Evaluatie Gemeentelijke Rioleringsplannen

Het rijksbeleid voor riolering is onder
meer neergelegd in de notitie 'Rioleringen;
naar een in het milieubeheer functioneel
inzamel- en transportsysteem' van
23 februari 1992 [1], Een belangrijk resultaat hiervan was de wettelijke verankering
van de gemeentelijke zorgplicht en de
wettelijke verplichting voor gemeenten
periodiek een Gemeentelijk RioleringsPlan
(GRP) vast te stellen. De inwerkingtreding
van het hoofdstuk Plannen van de Wet
milieubeheer impliceerde derhalve dat
gemeenten per 1 januari 1994 over een
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GRP moesten beschikken. Hiermee is het
GRP tot het belangrijkste gemeentelijke
planningsinstrument voor riolering
geworden.
Tegen deze achtergrond bestond bij het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de wens
tot een gedegen evaluatie van deze wettelijke planverplichting voor gemeenten.
De evaluatie is uitgevoerd vanuit het breed
perspectief. Er is zowel gekeken vanuit de
bredere doelstelling van het rijksbeleid
voor riolering, als naar de knelpunten in
de gemeentelijke beleidspraktijk. In dit
artikel wordt ingegaan op de inhoud en
de uitkomsten van dit onderzoek [2],
Het onderzoek: doel en opzet
De evaluatie richtte zich op de vraag of
het GRP als wettelijk verplicht planningsinstrument op optimale wijze bijdraagt aan
het doel van het rijksbeleid voor de zorg
voor de riolering. Dit doel is ten behoeve
van het onderzoek als volgt geformuleerd:
Gemeenten dragen,optermijn en tegen
aanvaardbare maatschappelijke kosten,zorg
voorhet realiseren van eenin het milieubeheer
functioneel inzamel- entransportsysteem voor
afvalwater datpast binnenaanpalendeoverheidstakenzoals het (integrale)waterbeheer en
destedelijke ontwikkeling.

Samenvatting
Uit een brede evaluatie van de wettelijke verplichting tot het opstellen van een
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) blijkt dat dit planinstrument een nuttige functie
vervult binnen het gemeentelijk rioleringsbeleid. Het GRP draagt bij aan een doelmatig beheer van het rioleringssysteem. Ook worden de nationale milieudoelen, zij
het met enige vertraging, bereikt. Gemeenten ervaren de kosten van het rioleringsbeleid hierbij als belangrijk knelpunt. De wettelijke planverplichting behoeft geen
aanpassing, ondanks dat een GRP geen voldoende voorwaarde is voor integraal
waterbeheer en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd.
Eerst is een overzicht samengesteld van
de stand van zaken met betrekking tot de
GRP'n per januari 1996. In deze eerste fase
is ook, aan de hand van enkele expert-interviews, een beeld geschetst van mogelijke
wijzigingen in (instrumenten van) het
rijksbeleid voor de interpretatie van de
onderzoeksresultaten.
De tweede fase betrof de analyse van de
GRP'n en de uitvoering van enquêtes.
Van de circa 430 GRP'n die in januari 1996
waren vastgesteld dan wel formeel ter
overleg waren aangeboden, zijn er in het
onderzoek 290 geanalyseerd. Naast een korte
enquête onder waterkwaliteitsbeheerders is
een uitgebreide enquête onder gemeenten
uitgevoerd. De respons op de enquête
onder gemeenten bedroeg 75% (486 van de
625 gemeenten).
In de derde fase van het onderzoek zijn, op
basis van de tot dan verkregen onderzoeksresultaten, een twintigtal bestuurders
van gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders geïnterviewd.
Doel van deze bestuurlijke invalshoek was:
verdieping en toetsing door middel van
terugkoppeling.
Stand van zaken: de planverplichting
in de praktijk
De gemeentelijke praktijk blijkt positief
te staan tegenover het instrument GRP.
Ten eerste blijkt dat indirect uit het

gegeven dat vrijwel alle gemeenten in
Nederland, zij het met vertraging, gevolg
geven aan de wettelijke verplichting tot het
opstellen van een GRP. Per januari 1996
had ruim driekwart van de gemeenten een
formeel (concept-)GRP gereed. Vrijwel alle
overige gemeenten waren bezig met het
opstellen van een GRP.
Meer direct blijkt de positieve houding
uit de reactie van de gemeentelijke ambtenaren belast met het rioleringsbeleid.
In de enquête waren vijf antwoordmogelijkheden gegeven bij de vraag 'Welke rol
vervult het GRP binnen uw gemeente of,
als nog geen GRP is vastgesteld, zal het
naar verwachting gaan vervullen?'
(zie afb. 1).Meer dan 90°/ovan de respondenten gaf een positief tot zeer positief
antwoord.
Daarnaast wees een korte schriftelijke
enquête onder ambtenaren bij waterkwaliteitsbeheerders uit dat zij het GRP
zien als een nuttig hulpmiddel voor
gemeenten met zowel positieve gevolgen
(milieu-effecten in relatie tot de waterkwaliteit) als negatieve gevolgen
(financieel).
De kwaliteit van de plannen is, aan de
hand van een drietal criteria, beoordeeld
door personen die ruime ervaring hadden
met het opstellen van een GRP. Niet in
alle gemeenten is de kwaliteit even hoog.
Tekortkomingen in de plannen hebben
vooral betrekking op de compleetheid van
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de plannen (niet alle wettelijke vereisten
zijn in de plannen opgenomen) en de
beleidswaarde (de mate waarin een
bestuurder 'iets kan' met het plan).
Minder tekortkomingen doen zich voor
ten aanzien de consistentie van de plannen
(sporen de voornemens ten aanzien van
onderzoek en maatregelen met het
bestaande inzicht).
Gemiddeld genomen over de verschillende
criteria, blijkt dat:
- 10-15% van de plannen van geringe
kwaliteit is,
- 20-30% van matige kwaliteit is,
- 50-60% van afdoende kwaliteit is, en
- 10% van hoge kwaliteit is.
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Afl. 2 -Dedoorwerkingvandeplanverplichtingineen theoretisch model.

Invloed van de planverplichting:
verklarend model
Een centrale vraag in het onderzoek was:
op welke wijze heeft de wettelijke planverplichting doorwerking in de (gemeentelijke) praktijk? Voor deze vraag is een
theoretisch model ontwikkeld.
De achtergrond van dit model kan in
hoofdlijnen als volgt worden omschreven.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid
van de gemeentelijke overheid om op doelmatige wijze vorm en inhoud te geven aan
de zorg voor de riolering. De wettelijke
planverplichting is het middel waarmee het
rijk een bepaald doel tracht te bereiken.
Dit middel richt zich tot gemeenten.
De verwachting is dat gemeenten door
deze planverplichting hun 'gedrag' gaan
wijzigen. Dit 'gedrag' van gemeenten wordt
in het theoretisch kader gezien als een
beleidsproces. De bedoeling van het middel
is dat het beleidsproces in gemeenten
zodanig verandert dat een 'ideaalmodel' van
de gemeentelijk rioleringszorg tot stand
komt. Deze zorg dient zich te vertalen in
door het rijksbeleid gewenste effecten in
de fysieke leefomgeving. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt kan afhankelijk zijn van
allerlei invloedsfactoren die zich zowel in
de maatschappelijke als in de fysieke leefomgeving voordoen.
Wat betreft de fysieke effecten zijn drie
aandachtsgebieden onderscheiden:
- vervanging en renovatie van (delen van)
het rioolstelsel;
- ongezuiverde lozingen bij bestaande
bebouwing (panden in het buitengebied);
- vuiluitworpreductie uit riooloverstorten.
Zoals uit afbeelding 2 duidelijk wordt verloopt de invloed van de planverplichting in
drie stappen:
1. Alsdekenmerken van de planverplichting
in de praktijk optreden (er wordt voldaan
aan de eisen van de planverplichting) heeft
dit doorwerking op kenmerken van het
beleidsproces in de gemeente.

2. De verandering in het beleidsproces van
de gemeente leidt tot een andere invulling
van de rioleringstaak zodat het 'ideaalmodel' van gemeentelijke rioleringszorg
ontstaat.
3. Door het realiseren van het 'ideaalmodel' worden de maatregelen getroffen
die leiden tot de gewenste effecten in de
fysieke leefomgeving.
De kenmerken van de planverplichting zijn
afgeleid van de wetstekst [3].Ook zijn in
het onderzoek kenmerken van het beleidsproces en het ideaalmodel onderscheiden.
In het onderzoek is door de enquêtes en
de analyse van de verzamelde GRP'n
afzonderlijk aandacht besteed aan deze
kenmerken.
De invloed van de planverplichting:
onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten maken duidelijk
dat de invloed van de planverplichting per
kenmerk varieert, en niet bij elke gemeente
even groot is.Hierbij speelt onder meer mee
in hoeverre een gemeente al rioleringsbeleid had geformuleerd voordat de planverplichting werd geïntroduceerd.
Daarnaast spelen andere invloedsfactoren
een rol.
Desalniettemin kan een algemeen beeld
worden geschetst van de invloed van de
planverplichting op de totstandkoming en
de inhoud van het gemeentelijk rioleringsbeleid.
De doorwerking van de planverplichting in
de gemeentelijke beleidspraktijk en de
invloed op het beleidsproces is als volgt te
omschrijven:
- er is c.q. wordt aanzienlijk meer onderzoek uitgevoerd naar de milieu-effecten
van de vuiluitworp uit overstorten;
- ook is c.q. wordt er meer onderzoek
uitgevoerd naar de niet-aangesloten
bebouwing;
- slechts in beperkte mate heeft de planverplichting er toe geleid dat meer inzicht

is ontstaan in de noodzaak tot vervanging/
renovatie, aangezien veel gemeenten hier al
inzicht in hadden;
- er zijn aanzienlijk meer maatregelen
geformuleerd gericht op de reductie van de
vuiluitworp uit overstorten;
- ook zijn er meer maatregelen geformuleerd gericht op het aansluiten van
bestaande bebouwing en vervanging/
renovatie;
- er zijn extra financiën gereserveerd voor
het rioleringsbeleid;
- de politieke en vooral de ambtelijke
aandacht voor de riolering is toegenomen;
- er is een aanzienlijke toename van
aandacht voor de relatie tussen de riolering
en het waterkwaliteitsbeheer;
- ook is er sprake van een toename van
aandacht voor de relatie tussen de riolering
en het waterkwantiteitsbeheer, het wegenbeheer, en de overig gebouwde omgeving;
- op politiek niveau is meer duidelijkheid
ontstaan over de financiële randvoorwaarden
van het rioleringsbeleid, de samenhang in
het beleid en de langere termijn van het
beleid;
- er is sprake van een verbeterde afstemming tussen het rioleringsbeleid en andere
onderdelen van het gemeentelijk beleid,
met name betreft dit het begrotingsproces
en het milieubeleid.
Daarnaast heeft de planverplichting als
kenmerk dat er met verschillende instanties overleg plaats moet vinden over het
GRP. In de praktijk blijkt dat het overleg,
dat vaak vrijwel geheel op ambtelijk niveau
plaatsvindt, per instantie verschillend is:
- er wordt over het algemeen uitgebreid
overleg gepleegd met de waterkwaliteitsbeheerder, die vaak tegelijkertijd waterkwantiteitsbeheerder is;
- het overleg met de provincie is minder
omvangrijk, en spitst zich vooral toe op
de niet op de riolering aangesloten
bebouwing in het buitengebied;
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- het overleg met de inspectie voor de
milieuhygiëne heeft geen of weinig inhoud.
Het ideaalmodel gerealiseerd?
Vervolgens is het de vraag of het ideaalmodel van gemeentelijke zorg voor de
riolering is gerealiseerd. Dit ideaalmodel is
voor het onderzoek als volgt getypeerd.
De gemeente heeft inzicht in de huidige
kwaliteit van het rioolstelsel (toestand en
functioneren) en heeft beleidsdoelen
geformuleerd die passen binnen de rijkskaders. Deze doelen worden nagestreefd
door middel van een heldere strategie
waarbij voldoende financiële middelen,
personeel en de nodige (geautomatiseerde)
hulpmiddelen beschikbaar zijn. Voorts is
er binnen de gemeente een duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling en vindt
er adequate afstemming plaats met zowel
gemeentelijke taken als met gerelateerde
taken van andere overheden.
Uit het onderzoek blijkt dat dit ideaalmodel nog niet door alle gemeenten wordt
gerealiseerd. In hoofdlijnen ontstaat het
volgende beeld.
Afgezien van een beperkt aantal achterblijvers bestaat er veelal wel inzicht in de
kwaliteit van het rioolstelsel (toestand/
functioneren). Over de vraag of de beleidsdoelen passen binnen de rijkskaders kan
niet in alle gevallen met zekerheid een
uitspraak worden gedaan. Vooral waar het
de niet-aangesloten bebouwing betreft
bestaat er bij veel gemeenten nog onzekerheid. Ook wat betreft de reductie van de
vuiluitworp wordt eerst nader onderzoek
verricht, en is realisatie van de basisinspanning in 1998 voor het grootste deel
van de gemeenten geen doel.
De GRP'n bevatten over het algemeen een
consistente strategie om de gestelde doeleinden te bereiken. Ook is er sprake van
een duidelijke financieringsstructuur:
het overgrote deel van de kosten wordt
gefinancierd uit de rioolrechten. De hoogte
van de (stijging van de) rioolrechten vormen
een probleem. Het realiseren van de
doelen, zoals deze door provincie en
waterkwaliteitsbeheerder worden gewenst,
heeft belangrijke financiële consequenties.
Hetgeen een belangrijk knelpunt oplevert
voor de politieke besluitvorming.

Een ander belangrijk knelpunt betreft de
beperkt beschikbare personele capaciteit
en de geautomatiseerde ondersteuning.
Daarentegen is de verantwoordelijkheidsverdeling binnen de gemeente vrijwel geen
probleem.
Tot slot wijzen de onderzoeksresultaten op
een toename van afstemming met gerelateerde gemeentelijke taken. Deze toename
in afstemming doet zich ook voor ten
aanzien van gerelateerde taken van andere
overheden.
Welke beleidsvoornemens bevatten de
GRP'n?
Hoewel de beleidsvoornemens niet direct
iets zeggen over de invloed van de planverplichting, blijven deze natuurlijk één
van de meest interessante aspecten van het
onderzoek. De evaluatie leverde uitgebreid
cijfermateriaal over de drie in het onderzoek onderscheiden aandachtsgebieden.
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste
beleidsvoornemens weergegeven die de
GRP'n bevatten op deze aandachtsgebieden
(gegeneraliseerd naar de beleidsvoornemens van alle gemeenten in Nederland).
De kosten van deze beleidsvoornemens
worden grotendeels gefinancierd uit de
rioolrechten. De kosten voor vervanging/
renovatie zullen, gelet op het benodigde
vervangingstempo, ook na 2005 minimaal
op gelijke hoogte blijven. De kosten voor
het realiseren van de basisinspanning en
het realiseren aansluitingen zullen naar
verwachting na 2005 afnemen.
De rioolrechten stijgen in de periode 19962005 van gemiddeld f 180,- per aansluiting
in 1996 tot f 3 1 5 , - i n 2005.
Conclusie
Bezien vanuit de oorspronkelijke evaluatievraag wordt geconstateerd dat de planverplichting op optimale wijze bijdraagt
aan tenminste een deel van het doel van
het rijksbeleid voor de zorg voor de
riolering: gemeenten dragen zorg voor het
realiseren van een in het milieubeheer
functioneel inzamel- en transportsysteem
voor afvalwater. Als kanttekening kan nog
worden opgemerkt dat de huidige GRP'n
slechts een beperkte functie hebben als het
gaat om het krijgen van inzicht in de

Situatie 1996

Verwachte inspanning
1996-2005

Vervanging/
renovatie

75.000 km riolering in
Nederland aanwezig

8,5% vervanging/
renovatie

7,5 miljard gulden

Vuiluitworp uit
riooloverstorten

1% van de gemeenten
heeft de basisinspanning
gerealiseerd

Basisinspanning gerealiseerd in:
1998: 25% van de gemeenten
2000: 50% van de gemeenten
2005: 75% van de gemeenten

5,7 miljard gulden

Buitengebied: panden
zonder riolering

ca. 200.000 panden
in Nederland

2005: 55% is aangesloten

3,3 miljard gulden

Kosten tot 2005

organisatorische randvoorwaarden voor de
uitvoering van de rioleringstaak. Vooral
moet hierbij gedacht worden aan de
benodigde kwalitatieve en kwantitatieve
personele middelen die binnen de
gemeente nodig zijn. Een GRP zou deze
functie wel kunnen hebben.
Het vraagstuk van de termijn waarop de
milieudoelen van het rijksbeleid worden
gerealiseerd, en de aanvaardbaarheid van
de maatschappelijke kosten, leidt in de
praktijk tot tegenstellingen tussen
gemeenten enerzijds en waterkwaliteitsbeheerder en provincie anderzijds.
De planverplichting leidt er bij deze onderwerpen toe dat latente tegenstellingen
inzichtelijk en daarmee bespreekbaar
worden.
Wat betreft het onderdeel van het rijksdoel
'inpassen van de rioleringstaak binnen
aanpalende overheidstaken' kan gesteld
worden dat de planverplichting hiertoe
ondersteuning biedt, maar geen voldoende
voorwaarde is. Integraal waterbeheer en
duurzame stedelijke ontwikkeling overstijgen het sectorale karakter van de
huidige GRP'n.
Gelet op het doel van de wettelijke planverplichting en de functies die de GRP'n in
de gemeentelijke praktijk vervullen behoeft
de wettelijke omschrijving van de planverplichting geen aanpassing. Wel zou de
rol van de inspecteur van het staatstoezicht
op de volksgezondheid binnen de planverplichting kunnen worden heroverwogen.
Ook behoeft de wettelijke planverplichting
geen aanpassing met het oog op de aard
van de knelpunten die gemeenten ervaren.
Hiervoor is een planverplichting een minder
geschikt instrument. Een planverplichting
kan deze knelpunten zichtbaar en daarmee
bespreekbaar maken, maar kan niet in de
plaats treden van de besluitvorming zelf.
De minister van VROM heeft de samenvatting en de conclusies van het onderzoek, vergezelt van een brief, aangeboden
aan de Tweede Kamer [4].
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