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Uitgavenvoorriolering
stijgen gestaag
Detotale investeringeninNederland inrioleringenafvalwaterzuivering in151517 bedroegen 1,2
miljardgulden.Dejaarlijkse (asten(kapitaalslastenpluspersoneelskostenendergelijke)stegeninde
periode 1985-1957vantweenaarruimviermiljardgulden. Voorriolering bedroegendejaarlijkse
lastenin151517(demeestrecentecijfers] 1,7miljardgulden.Methetoogoptoekomstigeinvesteringen
ishetaandeelvan dereserveringen indejaarlijkse lastenvoorrioleringgestegenvanéénprocentin
1985totruim20procentin 1997. Dezuivering vanafvalwaterdoorzoweloverheidals bedrijven
kosttein 151517z,j miljardgulden.Meerdandehelft vandit bedrag(1,2miljardgulden)bestond uit
kapitaalslastenvan investeringeninzuiveringstechnischewerken.Dit blijkt uitgegevensvanhet
CentraalBureauvoordeStatistiek, diebinnenkortwordengepublicecrd.
Delaatstedecennia isinNederland fors
geïnvesteerd indeaanlegende uitbreiding
vanopenbare rioolwaterzuiveringsinrichtingen.Hierdoor daaldede verontreiniging
vanhetoppervlaktewater door ongezuiverde
lozingen vanhuishoudelijk- en bedrijfsafvalwater sterk.Bedrijven investeerden in
maatregelen diezorgden vooreen beperking
vandelozingen opderioleringofhet oppervlaktewater. Doordesaneringvanongezuiverdelozingen isdebijdrage aan debelastingvanhetoppervlaktewater uit andere
bronnen steedsbelangrijker geworden.Eén
vandezebronnen isdelozingvan rioolwater
viariooloverstorten tijdens hevigeregenval.

ongeveer 80.000kmriolering aangelegd om
het afvalwater van huishoudens en bedrijvenenovertolligeneerslagaftevoeren.
Hierdoor is9-/procent vandebevolking
aangesloten opderiolering.Degemiddelde
technische levensduur vande riolering
wordt geschat op70jaar.Dekwaliteit vande
riolen diezijn aangelegd in deperiode19451970laat veeltewensen over.Bovendien
spelen nogandere factoren eenroldiede
levensduur vanderiolen beperken,zoalsde
toegenomen verkeersbelasting ende
versneldeaantasting vanbetonnen riolering
doordeveranderdesamenstelling van het
afvalwater.

Riolering

Watisnu het
effect vandetoegenomen aandacht
voorderioleringsproblematiek opde
uitgavenen inkomsten van gemeenten
voorriolering inde
periode 1985- 1997?
Detijdreeks iszoveel
mogelijk uitgebreid
metgegevensover
1998 en 1999opbasis
van beschikbare
begrotingscijfers.
Degemeentelijke
uitgaven voorrioleringbestaan uit
uitgaven vooraanleg,
ookbij bestaande
bebouwing, renovatieen onderhoud.
Uitgavenvoor aanleg
en renovatie worden

Indejaren tachtigzorgdeeen aantal
ontwikkelingen ervoordathet onderwerp
rioleringopdepolitiekeagendawerd
geplaatst.Indeeersteplaatswassprakevan
achterstallig onderhoud waarvandekosten
destijds werdengeraamd opvijf miljard
gulden.Ookwerdgeconstateerd dat ernog
weinig inzicht wasindeomvangvande
ongezuiverde lozingen uit derioleringvia
riooloverstorten en regenwaterriolen.De
aandacht vootderioleringresulteerde begin
jaren negentig indewettelijke verankering
vandegemeentelijke zorgplicht voorde
rioleringindeWetmilieubeheer (Wm).Inde
Wmwerd tevensdeverplichting opgenomen
voorgemeenten omperiodiekeengemeentelijk rioleringsplan (grp)optestellen.
Doordediverseonderzoeken naar de
toestand vanderiolering ende inventarisatiedoorgemeenten in het kader vandegrp's
zijn inmiddels veelgegevens bekend overde
riolering inNederland.Zoisin Nederland
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Inditartikelwordteenbeeldgegevenvan
deuitgaven voorrioleringenwaterzuiveringindeperiode 1985-1997, metsomseen
doorberekening naarditjaar. Daarbij
wordtgekekennaarheteffect vandiverse
beleidsmaatregelen ophet niveauvande
uitgaven.Ookwordteenkorteschetsgegevenvantoekomstigeontwikkelingenop
hetgebiedvanrioleringenwaterzuivering
endaarmeegepaardgaandekosten.

beschouwd alsinvesteringen.De hieruit
voortvloeiende kapitaalslasten (renteen
afschrijvingen) vormensamenmet dereserveringen endeuitgaven voor onderhoud,
rioolinspectie, rioolreiniging e.d.dejaarlijkse lasten.
Opvallend ishet hogeniveau vande
investeringen in 1985.Ookindejaren voor
1985washet investeringsniveau hoog.Dit
hogeniveau hield verband met de Verfijningsuitkering riolering.Deze regeling
hield indatgemeenten die bestaande
bebouwing aansloten opderiolering hiervooreenbijdrage uit het gemeentefonds
ontvingen (gespreid over 25jaren).De
aankondiging vandegefaseerde beëindiging
vandeVerfijningsuitkering rioleringzorgde
vooreenhausse aan investeringsprojecten,
vooralin 1984en 1985.Na 1985laghetinvesteringsniveau dan ookaanzienlijk lager.
Vanaf1992vertonendeinvesteringen weer

Uitgavenvoorriolering.
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Verdelingvandejaarlijkseuitdovenvoorriolering

eenvrijsterke stijging. In afbeelding ï
worden deinvesteringen enjaarlijkse lasten
grafisch weergegeven.
Inafbeelding zzijn dejaarlijkse lasten
onderverdeeld in kapitaalslasten, overige
lasten enreserveringen. Uitafbeelding i
blijkt dat dejaarlijkse lasten, inclusiefde
reserveringen, indeperiode 1985-151517zijn
verdubbeld. Debedragen diejaarlijks
worden gereserveerd met het oogop
toekomstige uitgaven zijn relatiefhet
sterkstgestegen. In 1985 bedroegen dereserveringen maar éénprocent vande totale
jaarlijkse lasten.In 1997isdit aandeelgestegen tot ruim 20procent. Gemeenten zijn tot
dezefondsvorming overgegaan viaeen
geleidelijke verhoging vanhet rioolrecht.
Hierdoor kan in detoekomst achterstallig
grootonderhoud gefinancierd worden
zonder dat daarvoor derioolrechten fors
moeten stijgen.
Demeestegemeenten brengendekosten
vooraanlegenonderhoud vanderiolering
inrekening bijdegenen diezijn aangesloten
doormiddelvan het heffen van rioolrechten.
Derioolrechten bestaan uit noolaansluitrechten enrioolafvoerrechten. Deopbrengst
isechter onvoldoende omallelastente
dekken.Daarom vindtaanvullende financieringplaatsuit dealgemene middelen.
Debegrote opbrengst aan rioolrechten
voorditjaar isruim vierkeerzogrootalsin
1985.Het bedragdatgemeenten ontvangen
in het kader vande Verfijningsuitkering
riolering ligt sinds 1980?rond de400miljoen
gulden en neemt geleidelijk af Het gedeelte
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Investeringenitiopenbarerioolwaterzuivering.

vandejaarlijkse lasten dat uit deopbrengst
vanderioolrechten wordt gefinancierd
(dekkingspercentage), stijgt van38procent
in 1985tot72procent nu.Deklooftussen de
jaarlijkse lasten endeopbrengst uit rioolrechten blijkt echter moeilijk tedichten.
Net alsin 1985moetookditjaar ruim500
miljoen gulden uit dealgemene middelen
worden gefinancierd.

Zuivering van afvalwater
Het waterkwaliteitsbeheer issindsde
inwerkingtreding vandeWet verontreinigingoppervlaktewateren in 1970gelegd bij
deprovincies envooreenaantal aangewezen
warerenbij het Rijk. Deprovincies hebben
invrijwel allegevallen dewaterkwaliteitstaak gedelegeerd aan bestaande
waterschappen ofaanspeciaal voordit doel
opgerichtezuiveringschappen. Dewaterkwaliteitsbeheerders hebben de afgelopen
decennia forsgeïnvesteerd indeaanlegvan
zuiveringsinstallaties ensystemen voor het
transport vanhet afvalwater vandegemeentelijke rioleringen naar derwzi's.Daarnaasr
hebben zijderwzi'sdiein beheer waren bij

gemeenten overgenomen. Het Rijk exploiteertzelfgeen zuiveringsinstallaties, maar
subsidieert debouwvan rwzi's uit de
opbrengst vande verontreinigingsheffing
diewordt opgelegd aan lozingen opRijkswater.
Het niveau vandeinvesteringen kan
vanjaar totjaar sterk verschillen.Dit heeft
deels temaken met degehanteerde systematiek,waarbij detotalewaardevaneeninvesteringsproject wordt toegerekend aan het
jaar van ingebruikname.Inafbeelding3
komt dit wisselendeniveau duidelijk naar
voren.Indeperiode 1985-1997isveelgeïnvesteerd in devervanging vankleineen
verouderde insrallaties (mechanische installatiesen oxidatiebedden) door moderne
installaties (o.a.carrousels) met eengrotere
ontwerpcapaciteit. Hierdoor ishet aantal
rwzi's lichtgedaald, terwijl de ontwerpcapaciteit is toegenomen.
Opvallend hoogwashet investeringsniveau in 1995 en 1996. Dirwerd veroorzaakt
door verschillende factoren:
nieuwbouw enaanpassingvan

Eenmeerderheid indeTweedeKamerwildathet rijkgaatmeebetalenaandekostenvoor
verbeteringvanhetrioolstelsel.Diewordengeschatop10 tot 16,5 miljard gulden tot2005.
PvdA,CDA,T)66enGroenlinks vrezendatdegemeenten hetrioolrecht flinkzullengaan
verhogenomdeinvesteringenoptekunnen brengen.Gesprokenwordtovereenverhoging
vanhetgemiddeldebedragnaar315gulden in2005.
StaatssecretarisVermeendvanFinancienheeft toegezegddathetkabinet nogditjaarmeer
inzichtzalverschaffen overdepreciezekostenvoorderenovatievanderioolstelsels.Maar hij
heeft ookdirectduidelijk gemaakt erweinigvoortevoelenhetrijk meetelatenbetalen.
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Doorbovengenoemde ontwikkelingen
zijn zoweldezuiveringsrendementen alsde
slibproductie indeloopderjaren gestegen.
Dejaarlijkse kosten bestaan uit personeelskosten, rente enafschrijvingen (kapitaalslasten) van investeringen, slibverwerkingskosten enoverige kosten zoalsenergiekosten en kosten van chemicaliënverbruik.
Eventueleeffluentheffmgen blijven hier
buiten beschouwing.Tot 1996vielendejaarlijkse slibafzetkosten iedetjaar hoger uit.
Enerzijds wasdit het gevolgvandesterk
gestegen slibproductie en anderzijds vande
invoering vanhet Besluit kwaliteit en
gebruik overigeorganische meststoffen
(BOOM).Destrenge normen indit besluit
betekenden het einde van hetgebruik van
zuiveringsslib indelandbouw. Hierdoor
trad eenvetschuivingopnaar alternatieve
en relatiefdureverwerkingsmethoden zoals
verbranden enstotten. Doorstabilisatie van
44
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'Bedrijven in de nijverheid excl. bouwnijverheid (sbi 10-41).
''Exclusief chemische- en basismetaalindustrie.

Vcrdclny "^ jaarlijksekostenvooropenbare rioolwaterzuivering.

bestaande installaties omtevoldoenaan
deeisen in het LozingenbesluitWvo
StedelijkAfvalwatet. IndezeAlgemene
Maatregel vanBestuur worden regels
gesteld tenaanzien vandefosfaat-en
stikstofverwijdering inrwzi's.Voor
fosfaat geldt dat per 1-1-19515 a a n de
eisenindeAmvBmoest wotden voldaan.
Voorstikstofiseenuitstelregeling opgenomen,waardoor uiterlijk per31-122005aandeeisenmoetworden voldaan;
saneringvanongezuiverde lozingen
en uitbreiding vandecapaciteit door
toename vanhet aantal aansluitingen.

aardolie-industrie

papier- en papier-

Ajt.5

Investeringenterbeperkingvandewaterverontreinigingdoorbedrijven1.

deslibproductie enverbetering vande
slibontwatering isdestijgende lijn inde
slibafzetkosten delaatstejaren omgebogen.
Voornamelijk alsgevolgvanlagere
slibafzetkosten zijn in 1997dejaarlijkse
kosten zelfs licht gedaald ten opzichtevan
het voorgaandejaar.Welzijn deenergiekosten voorslibontwatering enigszins
gestegen.Inafbeelding 4zijn de aandelen
vandeverschillende kostensoorten inde
totale kosten zichtbaar.
Dekosten vandeopenbare afvalwaterzuiveringworden geheelgefinancierd uitde
opbrengst vandeWvo-heffing diedoorde
waterkwaliteitsbeheerders wordt opgelegd
aanhuishoudens en bedrijven.
Eenaantal bedrijven isertoeovergegaan
om het afvalwater zelftezuiveren vootdat
lozingopderioleringofop oppervlaktewater plaatsvindt.
Devoedings-en genotmiddelenindustrie neemt debelangrijkste plaats invoor
wat betreft het aantal awzi'sendeontwerpcapaciteit.Het afvalwater indezeindustrietak bevatvaakhogeconcentraties aan
zuurstofbindende stoffen, zodat deze bedrijvenfors kunnen besparen opde verontreinigingsheffing doorzelfhet afvalwater
(gedeeltelijk) tezuiveren.
Doortoenamevanhet aantalawzi'sis
ookdeslibproductiegestegen.In tegenstellingtot het slibvanopenbare zuiveringsinrichtingen iseendeelvanhet slibvan bedrijven,met namevande voedingsmiddelenindustrie,nogschoongenoegom teworden
toegepast alsmeststofinde landbouw.

Afbeelding 5laat het verloopvande
investeringen zien,onderverdeeld naar
enkelebedrijfsklassen. Deuitgaven hebben
niet alleen betrekkingophetzuiveren van
afvalwater, maar ookopandere,zoals
procesgeïntegreerde, maatregelen.Inde
afbeelding komt het grote aandeel vande
voedings-engenotmiddelenindustrie ende
chemische-en aardolie-industrie duidelijk
naarvoren.Het niveau vande investeringen
isopmetkelijk stabiel,met uitzondering van
een piekin1990.
Dejaarlijkse kosten vandemilieu-investeringen bestaan uit renteen afschrijvingen
(kapitaalslasten), lopende kosten (kosten
voorpersoneel,energie,materialen e.d.,
minus opbrengsten enbesparingen) ende
kosten voorafzet vanzuiveringsslib.Inde
periode 1985-1997stegen dejaatlijkse kosten
met tuim70procent.Uitdeverdelingvan
jaarlijkse kosten naar kostensoort (afbeelding6) blijkt dat het aandeel vandelopende
kosten en het aandeel vande slibafzetkosten
sterkzijn gestegen.
Door milieumaatregelen van bedrijven
isdelozingvanzuurstofbindende stoffen
gedaald.Destetkste daling tradopinde
periodevoor 1985. Na 1995 isdeomvangvan
delozingvanzuurstofbindende stoffen door
bedrijven in denijverheid nauwelijks meer
gedaald.
Dezevermindering heeft overigens niet
geleid toteen dalingvan het bedragdatde
bedrijven betalen aanWvo-heffing. De
oorzaak hiervan isdeforse stijging vande

tarieven.Detariefstijgingen zijn
hetgevolgvandegrotere inspanningen ophetgebied van het
waterkwaliteitsbeheer, zoalsde
vergaande fosfaat- en stikstofverwijdering in rwzi's.
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Verdeling van dejaarlijkse kosten terbeperking vande
waterverontreiniging door bedrijven1.
min gld
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1) Het aandeel voor openbare rioolwaterzuivering berust op een ruwe
schatting.
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Investeringen inriolering en waterzuivering.
Jaarlijkse lasten van riolering enwaterzuivering,
nln gld

particuliere afvalwaterzuivering en overige maatregelen
door bedrijven inde nijverheid excl. bouwnijverheid
openbare afvalwaterzuivering
riolering

Deafbeeldingen 7en 8tonen
respectievelijk detotale investeringeninenjaarlijkse lastenvan
rioleringen openbareen particulierewaterzuivering.Dooroverheid enbedrijven isin deperiode
1985-15197 intotaalvoor
16miljard guldengeïnvesteerd in
riolering en waterzuivering. Het
gemiddelde investeringsniveau
bedroeg 1,2 miljard gulden per
jaar.Detotalejaarlijkse lasten
stegen daarbij van twee miljard
gulden in 1985totruim vier
miljard gulden in1997.
In 1997verscheen een rapport
met eenevaluatievande
gemeentelijke rioleringsplannen
(SGB/Grontmij). Hierin worden
degemeentelijke investeringen
inriolering indeperiode19962005geraamd op 16,5miljard
gulden.Vandit bedragis7,5
miljard gulden bestemdvoor
renovatievan het rioolnet,5,7
miljard gulden voor beperking
vandevuiluitworp uir riooloverstorten en 3,3miljard gulden
voordeaansluiting van panden
inhetbuitengebied. Voorde
uirvoering vandegrp'szullen de
investeringen van 1996tot2005
gemiddeld 1,6miljard gulden per
jaar moeten bedragen.De
verwachting isdat het rioolrecht
danzalstijgen vangemiddeld
180 gulden perwoning naar315
gulden. Degerealiseerde investeringen in 1996-i^S blijven echter
sterk bijdezeverwachting achter.
Overigens zullen niet alle
panden inhet buitengebied inde
toekomst aangesloten wordenop
deriolering.Ingevallen waarin
aansluiring opderioleringte
duur isinverhouding totde
gewenste milieuverbetering, kan
deprovincie ontheffing verlenen.
Verwacht wordt dat ditvoor
ongeveer 60.000percelenzal
gelden.Herafvalwater vandeze

percelen zaluiterlijk 1januari 2005 ineen
IBA-sysreemgezuiverd moetenworden.Op
grond vanhet Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en het Lozingenbesluit
bodembescherming mogen namelijk vanaf
diedatum geen lozingen van ongezuiverd
afvalwater opoppervlaktewater en bodem
meerplaatsvinden. Vandezepercelen zal
naar schatting 60 procent het afvalwater
gaanzuiveren door middel vaneenverbeterdeseptic tank.Zo'n 20.000percelen zullen
eenverdergaande zuivering moeten toepassen inverband met dekwetsbaarheid van
hetgebied (CIW/CUWVO,1999). Dekosten
vaneenverbeterde septictank worden
geschat op2500gulden.Dekosten van
andere IBA-systemenmet eenhogerzuiveringsrendement worden geschat opcirca
8000gulden.Opdit moment isnogniet
duidelijk wiedezekostengaat betalen.

Toekomst
Over het totaleniveau vande investeringen inrwzi'sin dekomendejaren isweinig
bekend.Welsraat vastdat doordewaterkwaliteitsbeheerders voor 31december2005
noghet nodigegedaan zalmoeten worden
omtevoldoen aan delozingseis voor stikstof
in het Lozingenbesluit WvoStedelijk Afvalwater.Degemiddelde kostenstijging inde
komende vierjaar wordrgeschatop
18procent.Detarieven voorde Wvo-heffing
zullen hierdoor naarverwachting met
gemiddeld vierprocenr perjaar toenemen.
Enkelegrote zuiveringstechnische
werken diedekomendejaren gerealiseerd
worden zijn derwziLeidscheRijn bij
Urrecht enderwziHarnaschpolder in
Schipluiden.Beiderwzi's moeten het afvalwatergaan zuiveren vanVINEX-locaties.
Daarnaast moet rwziHarnaschpolder een
deelvan hetafvalwater gaanzuiveren dat
nu nogafgevoerd wordr naar deoverbelaste
zuiveringsinsrallatie vanDen Haag.De
kosten vooraanlegvanderwzi Harnaschpolder wordengeraamd op1,4 miljard
gulden.
Om uitspraken tekunnen doenoverde
verwachtemilieu-investeringen inzuiveringvanafvalwarer door bedrijven zijn
onvoldoendegegevens beschikbaar. •[
Egon Dietz en Corvan Bruggen
CBS, sector Milieu
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