Opweg naar een preventief integraal rioleringsbeheer?

De milieufunctie van rioleringsbeheer
In ons land is circa 97% van alle woningen
en bedrijven aangesloten op de riolering.
Riolering is de middelste schakel in de
keten gebruik-inzameling-behandeling
van (afval)water. Onder het begrip
rioleringverstaat men niet alleen de riolen
(de 'pijpen' in de grond) maar ook putten,
kolken, gemalen, bergbezinkbassins en
voorzuiveringsmethoden, zoals het
gebruik van biezenvelden. Riolering is
daarmee een ruimer begrip dan riool.
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,In de Rioleringsnotitie van VROM [TK,
1991-1992, 19826, nr. 18] wordt aan het
rioleringsbeheer een tweetal functies
toegekend:
- het zorgdragen voor een adequaat
systeem voor het inzamelen en transporteren van afvalwater en hemelwater; en
- het zorgdragen voor de milieu-aspecten,
waarbij moet worden gedacht aan de
regulering en handhaving van de kwaliteit
van het op het riool geloosde afvalwater,
de mate van beïnvloeding van het oppervlaktewater door overstortingen uit het
stelsel en de samenhang tussen de aanvoer vanuit het rioolstelsel en de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).
Voor de juridische ondersteuning van
deze beide functies zijn hiertoe in de Wet
milieubeheer (Wm) een aantal bepalingen
opgenomen. In artikel 4.22 W'm is aan
gemeenten de plicht opgelegd om per
1 januari 1994 over een gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) te beschikken, wat
inhoudt dat strategisch en beleidsmatig
vorm wordt gegeven aan het rioleringsbeheer. Hierbij staat vooral de invloed op
het milieu door ingrepen in het rioolstelsel
centraal. De praktijk leert dat momenteel
nog geen kwart van de gemeenten hieraan
voldoet [Aarts, 1994], Verder bepaalt sinds
1 januari 1994 artikel 10.15 Wm dat
gemeenten een zorgplicht hebben voor
het doelmatig inzamelen en transporteren
van afvalwater.
Als het in de Rioleringsnotitie gemaakte
onderscheid tussen de inzamel- en
transportfunctie en de milieufunctie wordt
vergeleken met de bepalingen hierover in
artikel 4.22 en 10.15 Wm is sprake van
een discrepantie. De definitie van de
inzamel- en transportfunctie uit de
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Samenvatting
Riolen zijn nog ouder dan de Romeinen. Dit middel voor de inzameling en het
transport van afvalwater is in Nederland nog steeds algemeen gebruikelijk. Nadat
de kwaliteit van het milieu vanaf de jaren zeventig in een toenemende belangstelling kwam te staan, kwamen ook de directe en indirecte milieugevolgen van
het gebruik van riolen steeds hoger op de politieke agenda terecht. Aanvankelijk
bleef dit vooral nog een gemeentelijke aangelegenheid, maar met de introductie
van de Wet milieubeheer is aan het rioleringsbeheer op landelijk niveau nader
vormgegeven. Naast een zorgplicht voor het doelmatig inzamelen en transporteren
van afvalwater kent deze wet eveneens een plicht voor gemeenten om een
rioleringsplan op te stellen. In dergelijke plannen moeten onder meer de milieugevolgen van ingrepen op het riool worden beschreven, vooral vanuit de gedachte
dat de uiteindelijke milieuproblemen zullen verminderen als deze bij de bron
(preventief) worden aangepakt. In de praktijk blijkt tot heden juist het brongerichte beleid minder goed naar voren te komen. Reden genoeg om te onderzoeken of de preventieve benadering zowel in technologisch en ecologisch
opzicht, als ook in bestuurlijk en juridisch opzicht te verbeteren is.

Rioleringsnotitie vertoont grote gelijkenis
met de in artikel 10.15 Wm gebruikte
formulering. Daarmee zou de milieufunctie, waarover in de Rioleringsnotitie
wordt gesproken, niet onder deze bepaling vallen maar alleen zijn terug te
vinden in artikel 4.22 Wm, waar het GRP
wordt behandeld. Artikel 4.22 Wm bevat
echter ook bepalingen over de inzameling
en het transport van afvalwater. Beide
functies van het rioleringsbeheer zijn
daarmee vertegenwoordigd in artikel
4.22 Wm. Hoewel artikel 10.15 Wm niet
expliciet betrekking heeft op de milieufunctie, lijkt het een te enge interpretatie
om te concluderen dat daarmee deze
functie niet aan dit artikel kan worden
toegekend. Temeer daar hoofdstuk
10 Wm nu juist vanuit een ruime invalshoek ziet op de beperking van consequenties van afvalstoffen voor het milieu.
De milieuproblemen en milieuwetgeving over het gebruik van
rioolstelsels
Bij een nadere vormgeving van de
integrale functie van het rioleringsbeheer
in de Wm moet aandacht worden geschonken aan de milieuproblemen die
voortvloeien uit het gebruik van
rioleringen. In de afvalwaterketen kunnen
een vijftal categorieën van gebeurtenissen
worden onderscheiden waarbij verontreiniging van het water, de bodem of de
lucht kan optreden:
1. overstortingen uit het rioolstelsel (bij
hevige of langdurige regenval);
2. lozingen via het hemelwaterriool;
3. ongezuiverde lozingen (onder meer bij
verspreide bebouwing);
4. lekkage naar de bodem vanuit niet
waterdichte riolen;
5. effluentlozingen, riool- en zuiveringsslib.
Meer gespecificeerd gaat het bij water,

naast verontreiniging hiervan, vooral om
wateroverlast, het vollopen van putten,
overstorten en effluentlozingen. De bodem
wordt vooral beïnvloed door verzakkingen
die lekkages en een verminderde afvoer
veroorzaken, het storten van slib en
drainage. Overigens beïnvloedt het slib
ook de zogenaamde waterbodems. De
milieuproblemen in relatie tot de lucht
betreffen vooral stankoverlast. Ter
bescherming van de compartimenten
water, bodem en lucht zijn in het kader
van het rioleringsbeheer behalve in de
Wm ook elders in de milieuwetgeving
bepalingen te vinden. Voor de kwaliteit
van het oppervlaktewater betreft dit vooral
de regels in de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO) en voor de
kwantiteit hiervan de Wet op de Waterhuishouding (WHH). De Grondwaterwet
(Gw) regelt de kwantiteit van het grondwater en de kwaliteit van het grondwater
komt met name aan de orde in de Wet
bodembescherming (Wbb). Over de
kwaliteit van het drinkwater bevat de
Waterleidingwet de nodige regelgeving.
In schema:
TABEL I- Demilieuwetten diebetrokken zijn bij het
compartiment 'water'.
kwaliteit
oppervlaktewater
grondwater
drinkwater

WVO, Wm
Wbb, Wm
Ww, Wm

kwantiteit
WHH
Gww

De Wbb en een aantal hiervan afgeleide
algemene maatregelen vam bestuur, zoals
het Lozingenbesluit bodembescherming
en het Stortbesluit bodembescherming
bevatten regelgeving ter waarborging van
de kwaliteit van de bodem. De luchtverontreiniging voor stank bij riolen valt
onder de Wm en de lozingsverordening
riolering. Ook de stank die uit het oppervlaktewater komt, zal moeten worden

364

bestreden met de WVO. Al met al is bij
het rioleringsbeheer in ruime zin een
lappendeken aan milieuwetgeving
betrokken. Eén van de grootste problemen
hierbij betreft de uitvoering en handhaving ervan [Knoester etal, 1988]. De
introductie van de zorgplicht en de plicht
tot het opstellen van gemeentelijke
rioleringsplannen laten dit onverlet. Een
ander aandachtspunt bij met name de
rioleringsplannen betreft het verbeteren
van het inzicht in de directe en de
afgeleide milieu-effecten van een bepaalde
ingreep in het rioolstelsel op water,
bodem en lucht. Dit inzicht ontbreekt
momenteel veelal [Aarts, 1994],
Een preventieve benadering in
ecologisch en juridisch opzicht
Een preventieve benadering van het
rioleringsbeheer moet het uitgangspunt
zijn. Bij een dergelijke benadering wordt
in aanleg een reductie van de hoeveelheid
afvalwater en van de kwantiteit en
kwaliteit van de afvalstoffen hierin, zoals
zware metalen en microverontreinigingen,
beoogd. Hieraan kunnen alternatieve
manieren voor de inzameling en het
transport van afvalwater, zoals het hergebruik van gedeeltelijk gezuiverd regenwater of het opvangen van toiletwater voor
de bemesting van groenvoorzieningen,
een essentiële bijdrage leveren. De Wm
biedt hiervoor in artikel 4.22 Wm in
beginsel de mogelijkheid, aangezien wordt
gesproken van 'voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater'
zonder te vermelden om welke voorzieningen het in concreto gaat. Wel
bepaalt artikel 29 lid 4 van het Bouwbesluit dat het gebruik van een gescheiden
rioolstelsel wettelijk als uitgangspunt moet
worden genomen, maar dit sluit daarmee
alternatieven hiervoor niet uit.
Deze alternatieven maken deel uit van een
aantal ecologische uitgangspunten
[Tjallingii, 1988]:
- het kortsluiten en verkorten van kringlopen, waardoor men afvalwaterstromen
gescheiden kan inzamelen;
- reductie van het waterverbruik;
- het sterker koppelen van (organisatorisch) gescheiden deelsystemen, zoals
drinkwatervoorziening, riolering, afvalwaterbehandeling en oppervlaktewaterbeheer (waterspoor).
Naast deze preventieve technologische en
ecologische benadering van het rioleringsbeheer zou men ook in bestuurlijke en
juridische zin een preventieve benadering
moeten hanteren. Daartoe is toepassing
van een vorm van beleidsevaluatie
geboden. Een nadere beschouwing van de
eisen die worden gesteld aan een gemeentelijk rioleringsplan, vooral de

formulering in artikel 4.22 lid2 onder d
met betrekking tot de milieugevolgen,
brengt een al in de Wm opgenomen
methode van ex ante beleidsevaluatie in
beeld: milieu-effectrapportage (mer). Niet
zozeer de procedurele kant hiervan, maar
vooral de inhoudelijke eisen die hieraan
worden gesteld, bieden een mogelijkheid
om de (preventieve) milieufunctie van
gemeentelijke rioleringsplannen juridisch
vorm te geven. Hoewel een aantal andere
instanties, zoals Gedeputeerde Staten, bij
de voorbereiding van een gemeentelijk
rioleringsplan moeten worden betrokken,
stelt de gemeente het rioleringsplan autonoom vast, zodat de gemeente ook zelf
kan bepalen in hoeverre de (preventieve)
milieufunctie wordt meegenomen. Van
belang is hierbij om te bedenken dat
bijvoorbeeld de provincie in dit kader wel
over politieke machtsmiddelen beschikt,
zoals het weigeren van goedkeuring aan
de begroting van de gemeente. Overigens
is onlangs een wetsvoorstel aangenomen
dat aan de Wm een bepaling zal toevoegen
waarin Gedeputeerde Staten bij de vaststelling van het rioleringsplan een aanwijzingsbevoegdheid krijgen.
Milieu-effectrapportage en
gemeentelijke rioleringsplannen
Vergelijking van de regeling in de Wm
over milieu-effectrapportage met die bij
een GRP levert het volgende resultaat op:
TABEL II - Dem.e.r.-procedure vergeleken metde
regelingomtrent GRP-en
7,10 Wm

f

g

4,22Wm
a
b
c
d
c
*= duidt op enige mate van overeenkomst.

Bij een aantal onderdelen is sprake van
een zekere mate van analogie. Zo moet
zowel in een GRP (art. 4.22) als in een
MER (art. 7.10) de zogenaamde nulsituatie worden beschreven. Verder moet
bij allebei worden aangegeven wat de
voorgenomen activiteiten precies
inhouden. De artikelen 4.22b en c
vertonen overeenkomst met artikel 7.10b.
Verder moeten de mogelijke gevolgen
voor het milieu (ex ante) worden
beschreven (vergelijk artikel 7.1Od, e en f
met artikel 4.22d).Juist dit onderdeel
levert bij de huidige rioleringsplannen
problemen op aangezien veelal inzicht in
de directe en de afgeleide milieu-effecten
van een ingreep op het rioleringsstelsel
ontbreekt.
Naast deze overeenkomsten bestaan ook
een aantal verschillen. Zo moet in een

GRP een financiële verantwoording
(art. 4.22e) worden opgenomen, terwijl dit
in een MER niet verplicht is. Hiernaast
moet een MER beschrijven welke eerder
genomen besluiten van bestuursorganen
een rol spelen in de specifieke situatie
(art. 7.10c), wat in een GRP niet aan de
orde komt. Tenslotte moeten volgens
artikel 7.10g alleen in het MER de
leemten in kennis expliciet worden
gemaakt en moet volgens artikel 7.1Oh een
samenvatting worden bijgevoegd die aan
een algemeen publiek duidelijk maakt
waar het nu eigenlijk allemaal om gaat.
Milieu-effectrapportage is een hulpmiddel
bij de besluitvorming. Het is een planbeoordelingsinstrument, waarbij men de
mogelijke milieugevolgen van te voren
tracht op te sporen om de resultaten hiervan vervolgens te gebruiken bij de feitelijke besluitvorming. Een GRP gaat in de
richting van een indicatief plan. Het moet
een strategisch beleidsmatig gemeentelijk
plan zijn, met onderliggende operationele
programma's voor bijvoorbeeld reductie
van de vuiluitworp of onderhoud.
Zodoende heeft een gemeentelijk rioleringsplan veel weg van een parapluplan
[Van der Velde, 1994].MER en GRP zijn
hiermee van een verschillend niveau.
Milieu-effectrapportage is een instrument
ter beoordeling van een plan en een
gemeentelijk rioleringsplan is zelf een
plan.
Een dergelijk rioleringsplan moet weliswaar de milieugevolgen van de ondernomen en te ondernemen activiteiten
bevatten, maar de mate waarin de resultaten hiervan meespelen bij de beoordeling van het GRP en de onderliggende
operationele programma's zal, aangezien
de Wm bepaalt dat de gemeenteraad het
GRP vaststelt, veelal afhangen van de
plaatselijke politieke besluitvorming. Door
in een gemeentelijk rioleringsplan en de
onderliggende operationele programma's,
conform milieu-effectrapportage, vooraf
een beschrijving van de directe en
indirecte milieugevolgen verplicht te
stellen en eveneens verplicht te stellen om
de uitkomst hiervan te gebruiken bij de
feitelijke besluitvorming, zouden de
milieu-aspecten kunnen worden meegenomen bij de beoordeling van het GRP,
de onderliggende programma's en de
verdere besluitvorming hierover.
Hierbij moeten eveneens, net als bij een
milieu-effectrapport, de leemten in kennis
expliciet worden gemaakt. Bovendien zou
een 'leesbare' samenvatting het publiek
kunnen informeren over het door de
gemeente gevoerde beleid inzake het
rioleringsbeheer.
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Milieurendement
Om de financiële haalbaarheid en de
prioriteitstelling bij preventieve maatregelen in technologische/ecologische en
bestuurlijke/juridische zin te bepalen,
dient het zgn. milieurendement van een
maatregel voor het rioleringsbeheer te
worden bepaald. Onder het milieurendement verstaat men in de literatuur veelal:
milieurendement•

gewogen milieu-effect
gewogen kosten

Onder milieu-effect wordt verstaan de
verbetering van de milieukwaliteit van de
compartimenten water, bodem en lucht.
De bestuurlijke/juridische bijdrage hierbij
bestaat vooral uit het in dit verband
bepalen van het gewenste kwaliteitsbeeld,
de mate van vervuiling en de beoogde
doelen. Overigens beschikken sinds kort
de gemeenten in de provincie Gelderland,
als eerste in Nederland, over een methodiek om de effecten van investeringen in
het rioolstelsel te bepalen. Deze methode
richt zich niet op de aard van de maatregelen, maar op de inhoud hiervan en
houdt alleen rekening met de compartimenten bodem en oppervlaktewater.
Een dergelijke rendementsbepaling vereist
een goede ex ante informatievoorziening
over de directe en indirecte gevolgen van
de ingrepen voor het milieu.
Conclusies
Het gemeentelijk rioleringsbeheer is
recentelijk juridisch geüniformeerd.
Vroeger bepaalde de provincie in
hoeverre een gemeente een rioleringsplan
moest opstellen, nu is dit voor iedere
gemeente gelijk geregeld. Nadere bestudering van de desbetreffende
bepalingen in de Wm leert dat deze wet
slechts randvoorwaarden heeft willen
scheppen om zodoende de gemeentelijke
autonomie op het gebied van rioleringsbeheer te kunnen behouden. Eén van
deze randvoorwaarden betreft de verplichting om de gevolgen voor het milieu
van de aanwezige voorzieningen en van
de in het GRP aangekondigde activiteiten
te vermelden. Aangezien gemeenten tot
nog toe nauwelijks in staat blijken om de
directe en de afgeleide milieu-effecten van
ingrepen in het rioolstelsel te voorspellen,
komt de milieufunctie van een GRP nu
niet goed tot zijn recht. Juist een ex ante
evaluatie van de milieugevolgen biedt de
mogelijkheid om vooraf de mogelijke
invloeden van ingrepen in het rioolstelsel
op het milieu te kunnen bepalen. De
regeling van milieu-effectrapportage in de
Wm biedt hiervoor in juridisch opzicht
enige inhoudelijke aanknopingspunten.
Door in een gemeentelijk rioleringsplan

en de onderliggende operationele
programma's vooraf een beschrijving van
de directe en indirecte milieugevolgen
verplicht te stellen (conform milieu-effectrapportage) en door het ook verplicht te
stellen om hiermee rekening te houden bij
de feitelijke besluitvorming over
rioleringsbeheer, zou de milieu-functie
van het rioleringsbeheer beter tot zijn
recht komen. Hierbij verdient het ook
aanbeveling om via een 'leesbaar'
uittreksel van het gemeentelijk rioleringsplan de inwoners van de gemeente te
informeren over het gevoerde rioleringsbeheer. Hierbij kan ook informatie
worden verstrekt over de manier waarop
de inwoners zelf preventief kunnen
bijdragen aan een optimalisering van het
rioleringsbeheer, bijvoorbeeld door te
vermelden welke stoffen wel en welke niet
in het afvalwater terecht mogen komen.
Zolang de provincies nog geen aanwijzingsbevoegdheid hebben gekregen in
de Wm kunnen gemeenten op grond van
hun autonomie zelfstandig een uitgebreide
milieuparagraaf opnemen in het gemeentelijk rioleringsplan en als het College van
B &W dit niet doet, kan de gemeenteraad
hierin in de nieuwe gemeentewet bij
verordening voorzien. Naast deze preventieve benadering bij de bestuurlijke en
juridische aspecten van het rioleringsbeheer, moet men in technologisch en
ecologisch opzicht aandacht schenken aan
alternatieve voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Een dergelijke benadering past in het
systeem van de Wm, mits de gebruikte
methode maar doelmatige.
Aangezien geld nog steeds de keerzijde
vormt van het milieubeheer, is het van
belang om, bij het bepalen van de
mogelijke ingrepen in het rioolstelsel en
de prioriteitstelling hierbij, het milieurendement te bepalen. Het ontwikkelen
en gebruiken van methoden die dit
mogelijk maken, moet worden gestimuleerd.
Hiervoor is enerzijds informatie nodig
over de directe en indirecte milieueffecten van maatregelen in het rioolstelsel
en anderzijds moet inzicht worden
verkregen in de hiermee gepaard gaande
kosten. Voor het eerst genoemde kan de
informatie worden gehaald uit een
verplichte milieuparagraaf in het gemeentelijk rioleringsplan. Hierbij moet ook
worden gezocht naar alternatieve
methoden voor de inzameling en het
transport van afvalwater en het milieurendement van deze opties.
Door op deze wijze de preventiegedachte
verder vorm te geven, kan de milieu-

functie van gemeentelijke rioleringsplannen en daarmee van het rioleringsbeheer zowel in juridisch/bestuurlijk als in
technologisch/ecologisch opzicht worden
versterkt.
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In 1996achttien vuilwaterinzamelstations erbij
Op het Slotermeer is op 20 mei jl. de
intentieverklaring vuilwaterinzameling
Friesland ondertekend. Dat gebeurde
door vertegenwoordigers van Waterschap
Friesland, de provincie Friesland,
branche-organisatie HISWA, ANWB,
NNWB, recreatieschap 'De Marrekrite' en
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Met de ondertekening
werd de intentie uitgesproken om in 1996
in Friesland een complete infrastructuur
voor de inzameling van vuilwater vanuit
de recreatievaart aan te leggen. Tegelijkertijd wil men de inbouw van vuilwatertanks
in recreatieschepen stimuleren.
De bedoeling is om in 1996 op achttien
plaatsen in Friesland dergelijke stations te
bouwen. In 1994 zijn er zes gebouwd als
proef in het vaargebied van de Oude
Venen rond Earnewâld. Voor de financiering wordt, naast bijdragen van de
partners in het project, ook EEG-geld
verwacht. Ook de toekomstige beheerders
van de inzamelstations zullen meebetalen.
De totale kosten worden geraamd op circa
ƒ 800.000,-. (Persbericht Waterschap
Friesland)

