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Overheidgeeft
individuele waterzuiveringweinigruimte
Mensendieomwatvoorredendanookzelfhun
waterwillenzuiveren,krijgendaartoenauwelijksdegelegenheid.Deoverheidbenutalle
juridischemogelijkheden ombewonerstedwingenhunwoningaantesluitenopderiolering.
Daardoor krijgen dezezogehetenIBA-systemen
nietdekansuittegroeientoteenvolwaardig
alternatie/ TotdezeconclusiekomtLeonie
Könnennaonderzoek bijdeWetenschapswinkel
RechtenvandeuniversiteitinUtrechtin
opdrachtvanDeTwaalfAmbachten in Boxtel.
InNederlandzijn opditmoment ruim
120.000huishoudens niet aangesloten op het
tiolcringsstelsel.Zijhebben eenindividueel
zuiveringssysteem: hetrestwater lozenzeop
sloten ofindebodem.
Hetgaat voornamelijk ombewonersvan
boerderijen inbuitengebieden enbewoners
vanwoonboten.Zezijn vaakzeer tevreden
met dezemilieuvriendelijke engoedkope
systemen.
DeTwaalfAmbachten,diezichonder
meerbezighoudt metdeontwikkelingvan
kleinschaligeenmilieuvriendelijke waterzuiveringsinstallaties,krijgt regelmatigvragen
overdemogelijkheden omaftezienvanaansluitingopdegemeentelijke riolering.Könnenzettehiervoorallegemeentelijke, provincialeenlandelijke regelsdiebetrekkinghebbenophetlozen vanafvalwater, opeen rij.
"Dieregelgeving isnogal ondoorzichtig",aldus Können."Erzijn groteverschillen inrechtspositie naargelangde manier
van lozingen:ófopoppervlaktewaterof
rechtstreeksindebodem.Inhetenegeval
heeft debetrokkene temaken methet
Lozingenbesluit Wvohuishoudelijk afvalwater inhetanderegevalmethetLozingenbesluit bodembescherming. Ookde
gemeentelijke bouwverordening speelteen
belangrijke rol".
Individuele zuiveringssystemen zijn
alleen toegestaan alsrioleringterplaatse
ontbteekt ofte verweg±40meter vanafde
perceelsgrens eninsommigegevallen40
meter vanafhet huis) ligt.Veelplattelandsbewoners willen nietopderioleringaangesloten worden,omdatzedieteduur vinden.
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De(gemeentelijke) overheidgaat dekomendejaren echter miljarden guldens uitgeven
aanhetonderhoud endeuitbreiding van
het rioolstelsel.InNederland is97procent
vandewoningen aangesloten opderiolering.Voordeseptic-tanks ophetplatteland
zijn delaatstejaren steedsstrengere voorwaardengaangelden.Bovendien zijn deze
zuiveringstanks enandere IBA's(individuele
behandeling vanafvalwater) zoals helofyrenfilters steeds volwaardigere alternarieven
geworden voor hetgemeentelijk riool.
LeonieKönnenvindthetopvallenddatde
overheid hetrioleringsstelsel helemaalniet
terdiscussiestelt."Hetinvestereninmilieuvriendelijke IBA'sisnietaandeorde. De
srrengcrewetgevingsindshetbeginvandit
decennium istegenstrijdig metdeaandacht
diemilieutechnologie krijgt", meentze.

Bestaande lozingen in de bodem
VoorIBA-systemendieindebodem
lozen,gelden debepalingen vanhetLozingenbesluit bodembescherming.Alleenhet
helofyrenfüter darindebodem loost,valt
niet onder hetbereikvandit besluit.
Bestaande beperkte lozingen zijn lozingendieopofvoor 1juli 1990alplaatsvonden.Bedraagtdeafstand vandetioleringtot
aan hetdichtsbijzijnde gebouw waaruithet
huishoudelijk afvalwater vrijkomt 40meter
ofminder,dangeldteenabsoluut lozingsverbod.Dangeldreenplicht totaansluiting
opderioleringendusookdeverplichring
om rioolrecht enverontreinigingsheffing te
betalen.Iseengebouw meerdan40meter
vanderiolering verwijderd, dankan men
uit hoofde vanhetLozingenbesluit bodembeschermingdelozingen voortzetten.Er
bestaat dangeenverplichting totaansluitingophetriool.
Bovendien hoeft deIBA-voorzieningbij
een afsrand vanmeerdan40meterpas
vanaf 1januari 2005aandetechnischeen
gebruiksvoorschriften vanhetLozingenbesluit bodembescherming endeUitvoeringsregeling vanhetzelfde besluit te
voldoen.
Gebruikt meneen IBA-systeemdatinde
bodem loost,danisgeen veronrreinigings-

heffing opgrond vandeWet verontreinigingoppervlaktewateren verschuldigd.

Nieuwe lozingen in de bodem
Lozingen diena1juli 1990begonnen,
zijn verboden alszedeafstand vandekadastralegrens vanhetperceel totaanderiolering40meter ofminder bedraagt.De
modelbouwverordening verplicht toteen
aansluiting opderiolering,alsde afsrand
vanafhet bouwwerk40meter ofminderis.
Ditissoepelerdandemeetwijze diehet
Lozingenbesluit bodembescherming voorschrijft. Hetkanvoorkomen datde afstand,
gemeten vanafdeperceelgrens40meterof
minder is,terwijl derioleringmeerdan40
meter vanhetbouwwerk isverwijderd.Dan
geldt weliswaareen lozingsverbod, maar
geenverplichtingomaantesluiten opde
riolering.Omdezuiveringdoormiddelvan
eenIBA-systeem tekunnen handhaven,kan
men hetIBA-systeem opnemen ineen
waterdicht kringloopsysteem.Alhetgezuiverdehuishoudelijke afvalwater moetdan
inhethuishouden hergebruikt worden,als
spoelwater voorhettoiletofals waswatet.
Danmagopgeenenkelewijze meer inde
bodemgeloosd worden.Omdat inditgeval
ookgeen lozingplaatsvindt opoppervlaktewater, isgeenverontreinigingsheffing verschuldigd.
Bedraagtdeafstand vanafhet bouwwerk
40meter ofminder,dangeldteenverplichtingtotaansluiting opderiolering.
Isdeafstand tussen rioleringenperceel
groter dan40meter,danisdelozingtoegestaan.Welmoeten zeaaneenaantaleisen
voldoen:
dezuivering moetgebeuren viaeenseptic-tank diegekoppeld isaaneenzakpur,
infilttatiebed of-kanaal. Gebruik vanandere
sysremen isniet toegestaan.Alslater alsnog
riolering wordtaangelegd,zodatdeafstand
minderdan40meterwordt,moeten burgemeester enwethouders ontheffing verlenen
van het lozingsverbod.

Bestaande lozingen op sloten
Hiervoorgeldt alsdatum 1 maart1997.
Alsgeloosdwordt binnen eenafstand van40
meter,danisdelozingverboden.Ditverbod
treedtnietonmiddellijk inwerking.Het
geldtinbeginselvanaf1 maart 2000.Totdie
datum kunnen delozingen voortgezetworden.GebeurtdelozingviaeenIBA-systeem
dat voldoetaandevoorschriften inhetLozingenbesluitWvoofaandenadereeisenvande
waterkwaliteitsbeheerder, danmagherlozen
voortgezet wordentot1 maart 2002.Deze
overgangsregelinggeldroverigensvooralle
lozingen.

Nieuwe lozingen op sloten
Nieuwelozingen zijn lozingendiena
ï maart 1997begonnen.
Alsdeperceelsgrens40 meterofminder
vanderioleringverwijderd is,maggeen
nieuwelozingopoppervlaktewater worden
uitgevoerd.ZuiveringviaeenIBA-systeemis
daninsommigegevallen rochnog mogelijk
doormiddelvanheteerdergenoemde waterdichte kringloopsysteem.
Voornieuwe lozingen opeen afstand
van meerdan 40 merer vanderiolering,
gemeten vanafdeperceelsgrens,geldtdatze
verboden zijn, tenzij de waterkwaliteitsbeheerdereenWvo-vergunning verleent.
Isderioleringlater uitgebreid toteen
afstand van 40 merer ofminder, dangeldr
eenovergangsregeling van vijfjaar.

Aanbevelingen
"Het regime voorbesraande beperkre
lozingen isinherLozingenbesluit bodembescherming inbepaaldegevallen aanzienlijk minder flexibel daninhetLozingenbesluit Wvo. Met technische ontwikkelingen
wordtinhetLozingenbesluit bodembe-

scherminggeen rekeninggehouden.Vanaf
1januari 2005 magnogslechtseenbeperkt
aanralIBA-systcmengebruikr worden.
Experimenten metnieuw ontwikkelde zuiveringssystemen lijken uitgesloten", aldus
LeonieKönnen.
"Het Lozingenbesluit Wvo is flexibeler
voorzowelbestaande alsnieuwe lozingen.
Alternatievezuiveringssystemen kunnen
worden toegestaan".
Hetverschilinregelgeving isvooralvan
belangalsernogeen keuzemogelijkheid
bestaat. Kaniemand diemet een nieuwe
lozingwilbeginnen, hetbestekiezenvoor
eenIBA-sysreemdatindebodem loost,ofop
het oppervlaktewater?
"Wilmenderuimte hebben omnieuwe
rechnischeonrwikkelingen indeprakrijkte
brengen,danmoet men kiezen vooreensysteem dat opoppervlaktewater loosr.Neemt
mengenoegen met eenreedsbestaandsysteem,dan ishetverstandigom eenIBAinstallatietenemendiedieindebodem
loost.Dan hoefr bovendiengeen verontreiningsheffing betaald teworden".

Eencomposttoilet isnooit aan deregels
vanhetLozingenbesluit bodembescherming
ofhet Lozingenbesluit Wvo gebonden.Het
helofytenfilter dat op oppervlaktewater
loost,iswelaanhetlaatste lozingenbesluit
onderworpen énaande gemeentelijke
Bouwverordening.
Volgende maand houdr DeTwaalf
Ambachten eensymposium over individuele
afvalwaterzuivering.
Voormeerinformatieoverhetonderzoek van
LeonieKönnenkuntucontactopnemenmet de
WetenschapswinkelRechtenvande universiteitin
Urrecht: (030] 153 70 25. C{
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DynaSand:
het enige echte
continu zandfilter
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Wereldwijd zijn eralmeer
dan 10.000 units geplaat:
Continu zandfilter voor
• behandeling vandrinkwater
• proceswater voorbereiding
• huishoudelijk afvalwater
• water recycling
• behandeling industrieel
afvalwater
Biologisch filter voor
• nitrificatie/denitrificatievan
huishoudelijk afvalwater
• nitrificatie/denitrtficatie
vanindustrieel afvalwater
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• watervoorziening
- bronnen
- infiltratieputten
- onderhoud
- installaties
- regeneratie
- TV inspektiesin
putten
• bodemonderzoek
- geo-technisch
- milieu
- diepe pulsboringen
- sonderingen
- minifilters
• bronbemaling
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