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M I N D E R T E C H N I S C H MAAR WEL
CONCRETER

Tweede gemeentelijk
rioleringsplan voor
Utrecht

selmoet nogeenaantal maatregelen worden
getroffen omdevuilemissievanhetstelsel
tereduceren totdievanhet referentiestelsel.
Hierbij isgezocht naar creatieveoplossingen.Zowordt eengroot bassindatin
1993werdaangelegd voordesaneringswerken inhetGriftpark omgebouwd tot
bergbezinkbassin.
Beginjaren zeventigwerden grotedelen
vandeCatharijnesingel endeWcerdsingel
gedempt.Omhetwater tochdoorgangte
geven,zijn spuikokers aangelegd.Alsstraks
het water terugkeert indesingelszijnde
spuikokers overbodigenkunnen danprima
dienst doenals bergbezinkleiding.

I N G . R. D O O R N E K A M P , SR. ADVISEUR STEDELIJK WATERBEHEER, I N G E N I E U R S B U R E A U U T R E C H T

Integraal waterplan
Onlangspresenteerdedeverantwoordelijke wethoudervandegemeenteUtrecht het tweede
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).Het,groteverschilmetheteersteGRPisdatdedoelen in het
tweedeplan mindertechnischenveelconcreter zijn^eformulccrd.

AlshettweedeGemeentelijke rioleringsplan inmaart doorderaadscommissievan
degemeente Utrecht wordt aangenomen,
dan isUtrecht éénvandeeerste gemeenten
meteentweedegeneratie GRP.Hetplanis
bijna geheel volgensdeLeidraad Riolering
opgezetenverschiltopeengroot aantal
punten vanheteersteplandatin 1993 is
verschenen.ToenheteersteGRPwerd
geschreven,washetnogniet mogelijkom
gestelde doelen uiteen voorgaand riole-

Aanlegvaneeniti/Utrattevoorzieniry111dewijk
OvervechtwaardegemeenteUtrechteenproefprojectis
gestartvoorhetafvoerenvanhemelwatervandakvlakken,trottoirenparkeerplaatsennaarde bodem.

ringsplan tetoetsenaandehuidige situatie.
Concretedoelen waren nogniet geformuleerd maar werden afgeleid uithetbasisriolcringsplanvan15185. Erkonslechtsglobaal worden ingegaan opdereeds verrichte
activiteiten indeperiode 15185 - 1992 in
relatie totdeafgeleide doelen.Inhetnieuwe
GRPisaangegeven inhoeverredevoorgestelde maatregelen indeperiode 1994-1997
ookdaadwerkelijk zijn uitgevoerd.Verder
zijn doelenconcreter enminder technisch
gemaakt dooreen herformulering in termen
vanmaatschappelijk en milieubelang.
Denadruk iskomen teliggen opeendoelmatigeinzameling entransport vanafvalwater,hetbevorderen vaneenduurzaam
milieu enhetverbeteren vandeklantgerichtheid. Behalvededoelenzijn ookde
functionele eisenenmaatstaven concreter
geformuleerd. Hierdoor istoetsingaande
huidigesituatie beter mogelijk.
Volgenshetplan zullen dejaarlijkse
kosten verderstijgen van30,5miljoen in
1998tot34,5miljoen in2001.Voorhet
realiseren vaneenvolledige kostendekking
stijgt hettioolrccht in 1998met8gulden
(inclusiefinflatiecorrectie) toteen tarief
van 243gulden.

Creatieve oplossingen
InheteersteGRPwerd noguitgegaan
vanProvinciale richtlijnen voor overstorten.
Ditbetekentdattoen isgekeken naar maximaal toegestaneoverstortfrequentics. Inde
afgelopen periode isonderzoek uitgevoerd
naarhethydraulisch en milieutechnisch
functioneren vanhetUtrechtse rioolstelsel.
Daarbij is- conform deLeidraad module
C2100- hetUtrechtsestelselvergelekenmet
eenreferentiestelsel. AanhetUtrechtse stel-

InhetnieuweGRPzijn twee lopende
projecten opgenomen.Eenvandie projecten
ishetRegenwaterproject. Hetdoelvan dit
project istekomen toteenstrategisch plan,
omdewaterketensindestad, waarbij
hemelwater, drinkwater, afvalwater, grondenoppervlaktewater eenrolspelen,zoduurzaam mogelijk telaten verlopen.Hetandere
project ishetStadswateronderzoek waarbij
gekeken wordt naardeoorzaaken effecten
vanverontreiniging opdeecologischeen
fysisch-chemische waterkwaliteit.Metdeze
projecten wordt eenstapgezet naar integraal waterbeheer enduurzame stedelijke
ontwikkeling.Optermijn kanditleidentot
het opstellen vaneen(gemeentelijk) integraal waterplan.

Nieuwe aansluitingen
Belangrijke aandachtpunten inhet
nieuweGRPzijn deongerioleerde percelen
endeaansluiting vannieuwe bebouwing.
Met namevoorhetontheffingenbeleid van
dezorgplicht iseeninventarisatie gemaakt
vandepercelen die(nog)nietopderiolering
zijn aangesloten.Hetbetreft intotaal
52 percelen diebuiten debebouwdekom
liggen.Veertien percelen worden in 1998
aangesloten.Voordeoverige38percelen
vraagtdegemeenteaandeprovincie ontheffing vandezorgplicht. Van187percelen
binnen debebouwde kom,waaronder ruim
60grachtenpanden, isbekend datdeze(nog)
niet opderioleringzijn aangesloten.Voor
dezepercelen kangeen ontheffing worden
aangevraagd.Toch bedragen dekostenvan
aansluiting vaneenaantal vandeze panden
meerdan30.000gulden .Hoehiermeeom
moetwordengegaanisnogonduidelijk.
Deproblematiek isinmiddels voorgelegd
aan hetministerie vanVROM.Ondanksde
hogekosten wordendekomendezesjaren
in iedergeval23 percelen aangesloten.
Doordewoningbouw inLeidscheRijn
zalindeperiode 1998 - 2010destad Utrecht
uitgroeien metminimaal 20.000woningen
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enca.200ha.bedrijventerrein toteenstad
met ca.320.000inwoners.Hetstreven naar
duurzaamheid voorhetwatersysteem
binnen LeidschcRijn wordt gerealiseerd
door zoweinigmogelijk hemelwaterte
laten afstromen inhetrioolstelsel.Doortoepassingvanafkoppeltechnieken en infiltraticvoorzieningen wordtgestreefd naareen
afkoppelingspercentage van80% voorde
woongebieden en35%voorde bedrijventerreinen.

Toetsing vanfunctionele eisen
Het nieuweGRPgeeft behalveeenoverzichtvandeaanwezigevoorzieningenook
een beschrijving vandeobjecten enhet
functioneren vanderiolering. Daarnaast
wordt perdoelenfunctionele eisdehuidige
situatie beschreven.Inhetplan laateen
radargrafick zien inhoeverredehuidige
situatie afwijkt vandegestelde doelen.
Hierbij blijkt datmetnamevoorwat betreft
debasisinspanningeninstromingvia
kolken indehuidige situatiededoelstellingen nogniet worden gehaald.
Omeenduurzaam milieu tebevorderen
heeft een vijftal partijen een convenant
Duurzaam bouwen ondertekend. Betrokken
partijen stellen zichtendoelgezamenlijkde
milieubelasting door bouwactiviteiten
zoveelmogelijk tebeperken.
Deklantgerichtheid isverbererd doorde
vaststellingvande Aansluitverordening
rioleringUtrecht in 1997. Dekostenvan
reparatiesaanhuisaansluitleidingen onder
deopenbaregrond zullen nuin principe
worden beraald doordegemeente.

Veel grote projecten
Voordekomende planperiode zijn
enkeleontwikkelingen aandeordedievan
invloed zijn opdeorganisatie van het
Utrechtse rioolbehecr.Vooralde Ruimtelijke
Ordening Mcga-projecten alsdeHoogwaardigOpenbaarVervoerlijn, herUrrecht
Centrum Project endeVINEXbouwlocatie
LeidscheRijn leggeneenbelangrijke claim
opdecapaciteit.Naardegevolgen voorde
organisatie isintern onderzoek verricht.
Uitditonderzoek komrnaar vorendatde
meest wenselijke organisatievorm voorde
komendegrote projecten wordt gevormd
dooreenpartnerschap tussen hetgemeentelijk ingenieursbureau eneenprivare
partner, f
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KOPPELING DRINKWATER EN
AFVALWATER I N Z O E T E R M E E R

Waterspoor koppelt
rioolkosten aan
waterverbruik
JAC VAN TUIJN

DegemeenteZoetermeerheeft vergevorderdeplannenomlietbeheerenhetonderhoudvanhet
vuilwaterrioolovertedragenaanhetDuimvaterbcdrijfZuid-Hollaud (DZHj. Dezeoverdracht
maakt hetmogelijkomwaterafnemers dieveelgebruiken meertelaten betalenvoorderiool- en
zuiveringslastendana/nemersdieweiniggebruiken.

Decombinatie drinkwater metafvalwater isvoordegemeenteZoetermeer interessant omdat daarmee inhoud kanworden
gegevenaanhetbegrip 'waterspoor'.De
gemeente wildegtoei vanhetwatergebruik
in huishoudens tegengaan doorallesamenhangende kosten indedrinkwaterprijs door
teberekenen. Volgens wethouder ir.J.J.
Meulenkampishetdaarvoor noodzakelijk
omdekosten voorherbeheerenhetonderhoud vanhervuilwaterriool endezuiveringslasten onder tebrengen indekubiekemeterprijs vanhetdrinkwater. "Hetisonze
gedachtedatdeburger opdezewijze ziet
watdekostenvanwaterwinning, distributie,afvoer enzuiveringeigenlijk zijn.
Daarbij betaalt iemand dieveelwater
gebruikt meerdaniemand diezuinigis."
Hij acht een besparingspercentagevan
5procent reëelalshet'smalspoor' wordt
ingevoerd.Indatgeval worden alleende
kosten voorderiolering verrekend.
Bijinvoeringvanhet'breedspoor', waarbij
ookdezuiveringslasten worden doorberekend, verwacht hijeenbesparing ophet
drinkwatergebruikvan20procent.
Hij beroept zichdaatbij opeenonderzoek
vanhetBureau Berenschot.

Inhetnieuwe riolenngsplandatde
gemeente momenteel opstelt,zal ook
ingaan wordenopdevervangingvan de
rioleringindekomende 55tot60jaar.Naar
verwachtingzullenerna2005twee perioden
zijn waarin degemeentezwaar moet investeren.Hettotale bedragwordtgeschatop
785miljoen gulden.Ditisinclusiefde
kosten voorhetvervangen vanhetschoonwarerriool.

Nieuwe

financieringsbron

Definanciering vanhetrioleringsplan
ligt politiek moeilijk. In1992 isinde
gemeente hetrioolrecht afgeschaft en
worden derioolkosten viadeOZBomgeslagen.Omdeinvesteringen tekunnen
financieren kondegemeenteuitdrieopties

Situatie Zoetermeer
Zoetermeer heeft eenjongenmodern
rioleringsstelsel.Hetoudedorp telt2000
integraleaansluitingen, maarde resterende
43.000aansluitingen zijn gescheiden inrwee
apartenetten:éénvoorvuilwaterenéén
voorregenwater.Hetapart opgevangen
regenwater wordt rechtstteeksophetoppervlaktewater vansingelsenvijvers geloosd.
Derioolsrelsels zijn nieuw totrelatief
nieuw.
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