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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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Dit bedragbrengt degemeente inrekening
bij DZHalsprecariorecht voorhethebben
vandewaterleiding ingemeentegrond.
Zodoende isdateen kostenpost voorhet
waterleidingbedrijf DZH brengt deze
kosten,gerelatcetdaande hoeveelheid
gebruikr water inrekening.Dit gebeurt
mogelijk met onderscheid intarieven voor
groot-enkleinverbruikers.Voorhet
probleem vandecentrale bemeteringiser
voorgekozen omdehouder vandecentrale
meter een notatesturen;ditovereenkomsrigdenota voorhetwatergebruik.
Dehouder kandenota dan viadeservicekosten omslaan overde individuele
gebruikers.

Overdracht rioolonderhoud

SingelindeZoetermeerseSlotenbuurt,gevoeddoorregenwater.

kiezen:verhogingvandeOZB,opnieuw
invoeren vanrioolrecht met een geleidelijke
stijging ofinvoeren vanhetwaterspoor.
Dekeuzevielophetwaterspoor, waarbij
deinvoeringopdirmoment budgettair
neutraal zalzijn. Hiermeekunnende
huidige kosten voothetvuilwaterriool
worden betaald enzalde drinkwaterprijs
stijgen alsde noodzakelijke investeringen
aan deorde zijn.
Dekeuzedoorkruiste deopvatting van
deVereniging vanNederlandse Gemeenten
(VNG)omdat diegeen koppeling wenst
tussen decapaciteit vanderioleringenhet
gebruiktedrinkwater. VolgensdeVNG
wordt nietalhetdrinkwater viahetriool
afgevoerd enzezietdaarom meer inde
vanabilisarievan hetvastrechttarief
Wethouder Meulenkamp deelt deopvatting
vandeVNGniet. "Maximaal 2 procent van
hetdrinkwater wordt niétviahetriool
afgevoerd. Verderben ikbenieuwd hoede
VNGdenkt een prijsprikkel tekunnen
invoeren viahervasrrechttarief Ikbespeur
inhetVNG-adviesangst voor veranderingen.Zoookhetrapporr Zevenbergen"(het
rapportoverdefinancieringvanhetintegraal
waterbeheer,red.).

Precariorecht
"Na uitvoerig fiscale enjuridische
adviezen tehebben ingewonnen,zijn wijin
overleggetreden methet Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland. DZH toondezichbereidom
dekosten gerelateerd aan hetbeheeren
onderhoud vanderiolering opbasisvanhet
drinkwatergebruik bij deafnemers inrekening tebrengen. MaarDZHgafdaarbijook
aangraag herbeheerenonderhoud vande
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riolering vandegemeente tewillen overnemen,"aldus Meulenkamp.De uitwerking
vandeplannen stuitte echter openkele
lastige problemen. "Degemeente isalsenige
bevoegd om rioolrechten teheffen. Voorts
zaten wijmethetprobleemdat18 procenr
vanallegebruikers inflats enandereverzamelgebouwen woont.Voorhen zouden
weeen aparreregeling moeten ontwerpen."
Viahetprecariorecht hebbende
gemeente enDZHnueenoplossinggevonden.Zoetermeer bepaaltjaarlijks, ineen
meerjarenperspectief, welkbedragzij nodig
heeft voorbeheer en onderhoud vanher
vuilwaterriool enwelkbedragzij wenst te
reserveren voortoekomstig onderhoud.

Ookophetpunt vandeoverdrachr van
het bcheetenonderhoud vanderiolering
hebben degemeenteZoetermeer enDZH
inmiddels een principe-overeenstemming
bereikt.VolgensMeulenkamp dient erzich
echter nogeengroot aantal zaken aan dat
noggeregeld moet worden.Metnameis
grorezorgvuldigheid vereist bijdeovergang
vanhetbetrokken personeel waarvoor een
sociaalstatuut zalworden opgesteld.
Dezorgplicht voorderiolering blijft bij
degemeente endieblijft de beleidsmatige
keuzes maken.Degemeenteraad heeftdus
altijd hetlaatstewoord.DZH,opzijn beurt,
maakt eenmeerjaren- en eenjaarprogrammaaandehand vaneendoorDZHbijte
houden beheerssysteem.Deze programma's
worden doordegemeente Zoetermeer
getoetst opdekosten en opdeinpasbaarheid
in andereactiviteiten zoals wegenonderhouden herstrucrureringsplannen. Alsde
gemeente akkoord is,krijgt DZHde
opdracht totuitvoering.Volgens
Meulenkamp hoeft hetonderhoud niet
openbaar teworden aanbesteed."De
gemeente zalweleenalleenrecht moeren
vestigen.Daarbij komtdathetwaterleidingbedrijfdeenige isdieover individuele
gebruikcijfers beschikt. Om reden van
privacyis dushetwaterleidingbedrijf de
enigedieervoorinaanmerking komt."
Het echte voordeel vandeze consrructie
gaat volgensMeulenkamp pasgeldenals
ookanderegemeenten inhetverzorgingsgebied vanDZHzo'n constructie aangaan.
"Eenschaalvergroting kan opdiverse
fronten voordelen bieden.Ikdenk aan
materiaalinkoop, aanwezigheid van kennis
en kunde endeomvangvanhet benodigde
apparaat.Zelfs overnamevanzuiveringsinstallaties hoorttotdemogelijkheden", if

