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N O R M E R I N G VOOR RIOLERING KRIJGT EUROPESE KLEUR

Andere rekenwijze
rioleringstelsel opkomst
JAC VAN TUIJN

"Europa isdichterbij danjedenkt. Enonzebijdrage alsklein land ismaar beperkt.Alsjedegangbare Nederlandsenormennaast bijvoorbeeld deDuitse legt,ziejedaterinhetbuitenlandsomsheel
andereopvattingen leven. Eudat kan indetoekomstontwerpersweleensvoorverrassingenstellen",
aldusjhr. ir.AJ.H.deBeaufort, directeurvan destichting RIONED.

Deinvoering van Europese normen voor
riolering iseen vandebelangrijke thema's
diedestichting RIONEDopdeagenda heeft
gezet vandeRIONEDVakdagen.Devakdagen vinden op18en 19 februari a.s.plaats
in deAmsterdam RAI.Eenaantal Europese
normen ishet stadium van ontwerp-norm
algepasseerd. "Nederland praat volopmee
indeontwikkeling vandeze normen",
constateert RIONED-directeur De Beaufort.
"Wijhebben veelvakkennis,maarbij de
internationale discussies overnormen zijn
Frankrijk, Duitsland en Engeland overheersend vanwege hun voordeel met de
talen.Wijproberen een bijdrage televeren,
maar om mee tetellen moeten weheel wat

normNEN-EN 752-4,danzieje datet inde
verschillende landen heelandere inrerpretaties voor hetzelfde verschijnsel kunnen
worden gegeven.DieEuropese norm kan
noggrotegevolgen hebben voorde wijze
vanberekenen van rioolstelsels.Daat
moeten ontwerpers rekening mee houden.
Endatzelfde kan later ookgeldenvoor
betekeningsmethoden voor vuiluitworp,
voorIBA-systcmen,maar ookvoorbuismateriaalnormen."

Afronden Leidraad Riolering
DeBeaufort istevreden overhetprogramma vandeRIONEDVakdagen.De
onderwerpen vandelezingen vormen een

"Bijhetaansluitenvanafgelegenlozingsvuntenop de
riolering moetjebreedkijken.Watwillendegemeentenende
waterkwaliteitsbeheerders?Eenrioleringsbeslissing heeft
altijdtemakenmetdehelewaterketen."
doen.Zomoeten webijvoorbeeld alonze
documenten indeofficiële Europeseonderhandelingstalen laten opstellen."Alsgevolg
daarvan zijn deNederlandse standpunten
nietaltijd direct indeEuropse CEN-normen
terug tevinden, maar alszeeenmaal zijn
aangenomen moeten zeaansluitend welin
Nederlandse regelgeving geïmplementeerd
worden. Endat gaat volgensDe Beaufott
zeketvoorveranderingen zorgen. "Neem
water-op-straat", zolicht hij zijn conclusie
toe."Welkeeisenstelje aan water-op-straat,
oftewel wateroverlast. InNederland werken
velen volgensdeLeidraadmodulcB-2000
Ontwerpgrondslagen. Maaralsje nu de
gangbareNederlandse normen naastde
Duitse legt,endieweervergelijkt metde
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goededoorsnede van wateropdit moment
inderioleringswereld speelt. Belangrijke
onderwerpen zijn met het afronden vande
Leidraad Riolering,definanciering van
riolering,depersoneleaspecten ende
mogelijkheden vanIBA-systemengereedgekomen.
Detotstandkoming vandeLeidraad
Rioleringisdeafgelopen vijfjaar het grote
projectgeweestvanstichtingRIONED.
Inseptember vorigjaar werdde opbouwfase
hiervan officieel afgesloten, almoeten er nog
enkelemodules worden afgerond. Volgens
DeBeaufort begint nu hetonderhoud ende
actualisering vandebestaande modules
zodat deinhoud blijft aansluiten opnieuwe
inzichten en wet- enregelgeving.Ookzul-

lenlater nognieuwe modules komen, bijvoorbeeld over vuiluitworp en de infiltratie
van hemelwater. Verderzalde stichting
onderzoeken hoeriolering het bestepast
binnen hetconcept Water in destad.Hoega
je ommet destedelijke watetkringloop? Wat
isdeinvloed vanoverstorten in bijvoorbeeld
vijvers? DeBeaufort benadrukt dat RIONED
voot het beantwoorden vandezevrageneen
middelfunctie wil innemen tussen rioolbeheerder en waterkwaliteitsbeheerder.
"MetdeLeidraad willen wede hoofdrolspelerseen werktuig indehand geven voor
overlegmet de rioolbeheerders. Bijvoorbeeld
bij integraal stedelijk waterbeheer kunnen
conflicten ontstaan overderealisatievan
riolering,daar waarerraakvlakken zijn mer
andere overheden.Bijhetafstemmen vande
dimensionering vandetioleringenderioolwaterzuivering, wieerbeheer en onderhoud
vanstedelijk water uitvoert, alshetgaat om
nieuwe watersystemen.Wiegaat er wat
betalen? Endegemeenten geven weeen
handvat hoejegemeentelijk rioleringsbeleid
planmatig kan aanpakken via hetgemeentelijk rioleringsplan."

Tweede generatie rioleringsplannen
Begin 151514 werd het opstellen vaneen
gemeentelijk rioleringsplan (GRP)door het
ministerie vanVROMwettelijk opgelegd.
Eengoedezaak,aldusDeBeaufort. Inde
praktijk ziet hij echter niet allegemeenten
even hard lopen."Aanriolering isweinigeer
tebehalen.Enniemand vindt het ergalseen
inzamelsysteem redelijk isinplaatsvan
goed.Deeerstegenetatie GRP'sbevat dan
ookslechtseen minimaal aantal aandachtspunten. Het ligtdan aandebereidheid van
degemeente aandeplanvorming meerdiepgangtegeven.Jezietdat ergoedezijn, maar
erzijn ook magerediedenaam rioleringsplan niet verdienen."
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Inopdracht van het ministerie van
VROMisnetdeeersterondevanGRP's
geëvalueerd.Het blijkt dat eengedegenGRP
degemeenteraad en alleandere betrokkenen
(waterschap,provincie)goedondersteunt bij
deinvullingvan rioleringszorg. Inmiddels
zijn veelgemeenten gestart met het opstellenvan hun tweede rioleringsplan.Veel
kostbare maatregelen zijn moeilijk realiseerbaar;het eigenpersoneel ontbreekt gewoon.
MetdemodulePersonele aspecten wordt
hier directopingespeeld.OpdeRIONED
Vakdagen isdaarnaast veelaandacht voor
financiële kanten van riolering:van rioolrechtdifferentiatie (degebruiker betaalt) tot
leaseconstructies voorrioolbehecr.
"Ophet gebied van rioolrecht speelt het
éénen ander.Watgekkigheden.Debekostiging vandewaterketen wordt doorde
gemeenten verschillend aangepakt.
Zehebben daarvoor verschillende mogelijkheden:OZB-opcenten, het rioolrecht en
anderealgemene middelen. Elkegemeente
gaatdaarandersmeeom.Maar nu blijkt dat
burgers met het indienen van bezwaarschriften dehelegemeentelijke belastingstocdelingopzijn kopkunnen zetten.Ook
inAmsterdam speeltzo'n zaak,in Tilburg
eenpaarjaar geleden.Tilburg had watvcr-

RIONED Vakdagen: 18en 151 februari
1998in de RAI Amsterdam.
fijningen indetoedeling aangebracht, maar
isdaarmeeonderuit gegaan.Doordat de
uitspraken overdiebezwaarschriften soms
verkeerd uitpakken, kan dat verstrekkende
gevolgen hebben voorde gemeentelijke
financiering. Endus voor bedrijven ofde
burger.Want het isnatuutlijk het best dat
detotaallastenzolaagmogelijk blijven."

Individuele zuivering
Eenvreemdeeend indebijt opde
RIONEDVakdagen isdeaandacht voor
systemen voor individuele behandeling van
afvalwater, oftewel IBA's.TochvindtDe
Beaufort datniet controversieel. "Riolering
iseendeeloplossing voorééntraject inde
waterketen.Daar waar riolering niet zinvol
is, moetje eenandere keuzemaken, bijvoorbeeld doorhet inzetten vaneenIBA."
InNederland zijn nogzo'n 200.000panden,bedrijven, campings niet aangesloten
opderiolering.Vooreenaantaldaarvan is
dat ookveelteduur. Deverwachting isdat
erongeveer 100.000kleineopvang-enzuiveringsinstallaties nodigzijn:70.000dielozen
ophet oppervlaktewater en 30.000dieinde

bodem lozen.Volgensdeplanning van
VROMmoetendezeinstallaties uiterlijk
2005ingebruik zijn genomen.
Inmiddels ligt erdeLeidraad-moduleB4000
Individuele behandeling van afvalwater:
IBA-systemenwaarmee betrokkenen een
inschatting maken vande toepasbaarheid
vandergelijke systemen. DeBeaufort: "Maar
belangrijk iswiedewerkingen lozing ervan
opwelkewijze kancontroleren. Daarom
willen wijgecertificeerde IBA's.Enaandie
certificatie wordt nu hard gewerkt."Volgens
DeBeaufort hangen degemeentebesturen
veelvragen boven het hoofd, dievooral met
financiën hebben temaken."Het isaltijd de
vraagwatdegemeenten en waterkwaliteitsbeheerders willen.Jemoet het altijd breed
bekijken.Jekunt rioleringaanleggen, maar
insommigegevallen ishet installeren van
een IBA goedkoper.Jekunt fecaliën en afvalwater inzamelen, maar ookregenwater
erbij. Indat laatstegevalheeft derwzieen
veelgroterecapaciteit nodig.Andereopties
kunnen duseenmeevaller betekenen voor
rwzi-uitbreiding. Endaarvoor iseengoede,
betere,afstemming nodig.Want als je
besluiteenIBAteplaatsen dan neemjeook
eenbesluit overderiolering.Zo'n beslissing
heeft met dehelewaterketen temaken!" *
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KREEFT HEEFT VOOR ALLE PROBLEMEN
IN ENOMDEDRINKWATEREN RIOOLWATERZUIVERINGSTANKS
EEN WATERDICHTE OPLOSSING
VOEGKITTEN
KELDERAFDICHTING
BETONREPARATIE
BETONINJEKTIE
GEVELREINIGING
BETONREINIGING
WATERAFSTOTEND IMPREGNEREN
SPUITBETON
KUNSTSTOFVLOEREN
BRANDWERENDEDOORVOEREN
ZUURBESTENDIGVOEGEN
VLAMSTRALEN
MACHINEONDERSABELING
VOEGOVERGANGEN
BACELRIOOLVULLING
ASBESTVERWIJDERING
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• watervoorziening
- bronnen
- infiltratieputten
- onderhoud
- installaties
- regeneratie
-TV inspekties in
putten
• bodemonderzoek
- geo-technisch
- milieu
-diepe pulsboringen
- sonderingen
-minifilters
• bronbemaling
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BETONTECHNIEKEN BV
HOOGEVEEN/HOLLAND
A. G. Bellstraat 11,7903 AD Hoogeveen, Telefoon 0 5 2 8 - 2 7 7 3 7 7

Kwaliteit, Veiligheid en
Erkening
Dat is het motto
van de specialisten van
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Grondboorbedrijf Haitjema B.V,
Wisseling 10,Postbus 109,
7700AC Dedemsvaart,
Tet:0523-612061, Fax: 615950
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