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gezag,zoalsdegemeenteofwaterbeheerder,
meerenbetere voorlichtinggeven.Ermoet
ookduidelijker vastgelegd wordenwatde
rolvandegemeenteendewaterbeheerder
inhetgeheelis.

M I N I S Y M P O S I U M OVER IBA'S EN RIOLERING
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Volledige aansluiting
in 2005niet haalbaar"

Certificering
Detweedespreker wasBert Elzengavan
Kiwa,dieingingopdeattestering encertificeringvanIBA's.Kiwamoetdeaanlegvan
IBA'scontroleren evenalshetonderhoud.
Omdatgemeenten vaakniet meldendatze
IBA'sgaan aanleggen, bleefookdecontrole
uit.Deoplossing werdgevonden ineen
attest datKiwavantevorenzouafgeven na
eencontrole vandeIBA.In1997begonKiwa,
inopdracht vanVROM,aaneenonderzoek
naardehaalbaarheid vandieartesteringén
naardehaalbaarheid vanhettoepassenvan
helofytenfilters. Detweede fasewashet
opstellen vanrichtlijnen voordeattestering
encertificering vanIBA'sendeorganisatie
vandecertificering. Uiteindelijk resulteerde
dit indriebeoordelingsrichtlijnen (K10003,
K10004enK10005)enenkele ondersteunende
BRL's.

Op 1januari 2005moetenallewoningen, ookinbuitengebieden, ofwel aangeslotenzijnophetriool,
ofwelvoorzienzijn vaneen installatieomajvalwatcr tebehandelen,eenIBA.Hetlijkternietop dat
diedatumgehaaldgaat worden.OpditmomentlegtKiwadelaatste handaan denormenwaaraan
decertificering endeattesteringvanverschillendeIBA-systemenmoetvoldoen.Bijgemeenten,
provinciesenwaterkwaliteitsbeheerders heerstnog onduidelijkheid wiewatmoetdoen.OpAquatech
werdtijdenseenminisymposium,georganiseerddoorhetZuiveringsschapHollandseEilandenen
Waarden,gekekennaardestandvanzaken rond IBA'sennieuweenoudeafvalwater- en rioleringsproblemen.
Deeerstevanviersprekers wasGerard
Martijnse vanhetministerie vanVROM, die
alin 1980isbegonnen metonderzoek naar
IBA's.Datonderzoekbegon toen naar
aanleidingvandevragen:Hoeveel panden
zijn nietoprioleringaangesloten?Wat
kunnen wedaaraandoen?Watzegtde
regelgeving daarover?
Gesteld werddatgeen ongezuiverde
lozingen meer mochten plaatsvinden, maar
dat deoplossingdaarvoor weleconomisch
haalbaar moestzijn.Indietijd werd geschat
dat 330.000panden nietopderiolering
zouden worden aangesloten, oftewel acht
procent vanhettotale aantal woningen in
Nederland. Opditmoment blijkt deze
verwachtingachterhaald, want vande
180.000panden dienietopderiolering zijn
aangesloten, wordt naar schattingde helft
nogaangesloten.Datbetekent datanderhalf
procentuiteindelijk nietzalwordenaangesloten.
Debelangrijkste conclusievaneen
grootscheeps onderzoekindejaren tachtig
wasdatIBA-systemen eenhaalbaar alternatiefvoor rioleringzou kunnen zijn.Inhet
beginvandejaren negentigwerd duidelijk
dat sommigehelofytenfilters ook bruikbaar
zouden kunnen zijn.Maarwaarom stoktde
uitvoeringdan?Martijnse zietdaarvooreen
aantaloorzaken.Indeeersteplaatszijner
verschillen tussen deontheffmgscriteria die
deverschillendeprovinciesgebruiken;dat
komt eenvormigbeleidniettengoede. Ook
deinvullingvanhetbegrip 'vergelijkbare
voorziening'zoalsdieindeWetverontreinigingoppervlaktewater isopgenomen,is voor
meerdere uitlegvatbaar.Zozijn volgens
Martijnse meer begrippen indewetgeving

nieteenduidig.Tenslotte leidtdegeboden
ruimte voorlokaalmaatwerk totdiscussie.
Martijnse ziet oplossingen voorde
ontstane problemen.Indeeersteplaats
moet volgenshemdeprovincie duidelijkheidgeven overdekwetsbaarheid van het
milieu waarnu(ongezuiverd) afvalwater
wordt geloosd.Verdermoet hetbevoegd

Elzengakoneenruwe indicatiegeven
vandekosten vandecertificatie vaneen
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Nieuw vakblad over
riolering en
afvalwaterbeheer
Directaan hetbeginvanAquatechintroduceerdeuitgeverijNijghPeriodieken,onderandereuitgever
vanditblad,Riotech,eennieuwvaktijdschrift overrioleringenafvalwaterbeheer.Vanafnovember
komtditblad maandelijks uit.RoyAgterbosvanAmsterdamRAIenhoogleraarrioleringaandeTU
Delft F.Clemenszeideninhunkortetoespraakjes ronddepresentatievanhetiiulnummergiote
verwachtingentehebbenvandenieuweuitgave.
Ir.Clemens noemde heteengoed
initiatief Hijzietmetledeogendatde
rioleringswereld wel regelmatig inbuitenlandsevakbladen publiceert, maar nauwe-

lijks ineigen land.Volgensdehoogleraar
bestaaterabsoluut geen tekort aaninteressanteontwikkelingen inderiolerings-en
afvalwatersector. Hijnoemdealsvoorbeel-
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IBA-systeem:ongeveer45.000gulden.Ook
voordeattestering kon hij aleenruwe indicariegeven:vooreen klasseI-ofII-systeem
zalher ongeveer 35.000gulden worden,voor
klasselila zo'n40.000gulden envoorklasse
Illb45.000gulden.

Te veel partijen
FransDebersvanhetVanHall Instiruut
isbijna klaarvoor het arresteren vanIBA's.
Halfoktober ishetVanHallInstituut waarschijnlijk gerechtigd omdeIBA'stebeoordelen.Datzou betekenen dat in aprildeeersre
doorVanHall beoordeelde sysremen in
gebruik genomen zouden kunnen worden.
Maar ookhij constateerde dat het hele
traject denodigevertraging heeft opgelopen.Hij betwijfelde dan ookofalle woningen in 2005ófvoorzienzijn vaneen rioolaansluiting ófeenIBA.VolgensDebets zijn
deregelingen simpel.Devertraging
ontstaat, meent hij,doordat gemeenten en
waterbeheerders zichgaan bemoeien met
voorlichtingenderegieenbovendienzelf
IBA's(laten)aanleggen.Ook (semi)commerciëlebedrijven bemoeien zichermee,inde
vorm vancompleteconcepten,vanaanlegen
onderhoud. Deburger tenslotte weetvan
niets,aldusFransDebets.
Hij zietindepraktijk drie verschillende
visiesontstaan.Deeerstevisieisdatveelgeld

gestoken moet worden indeaanlegvaneen
IBA,watuit oogpunt vanmilieurendement
nietveeloplevert.Volgensdezevisiekan
beter meergeldgeïnvesteerd worden ineen
sysreemdat échtrendement oplevert.De
tweedevisiegaat gedeeltelijk gelijkopmer
deeerste,namelijk degedachtedatzo'nIBA
eigenlijk niet veeloplevert.Volgensdeze
visieisookgeld tebesparen doorrond (of
onder)deminimumeisen tegaanzitten.De
derdevisiegaatervanuitdat precieszo'n
systeem wordt neergezet alsdeoverheid eisr.
Deoplossing isvolgensDebets omop
lokaal niveau eigenprojecten relaten
uitvoeren.Naeenjaar oftienzullen de
verschillende varianten vanzelfnaar elkaar
toegroeien,binnen degrenzen vanderegelgeving.
Intussen ziethij echter inde toekomst
weernieuweproblemen opdoemen.Zo
ontstaan groteverschillen tussen deNederlandseIBA-certificeringendeEuropese.Een
ander probleem isdat dehuidige systemen
misschien welgeenvanallenvoldoen aande
eisenvandeBRL's. Maaralmet alverwacht
hij dat allesgoed zalkomen,alleenniet voor
1januari2005.

Voorbeeld Echteld
Delaatste spreker wasStefan Daamen
vanhetZuiveringsschap Rivierenland. Hij

besprakdesaneringvandelozingen in het
buitengebied, zoalsdegemeente Echteld die
aanpakt. Dezegemeente heeft ervoorgekozenom rioolaansluitingen en IBA'sonder
dezelfde voorwaarden aan tebieden. Het
zuiveringsschap blijft voorstander vaneen
aansluiting ophet riool,maarziet ookwel
indatdat financieel niet altijd haalbaar is.
Normaalgesproken kiestmen vooreenIBA
alsaansluiten ophet rioolmeer dan16.000
gulden kosr.In Echteld echter legt het schap
voordeaansluitkosten tot 22.000gulden bij.
In deGeldersegemeenre zouden
oorspronkelijk 87panden opdedrukriolering worden aangesloten.Deextra kostenop
hetgemeentelijk rioleringsplan bedroegen
danopjaarbasis bijna70.000gulden.In
totaal 66percelen zouden helemaalgeen
voorziening krijgen. Naeen herberekening
kwamdegemeente met het volgendevoorstel:87percelen opderiolering aansluiren
eneveneens%jpercelen eenIBAverstrekken.
Deextra kosten bedroegen iets meerdan
85.000gulden. Dit betekent dat voorongeveer 15.000gulden 66exrra percelen een
afvalwatervoorziening krijgen. Degemeente
Echteld legtdeIBA'saanonder het motto
'Drukriool ofIBA's?Alleen herputdeksel is
anders', f

dendetoenemende betekenis vandewaterketengedachte endedoelmatigheid van het
Nederlandse rioolbeheer. Een nieuw
vakblad oprioleringsbeheer hoorr volgens
hemzowelaktueelalsnauwkeurig te zijn
én onafhankelijk.
Volgensuitgever RinusVissers,dieals
doelgroep vanRiorech vooralhet hogereen
middenkader vanderiolerings-en afvalwaterwereld ziet,wordtaandie voorwaarden
ruimschoots voldaan.Het tijdschrift zal
zowelinformeren overbeleidsmatigezaken
alsover techniek. "Vanwegede toenemende
aandacht voorrioleringen aanverwante
zaken endeenorme investeringen in
vervanging vanrioolstelsels,iseen deskundigencompleet tijdschrift opdit gebied een
noodzaakgeworden", aldus uitgever Rinus
Vissers. <f
Vooreenexemplaarvan hetnulnummerof
vragenovereenabonnementkuntucontact
opnemenmetWoutSchouten(010)42741 81.

Deonthullingvanhetnulnummer
vanRiotechwerdverrichtdoor
ir. F.Clemens(r.),hoogleraarriolering
bijdejaadteitderCivieleTechnieken
GeowetenschappenaandeTUDelft.
HijjeliciteerdeuitgeverRinusVissers
vanNij.ghPeriodiekenmethetnieuwe
vaktijdschrift.

Devoorpaginavanhetnulnummer. Innovemberkomtheteerste
exemplaaruit.
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