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"Forsestijging vanhet
rioolrecht isniet te
vermijden"
Dekostenvoorriolering inNederland bedragenditjaar 1950miljoengulden, ruim84miljoen
guldenmeerdanvorigjaar. Dit bedraggevendegemeentenuitaanaanleg, onderhoudenvervanging vanhetinmiddels83.000kilometerlengtetellende rioolstelselinNederland.Dehuishoudens
betalenhiervoorditjaargemiddeld 201gulden rioolrecht.Eenvolledig kostendekkend rioolrechtin
eenstandaardgemeente ligtvolgens hetministerievanVROMechterop360gulden.DirecteurGastkempervanStichting RIONED noemdetijdensAquatecheenverderestijging vanderioolrechten
danook onvermijdelijk.
Dekosten vanvervanging vanderiolen,
diemeestalstammen uitdeperiode19451965,zijn gigantisch.Bovendien eisen voorzieningen waardoor regenwater niet langer
viaderiolering wordt afgevoerd, sinds kort
extra investeringen.
Ondanks diestijgende uitgaven
verwacht Gastkemper dat realisering vande
milieudoelstellingen vertragingzalgaan
oplopen.Devoor 1998afgesproken vermindering vandevervuilingdoor riooloverstorten zalpasvolgendjaar door16
procentvandegemeentengerealiseerd zijn.
Driekwart vandegemeenten kunnen pasin
2005klaarzijn met desanering vanriooloverstorten.

Dezegegevensstaan inde statistische
publicatie RioolinCijfers 2000-2001,waarvan heteersteexemplaar tijdens Aquatech
overhandigd werdaanWD-Tweede KamerlidJ.KleinMolekamp.Hijzeizichzorgen te
maken overdestijging vanderioolkosten.
Volgens hem kunnen miljarden guldens
bespaard worden alsgemeenten en waterschappen intensiever samen gaan werken.
Destijging vandelokalelasten kunnen
beheerst worden door inhet buitengebied
geen riolering maar kleinschalige zuiveringen,bijvoorbeeld IBA's,tebouwen, aldus
Klein Molekamp.
Gastkemper isoverdiemogelijke besparingen minder optimistisch.Volgens hem,

WD-TweedeKamerlidj.KleinMolekamp(1.)ontvingvandirecteurH.GastkempertijdensAquatechheteerste
exemplaarvanhetnieuwestatistischoverzichtoverderioleringinNederland.
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enhij verwijst daarbij naar eenrapport van
Witteveen+Bos overdekosten van riolering,
ishooguit 10 tot 15procent te besparen.
Uitbesteding aaneenwaterketenbedrijfzou
nauwelijks voordeelopleveren.Alleen kleine
gemeenten kunnen opdiemanier ongeveer
zevenguldenper aansluitingbesparen.
Het rioolrecht dektopdit moment zo'n
83 procent vandewerkelijke kosten.Datis
ietsmeerdantweejaargeleden.Bijde
gemeenten met minder dan20.000inwoners
isdestijginggroter.Hethoogste rioolrecht
vanNederland intdegemeente Bergambacht
meteenbedragvan523 gulden en96cent.
Hetgemiddelde rioolrecht kan stijgen
tot479gulden alsdelevensduur afneemt
van60naar40jaar.
83.000 Iba's
Desaneringvanlozingen inhet buitengebied waargeen rioolaansluiting bestaat
verloopt langzaam.Demeeste gemeenten
zijn nogbezigmet deinventarisatie van niet
ophet rioolaangesloten panden. Het aantal
ontheffingsaanvragen dat deprovincies
ontvangen, isgering.VolgensdeStichting
RIONEDisditeendirectgevolgvande
langdurige onzekerheid omtrent het
ontheffingenbeleid vaneen aantal provinciesendetoepasbaarheid van IBA-systemen.
Opdit moment zijn nog157.000percelen
niet opderiolering aangesloten,een daling
vanongeveer 20.000tenopzichte van eind
1997.Het aansluitpercentage komt daarmee
op97,6procent, het hoogste in Europa.
Ongeveer74.000panden zullen nog
worden aangesloten. Opbasisvandeze
gegevensverwachten de waterbeheerders
binnen enkelejaren deplaatsingvanzo'n
83.000IBA-systemen.Hiervan zullen27.000
zuiveringssystemen vanwege dematevan
verontreiniging in klasse2of3moeten
vallen.Afgelopenjaar zijn ernaastde tot
voor kortgebruikelijke septictankszo'n300
IBA'sgeïnstalleerd, f

