Rioleringsbeheer; vormgeven aan de milieufunctie

Inleiding
In januari van dit jaar is de notitie
'Rioleringsbeheer; naar een in het milieubeheer functioneel inzamel- en transport
systeem' aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze notitie is toegezegd tijdens
de behandeling van het beleidsstandpunt
toekomstig rioleringsbeheer in de Tweede
Kamer medio 1990. In de notitie wordt
een analyse gegeven van resterende
aandachtspunten voor riolering en het
milieu en worden voorstellen gedaan voor
de aanpak hiervan.

DRS.V.W.
J.VANDENBERGEN
VROM/DGM

ING.D.VONK
VROM/DGM

Dit artikel geeft een overzicht van het
rijksbeleid tot nog toe. Vervolgens wordt
ingegaan op de door minister Alders
aan de Kamer aangeboden rioleringsnotitie en worden de achtergronden
geschetst die hebben geleid tot het voornemen een Leidraad riolering uit te
brengen.
Rijksbetrokkenheid tot nog toe
De afgelopen eeuw heeft de rijksoverheid
zich met wisselende intensiteit bezig
gehouden met het rioleringsbeleid en de
uitvoering van het rioleringsbeheer.
Vooral sinds de eeuwwisseling zijn de
Nederlandse gemeenten overgegaan tot
het aanleggen van riolering. Een aparte
rioleringswet bleek rond 1900 niet haalbaar. De rol van de rijksoverheid beperkte
zich lange tijd tot die van facilitator bij
financiering en onderzoek. Genoemd
kunnen worden de Verfijningsregeling
(1966) en de Bijdrageregeling Kostbare
Rioleringswerken (BKR). Voor onderzoek
kan onder meer worden verwezen naar
het onderzoekprogramma van de Nationale
Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit.
Knelpunten in het beheer zijn neergelegd
in de Notitie rioleringen van minister
Nijpels uit 1986. In deze notitie lag de
nadruk vooral op achterstallig onderhoud
en vervanging.
Het onderzoeksrapport 'Opties voor
toekomstig rioleringsbeheer' vormde
vervolgens de basis voor het kabinetsstandpunt over rioleringsbeheer, dat begin
1990 aan de Tweede Kamer is gezonden.

Samenvatting
Op 23 januari jl. heeft de minister van VROM de notitie 'Rioleringsbeheer; naar
een in het milieubeheer functioneel inzamel- en transportsysteem' aangeboden
aan de Tweede Kamer. Dit artikel gaat in op de achtergronden van deze notitie.
Belangrijk element in de notitie is het voornemen een Leidraad riolering uit te
brengen. De Leidraad is bedoeld om technische en financieel/organisatorische
aspecten van het rioleringsbeheer die daarvoor in aanmerking komen in overleg
met alle bij het rioleringsbeheer betrokken overheden te uniformeren. Op
operationeel niveau zal de Leidraad richtinggevend moeten zijn voor het dichterbij
brengen van milieu- en waterkwaliteitsdoelstellingen. De Leidraad gaat worden
opgebouwd uit aparte modules waarin afzonderlijke onderwerpen worden
behandeld. De stichting Rioned waarin zowel gemeenten, provincies als
waterschappen deelnemen is een organisatie die bij het tot stand brengen van de
Leidraad een belangrijke rol kan gaan vervullen.

Tijdens de Kamerbehandeling van dit
beleidsstandpunt sprak de Tweede Kamer
zich bij motie uit vóór wettelijk verplichte
integrale plannen voor riolering. Deze
wettelijke regeling is opgenomen in het
wetsvoorstel Plannen van de Wet milieubeheer. Op hoofdlijnen is aangegeven
welke elementen het rioleringsplan
tenminste moet bevatten.
In de eerste plaats een overzicht van de
aanwezige voorzieningen met daarbij restlevensduurverwachtingen. Daarnaast een
overzicht van investeringen die in de
planperiode worden voorzien en een
overzicht van de wijze van beheer. Verder
de gevolgen voor het milieu van de
aanwezige voorzieningen en de geplande
investeringen. En tenslotte een overzicht
van de financiële gevolgen van het plan.
Bij het plan zal rekening gehouden
moeten worden met andere bestaande
plannen, zoals het waterhuishoudingsplan
en het gemeentelijke milieuplan zo dit er
is. De toelichting bij de wetstekst meldt
dat de regeling uitputtend beoogt te zijn.
De Tweede Kamer heeft bij de behandeling echter bepaald dat in ieder geval nog
gedurende twee jaar na het inwerkingtreden van de wet bestaande provinciale
verordeningen van kracht blijven.
Gedurende die periode zal bezien worden
of een zekere bevoegdheid voor de
provincie - bijvoorbeeld in de vorm van
een aanwijzingsbevoegdheid - gewenst
blijft. Met deze aanvulling is dit wetsvoorstel inmiddels door de Tweede
Kamer goedgekeurd.
Binnenkort wordt ook de 'zorgplicht' van
gemeenten voor aanleg en beheer van
riolering expliciet vastgelegd. Dit zal
gebeuren in het wetsvoorstel Afvalstoffen
van de Wet milieubeheer. De Memorie
van antwoord met Nota van wijzigingen
van dit wetsvoorstel waarin de zorgplicht
is opgenomen is medio december 1991
toegezonden aan de Tweede Kamer.
Tijdens de Kamerbehandeling van het
beleidsstandpunt toekomstig riolerings-

politiek
gewicht

Beleidslevenscyclus van Winscmtus.

beheer werd gevraagd om een afrondende
notitie over riolering. Deze notitie is
23 januari 1992 aan de Tweede Kamer
aangeboden.
Uit de gegeven schets blijkt dat het onderwerp 'riolering', in termen van de beleidslevenscyclus van Winsemius, nu zit in de
fase van het vastleggen van enkele
essentiële zaken in regelgeving.
Geconstateerd kan worden dat het rijk
een terughoudend beleid voert om recht
te doen aan de eigen verantwoordelijkheid
van de betrokken overheden.
Huidige problematiek en
beleidsdoelstellingen
Nederland kent een hoge graad van
aansluiting op riolering: 97%.
Vanzelfsprekend behoeft een dergelijke
transportader voor afvalwater, een kapitaal
vertegenwoordigend van zo'n 50 miljard
gulden, een zorgvuldig beheer.
Recente inventarisaties komen uit op een
vervangingsnoodzaak van 10-15% in de
komende 10-20 jaar. Naast deze vervanging moet nog een aantal verspreide
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type stelsel

aantal
stelsels

geiengd stelsel
gescheiden stelsel
verbeterd gescheiden stelsel
mechanisch stelsel
- vacuümriolering
- drukriolering
totaal

6438
1439

62
94

aantal
woningen
4.469.700
685.000
36.300

3589

9.400
143.000

11622

5.343.400

Verdeling Nederlandse rioolstelsels.

lozingen worden aangesloten. Een derde
opgave is het reduceren van de vuiluitworp uit de stelsels. Hiermee kan een
bijdrage worden geleverd aan het
realiseren van de doelstellingen uit het
Nationaal Milieubeleidsplan (hierna
NMP) en de Derde Nota Waterhuishouding. Ruwe schattingen van de
noodzakelijke bedragen voor de komende
10-15 jaar komen tot een bedrag van zo'n
10 miljard gulden.
Allereerst gaat het voor een groot deel om
noodzakelijk onderhoud van een
essentiële nutsvoorziening. Daarnaast is
het afbouwen van verspreide lozingen,
zeker in combinatie met het opheffen van
bodemlozingen, een completering van de
noodzakelijke infrastructuur. Voorts zal de
vermindering van de vuiluitworp uit de
stelsels lokaal een aanzienlijke kwaliteitsverbetering kunnen bewerkstelligen.
Vooral dit laatste aspect vergt een zorgvuldige lokale uitwerking. De vraag zal
steeds moeten luiden: 'Hoe kan het geld
in de waterketen het beste worden
besteed'. Ervaring leert dat dit ook kan
leiden tot verlamming van elke actie.
Zeker nu de zaak in het land goed lijkt te
worden opgepakt, moet hiervoor worden
gewaakt. Enige spelregels zijn nodig.
Op basis van het NMP-uitgangspunt, te
weten 'Milieuproblemen in één generatie
oplossen dan wel beheersbaar maken'
geeft de Derde Nota Waterhuishouding
(hierna NW3) concrete doelstellingen: het
realiseren van de Algemene Milieukwaliteit in het jaar 2000 én het realiseren
van bepaalde emissiereductie-percentages.
Specifiek voor riolering zijn twee doelstellingen aangegeven.
- Het tussendoel voor 1995 luidt: 'Een
uitgewerkte visie én een plan van aanpak
ter vermindering van de uitworp van
rioleringssystemen én de realisering van
de verbetering van knelpuntsituaties'.
- Het einddoel is: 'Geoptimaliseerde
rioleringssystemen in goede staat van
onderhoud'. Als streefjaar bij deze einddoelstelling moet worden gedacht aan
2005 ä 2010, aansluitend bij de 'ééngeneratie-gedachte' uit het NMP.

Diffuse belasting
Dekwaliteit vanhetoppervlaktewater wordt intoenemende matemede bepaald door diffuse
belasting.Hierbijgaat hetonder meer omdroge ennattedepositie,afspoeling vanverhard
oppervlak enaf- en uitspoeling landbouwgronden. Eendeelvandezeemissies komtdirect in
hetoppervlaktewater terecht. Eenander deel belandt indirect viahethuidige systeemvan
afvalwaterverwijdering inhetoppervlaktewater. Voor hetinkaart brengenvandebelastingvan
hetoppervlaktewater zowelviadiffuse belasting alsvia puntbronnen isin 1989door TNOeen
inventarisatie uitgevoerd voor 22stoffen.Voor een integrale benadering is bijdeze inventarisatie
gekozenvoor hetafvalwatersysteem (riolering en rioolwaterzuiveringsinrichting tezamen) als
aangrijpingspunt.
Ter illustratie ishieronder voor looddetotale belasting vanhetoppervlaktewater perjaar weergegeven.Decijfers hebben betrekking op de periode 1985-1987.Voor de kwantificering is
gebruik gemaakt vangegevens die beschikbaar zijn uit inventarisaties, registratiesystemen,
rapporten,grijze literatuur en persoonlijke mededelingen.Omdatgebruik isgemaakt isvan
verschillende bronnenzijngeensluitende massabalansen ontstaan.Hier isook nietnaar
gestreefd.Hoeweldecijferswatgedateerd zijn,gevendefiguren weleen beeldvandeomvang
en hetbelang vandediverse bronnen voor de belasting vanhet oppervlaktewater.
Inafb. 1 zijn ineenstaafdiagram de loodemissiesopoppervlaktewater opgenomen
metdaarbij ook aangegeven de hoeveelheid
looddieachterblijft inhetzuiveringsslib. Bijde
inventarisatiezijnverkeer encorrosie samen
genomen.Dezecombinatie isdegrootste
bron. Dedirecte emissiesvan looduit
huishoudens zijnverwaarloosbaar (niet
opgenomen). Inafb.2zijn ineenanderevorm
nog eensde loodemissiesop oppervlaktewater gepresenteerd (echter zonder lood in
zuiveringsslib). Duidelijk komt hieruit naar
vorendat de loodemissiesviade overstorten
ingrootte detweede bron is.Afb.3 betreft
uitsluitend de loodbelasting die rechtstreeks
op hetriool komt.
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Voor het realiseren van deze doelstellingen zullen alle actoren inspanningen
moeten leveren.
Brongericht beleid via vergunningen en
algemene regels, produkt-aanpak etcetera.
De diffuse belasting zal onder meer
verminderen door toekomstige mestregelgeving, via emissie-eisen voor verkeer en
verdergaande eisen aan stationaire
installaties. Vooralsnog moet echter
gerekend worden met een aanzienlijke
diffuse belasting van de urbane leefomgeving.
Hoewel riolering uitdrukkelijk een
gemeentelijke taak is, kan er, gegeven de
samenhangen, geen sprake zijn van een
'alleengang' van gemeenten. Planmatige
afstemming in de afvalwaterketen is
essentieel.
Na het wettelijk regelen van de planverplichting en het alloceren van de
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Afb. 3-Loodemissiesophetriool.

'zorgplicht' is in de belangrijkste wettelijke
en organisatorische elementen voorzien.
De planmatige realisering kent echter nog
enkele praktische aandachtspunten. Deze
worden in de in januari naar de Tweede
Kamer gezonden rioleringsnotitie
behandeld.
De rioleringsnotitie
De rioleringsnotitie is toegezegd tijdens de
behandeling van het beleidsstandpunt
toekomstig rioleringsbeheer. Als ondertitel
is gekozen: 'naar een in het milieubeheer
functioneel inzamel- en transportsysteem
voor afvalwater'.
De notitie beperkt zich zoveel mogelijk tot
het rioolstelsel, maar onderkent de
optimaliseringsmogelijkheden bij het
beschouwen van het gehele afvalwatersysteem. In de notitie wordt vooral
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ingegaan op de resterende ongezuiverde
lozingen, de lozingen uit het hemelwaterriool, de stelselkeuze en de overstortproblematiek.
Op een tweetal aspecten wordt hierna
dieper ingegaan.
Ongezuiverde lozingen
Van de niet-aangesloten woningen en
bedrijven loost ruwweg 70% op oppervlaktewater en 30% in de bodem. Het
instrument voor de sanering van bodemlozingen is het Lozingenbesluit op grond
van de Wet Bodembescherming, dat op 1
juli 1990 in werking is getreden.
Het Lozingenbesluit geeft criteria en data
voor de sanering van de bodemlozingen.
Een vergelijkbare systematiek met
afstandscriteria en overgangstermijnen zal
wettelijk worden vastgelegd voor het
saneren van de lozingen op oppervlaktewater. Hoewel deze lijn, op basis van de
WVO, doorgaans al wordt gevolgd, wordt
het vanuit een oogpunt van rechtsgelijkheid noodzakelijk geacht dit landelijk en
ëënsluitend bij het Lozingenbesluit te
Lozingenbesluit bodembescherming.
Termijnen beëindiging/treffen voorzieningen.

Huishoudelijkafvalwater
beperkt

Koelwater*** Overige***
vloeistoffen

omvangrijk**
1-7-1990

1-7-1990

1-7-1990

1-7-1993'
Bestaand
1-7-1993
1-1-2005'

1-7-1992

1-7-1992

Nieuw

1-7-1990

*Afstand tot riolering < 40 i: 1-7-1993 in bodei verboden
> 40i: 1-1-2005 voldoen aan eisen
** Lozing (onvang) in bodei verboden binnen bepaalde afstand
tot riolering (zie onderstaande tabel). Bij grotere
afstand gebonden aan voorwaarden.
"* Verboden danwei zonder ontheffing verboden.

OMVING LOZING
(I.E.)
>10tot 25
25tot 50
50tot100
100t/i200
>200

AFSTANDTOT
RIOLERING (INH)

100
600
1.500
3.000
GEEN BODEMLOZING
TOEGESTAAN

regelen. Bovendien is dit noodzakelijk
voor de implementatie van EG-regelgeving.
In het kader van de zorgplicht zullen
gemeenten de ongezuiverde lozingen
binnen hun grondgebied moeten
inventariseren. Aan de hand van deze
inventarisatie zal vervolgens een plan van
aanpak moeten worden opgesteld. De
lokale omstandigheden, getoetst door de
provincie, zullen uiteindelijk bepalend zijn
voor de keuze of een gemeente voor een
bepaald gebied wel of niet tot de aanleg
van riolering moet overgaan. De aanpak
van ongezuiverde lozingen zal onderdeel
gaan uitmaken van het gemeentelijk
rioleringsplan.
Overstortingen
De relatieve invloed van effluentlozingen
en overstortingen op de kwaliteit van het
oppervlaktewater is de laatste 20 jaar
toegenomen. Dit is de 'beloning' voor een
succesvol aansluitings- en saneringsbeleid.
Het effect van de overstortingen kan niet
alléén worden uitgedrukt in vuilvracht of
kilogrammen BZV. Overstorten bevinden
zich veelal bij kleine semi-stagnante
wateren. De lokale effecten, gevoegd bij
het grote aantal lokaties vormen één van
de belangrijke belemmeringen voor duurzame verbetering van de waterkwaliteit.
Hierbij moet de doelstelling AMK-2000
uitdrukkelijk niet als een 'alles of niets'doelstelling worden beschouwd. Het gaat
om de voortschrijdende verbetering
waarbij de AMK-2000 het richtpunt is.
De overstortproblematiek is een voorbeeld van onderlinge relaties in het afvalwatersysteem. Samenhangende
maatregelen, met echter verschillende
verantwoordelijke instanties, vragen om
afstemming om de 'milieugulden'
verantwoord te besteden. Afspraken
tussen de verantwoordelijke overheden
moeten in beginsel hierin kunnen
voorzien.
De afgelopen jaren zijn veel identieke
discussies gevoerd over de vraag wie nu
precies welke maatregelen moest treffen,
vaak met vertraging als resultaat. Deze
discussies zullen doorwoekeren als het
niet lukt een minimum set van uitgangspunten of 'spelregels' te formuleren.
In de notitie aan de Tweede Kamer
worden deze uitgangspunten vooralsnog
niet van rijkswege geformuleerd. Wel
wordt als voornemen gepresenteerd het
opstellen van een leidraad riolering in
overleg met alle bij rioleringen betrokken
overheden. Deze leidraad is bedoeld om
richtlijnen te geven voor de praktijk. De
verwachting is dat ook langs deze weg
richting kan worden gegeven aan het

dichterbij brengen van de waterkwaliteitsdoelstellingen.
Een vraag die in de praktijk voortdurend
speelt is: 'Hoe zou een basisinspanning
voor de gemeente eruit kunnen zien?'
Voor het beantwoorden van deze vraag
zijn de ontwikkelingen in het kader van de
Coördinatiecommissie Uitvoering WVO
(CUWVO) van belang.
Hierbij wordt uitgegaan van de algemene
benadering van het brongerichte beleid,
zoals dit ook voor bijvoorbeeld de
industriële installaties geldt. Dit beleid
impliceert dat onnodige verontreiniging
moet worden voorkómen door toepassing
van de stand der techniek. Hiertoe wordt
eerst deze basisinspanning vastgelegd.
Uitgaande van de 'stand der techniek', de
bijbehorende restemissies en daaraan
verbonden kosten, kan lokaal worden
bezien of dit ook zó wordt uitgevoerd of
dat wellicht optimalisering in het
betreffende afvalwatersysteem mogelijk is.
Voor karakterisering van de basisinspanning worden zo eenvoudig
mogelijke parameters gekozen. Voor
optimalisering zijn modellen in te zetten.
Voor de gemeente is het voordeel dat van
meet af aan duidelijk is welke basisinspanning wordt verwacht. Uitgangspunt
van CUWVO is nu dat elk stelsel
tenminste voldoet aan een basispakket
van randvoorwaarden. Dit basispakket
vormt de weerslag van overleg tussen
gemeenten en waterbeheerders. Het basispakket is geformuleerd in eenvoudige
parameters zoals hydraulische capaciteit
en pompovercapaciteit. Deze gedragslijn
werd al gevolgd, waarbij overigens moet
worden opgemerkt dat het waterkwaliteitsaspect tot nog toe een beperkte
rol speelde. Het lijkt redelijk bij het
formuleren van het basispakket hiermee
nu méér rekening te houden. In het
rapport van de CUWVO over overstortingen is als basisinspanning voor
berging 7 mm in het stelsel -f- 2 mm als
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bergbezinkbassin geformuleerd. De daadwerkelijke realisatie zou ruimte moeten
laten voor op maat gesneden lokale
oplossingen, met vergelijkbare of betere
vuiluitworp karakteristieken, afgestemd op
het provinciaal waterhuishoudingsplan.
Belangrijk is een duidelijke taakafbakening tussen de waterbeheerders en
de gemeenten op hoofdlijnen. Het vastleggen van de gemeentelijke rioleringstaak
in het kader van de zorgplicht is hierbij
een belangrijk uitgangspunt. In het
algemeen zullen de kosten voor rioleringsvoorzieningen bij de gemeenten liggen en
voor de zuiveringsinrichting bij de waterbeheerder. Toch is het denkbaar dat voor
specifieke eisen aan het rioolstelsel gesteld
uit oogpunt van waterkwaliteit ook de
waterbeheerder bijdraagt in de kosten.
Het is niet noodzakelijk, als dit al mogelijk
zou zijn, gedetailleerde uniforme eisen op
te leggen. De keuze voor een concrete
uitvoeringsvariant behoort in onderling
overleg tussen gemeente en waterbeheerder gemaakt te worden, waarbij
rekening wordt gehouden met de basisinspanning en de lokale optimaliseringsmogelijkheden.
Het voorgaande maakt duidelijk dat de
door de CUWVO ingeslagen weg van
rijkswege op hoofdlijnen wordt gesteund.
Deze weg wordt al in de praktijk
bewandeld, zij het dat de basisinspanning
verschillend wordt ingevuld.
Gezamenlijke uitgangspunten, zoals een
goed geformuleerde basisinspanning, zijn
essentieel voor het ondervangen van
repeterende discussies. In het algemeen
onderkennen ook gemeenten de voordelen van deze benadering.
De Notitie Rioleringen komt in het kort
neer op enerzijds de aankondiging van
een wettelijke regeling voor het aansluiten
van verspreide lozingen. Daarnaast wordt
het voornemen uitgesproken de planmatige aanpak te faciliteren door in
gezamenlijk overleg hulpmiddelen te
ontwikkelen. De vorm waarin deze
beschikbaar zullen komen is een 'Leidraad
riolering'.
Leidraad riolering
De Leidraad is bedoeld om technische en
financieel/organisatorische aspecten van
het rioleringsbeheer te harmoniseren. Dit
moet gebeuren in overleg met alle bij het
rioleringsbeheer betrokken overheden. De
Leidraad wordt opgebouwd uit aparte
modules waarin afzonderlijke onderwerpen worden behandeld. Uitgangspunt
voor de Leidraad is afstemming op basis
van gezamenlijke uitgangspunten. Alleen
zo is een planmatige aanpak mogelijk.
Veel informatie is beschikbaar uit onderzoek en praktijk. Het is van belang nu

keuzen te maken. Een breed draagvlak
voor de Leidraad zal slechts verkregen
worden als alle bij riolering betrokken
overheden een volwaardige inbreng
kunnen leveren.
De stichting Rioned zal een belangrijke rol

kunnen gaan vervullen in de totstandkoming van de Leidraad. De doelstelling
van Rioned is onder meer het uitwisselen
van praktijkkennis en het sturen en
coördineren van kennisoverdracht. In
beginsel past hierin het uitbrengen van
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een Leidraad riolering. Daarnaast zal bij
het totstandkomen van de Leidraad zoveel
mogelijk gebruik worden gemaakt van
bestaande overlegkaders zoals bijvoorbeeld in CUWVO-verband.
Met de Leidraad wordt beoogd een kader
te presenteren van geaccepteerde uitgangspunten en hulpmiddelen voor de
afstemming, met als uiteindelijk doel het
realiseren van de NW3-doelstelling,'een
geoptimaliseerd rioleringssysteem in
goede staat van onderhoud'.
De Leidraad riolering krijgt overigens een
wat ander karakter dan de al enkele jaren
bestaande Leidraad bodemsanering, die
recent is omgedoopt tot Leidraad bodembescherming. In de Leidraad bodembescherming zijn spelregels opgenomen
die door de rijksoverheid zijn opgesteld.
Deze regels dienen ter verduidelijking van
de Interimwet Bodemsanering. De
Leidraad riolering moet veeleer als een
consensus richtlijn worden gezien die
vooral op de werkvloer tussen gemeenten
en waterbeheerders tot stand gaat komen
en waarbij de rijksoverheid een
faciliterende rol bij de totstandkoming
vervult. De Leidraad heeft dus geen
wettelijke status, maar vormt een
referentiekader met richtinggevende
aanbevelingen voor de praktijk.
De Leidraad beoogt een doelgerichte en
doelmatige uitvoering van het rioleringsbeleid op lokaal niveau mogelijk te maken.
De onderwerpen voor de modules zullen
uiteraard door de direct betrokkenen
worden gekozen en met inschakeling van
deskundigen worden uitgewerkt. Met het
uitbrengen van een module hoeft ook niet
het laatste over een bepaald onderwerp
gezegd te zijn. Op basis van voortschrijdende ontwikkelingen kan een
module worden aangepast of herzien. Met
de lay-out van de Leidraad zal hiermee
rekening worden gehouden.
Voor de hoofdstukken wordt allereerst
gedacht aan een module voor de inhoud
en opzet van de integrale rioleringsplannen, die bij de inwerkingtreding van
het hoofdstuk Plannen van de Wet milieubeheer verplicht worden. Verwacht wordt
dat dit in mei 1992 het geval zal zijn. Voor
alle gemeenten geldt dat de gemeenteraad
in 1993 voor de eerste keer een
rioleringsplan moet vaststellen. Len zeker
stramien is noodzakelijk voor de
afstemming met de overige water- en
milieuplannen. Vooruitlopend op de
formele totstandkoming van een Leidraad
wordt al gewerkt aan de module
rioleringsplannen.
Naast diverse relevante wetsteksten wordt
aan de volgende modules gedacht, alles
nog onder voorbehoud van overleg en
nadere prioriteitstelling:

- Uitgangspunten voor de systeemkeuze;
aanbevolen is al de aanleg van verbeterd
gescheiden stelsels in nieuwe situaties.
- Een handleiding voor het genuanceerd
afkoppelen of juist aansluiten van verhard
oppervlak.
- Uniforme berekeningswijzen.
- Dimensioneringsgrondslagen voor een
'basisinspanning', waartoe kan worden
aangesloten bij al lopende CUWVOactiviteiten.
- Een vuiluitworpmodel voor lokale
optimalisering.
- Een waterkwaliteitsmodel, waarmee de
effectiviteit van maatregelen kan worden
ingeschat.
- Een model voor optimalisering van het
afvalwatersysteem, voor het afwegen van
maatregelen in het stelsel in combinatie
met de zuiveringsinrichting.

IPO: 'Voorraad Nederlands
grondwater in gevaar'

De twaalf provincies stellen dat de voorraad van het grondwater in snel tempo
opraakt. Er wordt veel meer grondwater
opgepompt dan toegevoegd aan de watervoorraad. Het resterende deel van het
grondwater raakt steeds meer vervuild.
Deze ontwikkeling kan niet onbeperkt
doorgaan. Voor de veiligstelling van de
winning van drinkwater uit grondwater en
het behoud van natuur en landschap is
een wijziging in het grondwaterbeleid en
grondwaterbeheer noodzakelijk.
Dit schrijven de twaalf provincies,
verenigd in het Interprovinciaal overleg
(IPO), in de notitie 'Grondwaterbeheer in
beweging' die op 20 februari jl. werd
uitgebracht.
Het IPO vindt dat de afnemer van grondwater - industrie, landbouw en waterEvaluatie
leidingbedrijven - voortaan minder
Bij de uitwerking van de Leidraad zal het
grondwater mag onttrekken.
rijk vooral de rol van facilitator vervullen,
De provincies zal de rechtvaardige en
waarbij overigens ook de inzet zal worden
verantwoorde verdeling over de diverse
gevraagd van onderzoekers. Het rijk zal
gebruikers coördineren. Voor de diverse
echter zeker een vinger aan de pols
afnemers zullen gebruiksquota worden
blijven houden met het oog op de te
vastgesteld. Het zal voor de afnemer van
realiseren doelstellingen uit NMP en
grondwater mogelijk zijn om tijdelijk
NW3. Het evalueren van de tussenminder grondwater op te pompen en op
doelstelling van de NW3 vóór 1995 mag
die wijze grondwater te 'sparen' voor later.
dan ook tegemoet worden gezien.
Omgekeerd zal het mogelijk zijn om
tijdelijk grondwater te 'lenen'.
(Foto's zijn beschikbaar gesteld door fotoHet grondwater vormt de belangrijkste
bureau Dienst Ruimtelijke Ordening van
bron voor het drinkwater: ruim tweederde
de gemeente Amsterdam.)
van het Nederlandse drinkwater is
afkomstig uit grondwater. Daarnaast
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