Beheer van riolering
Inventarisatie, maatstaven en controle
Samenvatting van de voordracht gehouden tijdens de NVA-dag op 17juni 1987 te Rhenen over de NPR 3220 'Builenriolering-lïeheer'.

De gemeenteraad van X is bijeen om het
rioleringsbeleid voor de komende vier jaar
vast te stellen. De algemene beschouwingen zijn geweest. Er kan gekozen
worden uit een drietal scenario's.
De spanning is te snijden. Met een
tweederde meerderheid wordt scenario
twee gekozen. De plaatselijke pers stort
zich op dit nieuwsfeit. Niemand had
verwacht dat dit scenario het zou halen.
Het gekozen scenario houdt in: 10% van
de rioolstrengen moet zich in toestand B
bevinden, 60% in C, 30% in D.
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Negentig procent van de theoretisch
aanwezige berging moet in de praktijk
aanwezig zijn. Aanpassingen volgend uit
de eisen van de waterkwaliteitsbeheerder
moeten binnen vier jaar worden gerealiseerd. Kosten voor de komende vier
jaar: negentig miljoen gulden. Hoeveel
strengen heb ik? In welke toestand
bevinden ze zich? Wat is toestand B nou
weer voor iets? Hoe krijg ik vierhonderd
kilometer geïnspecteerd? Badend in het
zweet ontwaakte de heer Y, directeur
gemeentewerken te X. 'Gelukkig is het
maar een droom', dacht hij. 'Maar hoe
staat het eigenlijk in werkelijkheid met de
riolering in mijn gemeente en waarom
weet ik er zo weinig van af? Toch maar
eens bij de volgende werkbespreking aan
de orde stellen!'
Nederlandse Praktijkrichtlijn
(NPR) 3220 Buitenriolering Beheer
Toch is de heer Y in zijn droom al beter af
dan menig ander directeur gemeentewerken in Nederland, ondanks het gebrek
aan kennis over zijn rioolstelsel. Hij heeft
het voor elkaar gekregen, dat de gemeenteraad zich intensief met het rioolbeheer is
gaan bezighouden en aanzienlijke gelden
ter beschikking heeft gesteld en dat de
pers zich op dit onderwerp heeft gestort.
In veel gemeenten is het moeilijk om het
geld voor een eerste controle van de
riolering ter beschikking te krijgen.
En juist die controle is nodig om inzicht
en argumenten voor het uitvoeren van
onderhoud en renovatie en de daarvoor

Samenvatting
Het beheer van riolering op basis van NPR 3220 heeft een cyclisch karakter.
Schematisch is dit als volgt weer te geven.
De start van het beheer kan op
START
twee wijzen plaatsvinden.
De eerste manier begint met het
opstellen van maatstaven en het
GLOBALE INVENTARISATIE
inventariseren van de gegevens
van de riolering.
FINANCIËLE VERKENNING
Bij de tweede methode wordt dit
nog voorafgegaan door de
INVENTARISATIE
financiële verkenning, waarin op
OPSTELLEN MAATSTAVEN
basis van een beperkt aantal
gegevens een aantal financiële
OPSTELLEN CONTROLEPLAN 1
toekomstscenario's kan worden
ontwikkeld. Tegen betrekkelijk
geringe kosten kan dan de
financiële positie van de riolen
ONDERHOUDSPLAN
RENOVATIEPLAN
KOSTENDEKKINGSPLAN
in de toekomst worden afgeCONTROLEPLAN 2
bakend en de noodzaak van het
voeren van adequaat rioolbeheer
Afb. 1 -Schema beheereonform NPR 3220.
worden aangetoond.
Na de inventarisatie en het opstellen van de maatstaven wordt een eerste
programma van controle-activiteiten (hydraulische controleberekening en
inspectie; uitgevoerd, op basis waarvan een renovatieplan en een onderhoudsplan
wordt opgesteld. Tevens levert de uitgevoerde inspectie informatie over de in de
toekomst (opnieuw) te inspecteren riolen (controleplan).
Renovatieplan, onderhoudsplan en controleplan zijn de actieplannen voor uitvoering. In het kostendekkingsplan wordt de financiële zijde van de uitvoering
van de actieplannen belicht en worden uitspraken gedaan over kostendekkende
middelen. Met het uitvoeren van het tweede controleplan is dan de tweede
beheercyclus begonnen.

c

benodigde financiële middelen te verkrijgen. Op basis van controle is een
verantwoorde technische en financiële
planning mogelijk. Het niet uitvoeren van
controle heeft tot gevolg dat renovatie een
ad-hoc karakter heeft, waarbij de put
gedempt wordt als het kalf verdronken is.
Uit oogpunt van verkeersveiligheid, milieu
en kosten is een dergelijke aanpak
onaanvaardbaar.
Gelukkig is het tij wat dit betreft aan het
keren. De noodzaak van het voeren van
gestructueerd beheer is op landelijk,
provinciaal en gemeentelijk niveau doorgedrongen. De pers - en zeker niet alleen
de technische pers - heeft hieraan veel
bijgedragen.
Desondanks is het beschikbaar stellen van
gelden door steeds verder bezuinigende
gemeenten voor het beheer van riolen een
moeilijk punt. Tijdens de discussie op de
NVA-dag bleek echter, dat gemeenteraden in het algemeen toch niet ongevoelig zijn voor tact en goed gepresenteerde
argumenten. Ook een financiële verkenning, waarin tegen betrekkelijk geringe
kosten een aantal financiële toekomstscenario's voor de riolering wordt gepresenteerd, kan hierbij zijn diensten bewijzen.
Voor het komen tot een adequaat riool-

beheer biedt NPR 3220 Buitenriolering
Beheer een handleiding (zie ook kader).
In het vervolg wordt de beheeraanpak
volgens deze NPR nader toegelicht.
Hierbij zal de nadruk liggen op de onderdelen inventarisatie, maatstaven en
inspectie en de relaties hiervan met de
planvorming. In afb. 1zijn de verbanden
tussen de verschillende activiteiten in
schema weergegeven.
Inventarisatie
De beheerder van de riolering moet weten
wat hij beheert. Hiervoor heeft hij in de
meeste gevallen de beschikking over
rioleringstekeningen. Een nadeel van
gegevensopslag op deze manier is dat het
selecteren en bewerken van de gegevens
een tijdrovende zaak is. Bovendien is het
aantal gegevens op een tekening noodgedwongen beperkt. De opkomst van de
computer heeft echter vrijwel niet te
omzeilen mogelijkheden geschapen om op
basis van gegevensbestanden berekeningen, bewerkingen en selecties uit
te voeren en - met de opkomst van de
CAD-technieken - zelfs tekeningen te
maken.
Het opzetten van een gegevensbestand is
geen sinecure. Allereerst zullen de
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gegevens vanaf de tekeningen in het
bestand moeten worden opgenomen.
Daarnaast zullen voor het uitvoeren van
specifieke werkzaamheden ook gegevens
als grondwaterstand, wegverharding,
verhard oppervlak enzovoort moeten
worden verzameld.
Een compleet gegevensbestand omvat al
snel enige tientallen gegevens per streng.
Om welke gegevens het gaat staat
vermeld in hoofdstuk 7 van NPR 3220.
Even belangrijk als het verzamelen van de
gegevens is ook het bijhouden van het
bestand. Een duidelijke structuur binnen
de gemeente (wie is verantwoordelijk voor
het bestand) is onontbeerlijk.
Bij de keuze van hardware of software zal
de beheerder zaken als toegankelijkheid,
gebruiksvriendelijkheid, mogelijkheid
voor bewerkingen en berekeningen en
eventuele latere uitbouw van het systeem
moeten betrekken. De trend naar integrale
beheersystemen voor wegen, groen,
riolering en andere onderwerpen zal door
de beheerder derhalve nauwlettend
moeten worden gevolgd.
Maatstaven
Het begrip 'beheer' wordt in NPR 3220
omschreven als 'de zorg voor het goed
functioneren van de riolering met zo laag
mogelijke jaarlijkse lasten'.
Onder het goed functioneren van de
riolering wordt verstaan 'het inzamelen en
transporteren van vuil- en hemelwater,
waarbij schade en overlast in hoge mate
beperkt dienen te worden'. Vormen van
overlast en schade zijn:
- water op straat;
- oppervlaktewatervervuiling als gevolg
van overstortingen en effluenten van
rwzi's;
- grondwater- en bodemverontreiniging
als gevolg van lekke riolen;
- wegverzakkingen;
- stank.
Om te kunnen beoordelen of een riool
goed functioneert, zullen maatstaven
moeten worden vastgesteld.

WVO, anderzijds worden beperkingen opgelegd aan de lozing van stoffen, die een
destructieve invloed uitoefenen op de
riolering zelf;
3. toestand van de riolen (sterkte, waterdichtheid, onderhoudstoestand, afschot
enzovoort). Landelijke maatstaven hiervoor zijn op dit moment nog niet voorhanden. De door RIONED en het NNI op
te stellen NPR 'Beschrijving en beoordeling toestand riolen' zal hiervoor een
eerste aanzet geven. Totdat deze NPR
verschijnt, zal de gemeente naar eigen inzicht deze maatstaven moeten vaststellen.
Controle
Het met succes stellen van maatstaven
maakt het mogelijk, dat de werkelijkheid
regelmatig aan de maatstaven getoetst kan
worden. In NPR 3220 worden voor de
drie bovengenoemde onderdelen dan ook
drie controle-activiteiten genoemd:
1. controleberekening;
2. inspectie naar aanleiding van verordeningen en vergunningen;
3. inspectie naar de toestand van riolen.
Hieraan is een vierde toegevoegd:
4. inspectie naar aanleiding van klachten
en storingen.

- de gevolgen van het niet tijdig onderkennen van gebreken in het riool zijn
veelal
(weg)verzakkingen, bodemverontreiniging);
- inzicht in de toestand van de riolen is
noodzakelijk om tot een goede renovatieen onderhoudsplanning te komen en de
daarbij horende kosten vooraf goed in te
schatten (zie afb. 2). Het afstemmen van
rioleringswerken op werkzaamheden aan
andere infrastructuur kan bovendien tot
kostenbesparing leiden. Bovendien is een
goede inschatting van de vermeende
achterstand in renovatie op landelijk
niveau alleen mogelijk, als iedere gemeente voor zich de toestand in zijn eigen
gemeente op de juiste wijze kan bepalen.
De beoordeling van de toestand dient te
resulteren in een rapport, waarin de
geclassificeerde waarnemingen zijn opgenomen, aangevuld met restlevensduurschattingen en gegevens over de onderhoudstoestand. Geen enkele beheeraanpak is (voorlopig) zo geperfectioneerd,
dat storingen en klachten niet meer voorkomen. De gemeentelijke organisatie zal

Met de controleberekening wordt het
hydraulisch functioneren van het stelsel
doorgelicht. Aan de hand van statistische
bewerkingen van regencijfers wordt de
verwachting van overstortingsfrequentie
en hydraulische capaciteit berekend.
Tevens wordt een bergingsberekening
gemaakt. De uitkomsten worden getoetst
aan de maatstaven. Zo nodig worden
oplossingen in de vorm van aanpassingen
van het rioolstelsel voorgesteld: vervanging met grotere diameters, aanleggen
van drempels, bergingskelders enzovoort.
Voor de controleberekening is een
bestand nodig, waarin de actuele situatie
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De maatstaven moeten betrekking hebben
op de volgende drie onderwerpen:
1. hydraulisch ontwerp (overstortingsfrequentie, berekeningsregenintensiteit,
pompovercapaciteit, berging). Deze maatstaven worden door de waterkwaliteitsbeheerder c.q. rioolbeheerder vastgesteld;
2. lozing van schadelijke stoffen op de
riolering. Maatstaven hiervoor zijn meestal
in gemeentelijke lozingsverordeningen
vastgesteld. Het doel van deze verordeningen is tweeledig. Enerzijds worden
beperkingen opgelegd aan de lozing van
schadelijke en moeilijk afbreekbare
stoffen, opdat kan worden voldaan aan de

nauwkeurig is opgeslagen. Onnauwkeurige gegevens, maar ook bijvoorbeeld
een slechte onderhoudstoestand (zand in
het riool) kunnen tot grote dicrepanties
tussen berekening en werkelijkheid
leiden. Controle naar aanleiding van
verordeningen en vergunningen heeft tot
doel de samenstelling van het afvalwater
te toetsen aan de verordening van de
waterkwaliteitsbeheerder en de lozingsverordening van de gemeente zelf.
Gerichte en steekproefgewijze monsterneming en analyse zijn hiertoe de meest
geëigende middelen.
De toestand van de riolen wordt bepaald
door middel van inspectie (zie kader).
Het belang van het regelmatig inspecteren
van de toestand is groot. Immers:
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Afb. 2 - Invloed van de
gemiddelde levensduur op
de benodigde heffing
(voorbeeld). De gemiddelde levensduur wordt
middels inspectie geschat.
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derhalve een punt dienen te bezitten, waar
storingsmeldingen en klachten binnenkomen en van waaruit doeltreffend actie
ondernomen kan worden.
Planvorming
Op basis van de controle-activiteiten
worden de plannen voor onderhoud en
renovatie vastgesteld. Tevens wordt een
planning voor nieuwe controle-activiteiten
opgesteld.
De controle van storingen en klachten en
van verordeningen en vergunningen
leiden veelal tot ad-hoc acties en worden
hier verder buiten beschouwing gelaten.
De controleberekening geeft een overzicht
van aanpassingen die op grond van het
hydraulisch functioneren nodig zijn.
De inspectie geeft een planning van
renovatiewerkzaamheden (vervangen of
repareren), die op basis van de toestand
van de riolen uitgevoerd moeten worden.
Het combineren van beide controles leidt

tot een renovatieplan voor de riolering.
Het is aan te raden in dit renovatieplan
een korte (tot circa vijfjaar) een middellange (vijf tot tien jaar) en een lange (tien
tot zestig jaar) termijnplanning op te
nemen. Voor de korte termijn zijn de
werkzaamheden zoveel mogelijk vastgelegd. In deze fase worden de bestekken
opgesteld. Nader onderzoek (inspectie
met televisiecamera, boorkernenonderzoek) kan worden verricht ter bepaling
van de toe te passen renovatietechniek en
de reststerkte.
De middellange termijnplanning vormt de
basis voor het overleg met andere beheerders (met name de wegbeheerder) waarna
principe-afspraken worden gemaakt wanneer welke riolen gerenoveerd moeten
worden. Ook de keuze tussen vervangen
en repareren wordt hier in principe
gemaakt. (Onder repareren van riolen in
de NPR verstaan: het verrichten van
werkzaamheden aan oude onderdelen,

Inspectiemethoden
InNPR3220worden twaalf inspectietechnieken voor riolen onderscheiden (zie NPRtabel5),
onderverdeeeld ineenvijftal algemene inspecties (bedoeld omdetoestand vande riolen als
geheelte inspecteren) eneenzevental specifieke inspecties (waarmeeeen bepaald objectvan
detoestand of hetfunctioneren beschouwd wordt).
Alsalgemene inspectietechnieken wordengenoemd:
1. inspectie vanaf het maaiveld (zonder hulpmiddelen);
2.spiegelen;
3.rioolinspectie vanuit de put metbehulpvanfotocamera;
4. rioolinspectie metfotocamera;
5.rioolinspectie mettelevisiecamera.
Methoden1 en 2geven summiere informatie over detoestand,methode 4isvanwegede
opkomst vandetelevisiecamera inonbruik geraakt.
Rioolinspectie vanuit deput
Rioolinspectie vanuit controleputten isde beste methode omtegen relatief geringe kosten een
goed inzichtte krijgen indetoestand vaneengeheel stelsel ofgrotere delenvaneenstelsel.
Deinspectie wordt verricht door een inspecteur, die inde putafdaaltende inde put uitkomende rioolstrengen visueel inspecteert.
Aanvullend ishetmogelijk metingenteverrichten (sulfidegehalte,temperatuur,zuurgraad,
aantasting).
Vanuit de put iscirca tien metervanelke strengte zien.Voordeel vande methode is,dat goede
interpretatie vandeschadebeelden mogelijk isendat deonderhoudstoestand van het riool in
hetonderzoek betrokken wordt (deriolen dienen vooral niet gereinigdteworden).
Nadeel is,dat nietelkdeelvaneen rioolstreng bekeken kanworden.
Demethode heeft hetkarakter vaneen steekproef. Het isnietvandirect belangdatvanuit alle
putten geïnspecteerd wordt. Debetrouwbaarheid vande inspectie neemtweliswaar toe methet
aantal,maar de prijsook.Beter isdan ook uiteen beperkt aantal puttenteinspecteren enin
gevallen,waar aande resultaten getwijfeld wordt, nadere inspectie meteentelevisiecamera uit
tevoeren.Uitervaringen isgebleken,dat eenbetrouwbare inspectie mogelijk isvanuit10à15%
vande putten.Zodoende ishetmogelijk deriolering inelke straatopten minste één plekte
inspecteren.
Hetinspecteren vankruisingsputten vergroot hetrendement vanderesultaten aanzienlijk.
Vandfegeïnspecteerde riolenwordt eenfotogemaakt.
Rioolinspectie met televisiecamera
Bijdeze methode rijdt eenopafstand bestuurbare televisiecamera door het riool.Debeelden
wordenvanaf een monitor beoordeeld enopeenvideoband opgeslagen.Metdeze methode is
het mogelijk opvrijwelelkegewenste plaatsopnamenvande riolente maken.Doordat de
meestecamera'szijnvoorzien vaneendraaiende kopzijnookdetailopnamenvande buiswand
envoegenteverkrijgen.Vrijwelalle schadebeelden kunnen wordengeregistreerd.
Nadelen zijn,dat de riolenvooraf gereinigd moetenworden (informatie over de onderhoudstoestand gaatverloren),dat interpretatie vande beelden niet altijdevengemakkelijk isendatde
methode relatief duur is.
Televisie-inspectie wordt voornamelijk toegepast:
- alsaanvulling op inspectie vanuit de put;
- ter bepaling welke renovatietechnieken mogelijk zijn;
- alscontrole bijdeoplevering vanwerken.

waardoor de restlevensduur van deze
onderdelen verlengd wordt. Technieken
hiervoor zijn onder andere voeginjectie,
manchetten, relinen en kousmethoden).
Voor de lange termijn wordt een indicatie
van de renovatiejaren gegeven. Deze
lange termijn is vooral van belang voor
het kostendekkingsplan. Het renovatieplan heeft het karakter van een doorlopend plan, dat regelmatig (bijvoorbeeld
jaarlijks) geactualiseerd moet worden.
Het verdient aanbeveling in het renovatieplan ook kostenramingen van de te verrichten werkzaamheden op te nemen, van
nauwkeurige ramingen voor de korte
termijn (kredietramingen) tot globale
ramingen voor de lange termijn. Het
onderhoudsplan bevat een overzicht van
de frequentie en de technieken voor reiniging van de rioleringsonderdelen. Ook het
onderhoudsplan is veelal vergezeld van
een financiële raming. De planning van
nieuwe controle-activiteiten completeert
de actieplannen. In deze planning is opgenomen wanneer een nieuwe herberekening noodzakelijk wordt geacht en wanneer het stelsel opnieuw geïnspecteerd
moet worden. De drie actieplannen vinden hun synthese in het kostendekkingsplan. In dit plan is aangegeven, welke
kosten met het totale in stand houden van
de riolering gemoeid zijn en welke baten
(subsidies, rioolrechten, algemene
middelen, enzovoort) daar tegenover
staan. Veelal zal het doel van het plan zijn
om te komen tot een kostendekkend
rioolrecht. In veel gevallen worden het
onderhoudsplan, renovatieplan, controleplan en kostendekkingsplan integraal in
één rapport gepresenteerd. Het uitvoeren
van de in het voorgaande genoemde
activiteiten is geen eenmalige gebeurtenis:
met het opstellen van de tweede
controleplan is in wezen een nieuwe
cyclus in het beheerproces begonnen.

Tenslotte
Met de instandhouding van de riolering in
Nederland is per aansluiting per jaar een
bedrag gemoeid van honderd à driehonderd gulden. De hoogte van dit bedrag
is sterk afhankelijk van de situatie per
gemeente. Voor 'slechts' enkele guldens
per jaar per aansluiting kan per gemeente
door middel van controle en planvorming
de hoogte van het benodigde bedrag voor
instandhouding worden bepaald.
Juist in een tijd van teruglopende
financiële middelen is derhalve het
opzetten en uitvoeren van een beheersystematiek conform NPR 3220 een
noodzaak geworden.
•

•

•

