Juridische enbestuurlijkeaspectenvanrioolbeheer

Samenvatting
Rioleringsplannen hebben doorgaans uitsluitend betrekking op de eerste aanleg van
riolering en op sanering. De vervangingsproblematiek komt zelden aan de orde.
Slechts enkele tientallen gemeenten hebben
een rioleringsplan waarin als elementen
zitten een inventarisatie van de bestaande
rioleringen, een aanduiding van de ouderdom, de levensduurverwachting en de
vervangingskosten.
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Om het ad-hoc beleid van de meeste
gemeenten op het gebied van de vervanging
van riolering om te zetten in een structurele
aanpak, wordt een wettelijk verplicht rioleringsplan voorgesteld met in ieder geval de
genoemde elementen. Tevenswordt voorgesteld om het rioolrecht en de waterverontreinigingsheffing in één heffingssysteem in de WVO onder te brengen.
Andere suggesties die worden gedaan zijn:
—alle lozingen op de riolering worden onder
de werkingssfeer van de WVO gebracht,
waarbij de strekking van de WVO wordt
uitgebreid tot bescherming van de riolering,
het rioolslib, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het zuiveringsslib;
—het beheer van de stadswateren wordt bij
de wat grotere gemeenten (bijvoorbeeld met
meer dan 100.000 inwoners) overgelaten aan
het gemeentebestuur;
—ingeval van een vergaande individuele
zuivering bij een niet-gerioleerde woning,
wordt een reductie op de waterverontreinigingsheffing toegekend.
Inleiding
Als we spreken over dejuridische en
bestuurlijke aspecten van rioolbeheer
moeten we beginnen met te constateren dat
er niet zo iets bestaat alseen 'Rioleringswet'.
Op zich isdit vrij opmerkelijk omdat het
vakgebied van de riolering betrekking heeft
op de middelste fase van de waterkringloop,
waarbij er voor de eerste fase - de drinkwatervoorziening —een wettelijke regeling
bestaat in de vorm van de Waterleidingwet,
terwijl er ook voor de laatste fase —de
afvalwaterzuivering en het kwaliteitsbeheer
van oppervlaktewateren —een wet bestaat,
namelijk de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Op drinkwatergebied en op het gebied van
afvalwaterzuivering en waterkwaliteitsbeheer
kent men ook een gesloten financiële
structuur; de waterleidiniitarieven en

waterverontreinigingsheffingen zijn afgestemd op de financiële behoeften.
Op rioleringsgebied isdit niet het geval.
Het feit dat er een rioleringswet ontbreekt
houdt overigens niet indat er helemaal niets
geregeld is.Een groot aantal regelingen kan
worden genoemd waarbij het onderwerp
rioleringen een rol speelt.
Rijksregelingen
—De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO). Voor onder andere overstorten bij een gemengd rioolstelsel en
regenwaterlozingen bijeengescheiden stelsel
is een vergunning vereist. Bijdeze vergunning kan bijvoorbeeld de maximale
overstortfrequentie worden vastgelegd.
Bij algemene maatregel van bestuur zijn een
negental categorieën van bedrijven
aangewezen die voor lozingop de riolering
een WVO-vergunning behoeven van de
waterkwaliteitsbeheerder.
— Het Wetsontwerp bodembescherming
(thans in behandeling bij de Eerste Kamer).
Bij algemene maatregel van bestuur zullen
lozingen van afvalwater op de bodem aan
banden worden gelegd. Voor alleenstaande
woningen zal dit - behalve bijvoorbeeld in
waterwingebieden —waarschijnlijk geen
gevolgen hebben, doch bijvoorbeeld
kampeerplaatsen die nu nogop de bodem
lozen, zullen in de toekomst of moeten
aansluiten op de riolering of zelf vergaande
zuiveringsmaatregelen moeten treffen.
—Het Wetsontwerp opde waterhuishouding
(thans inbehandeling bijdeTweede Kamer).
Hierin wordt onder andere het kwantiteitsbeheer over het oppervlaktewater geregeld.
Provinciale verordeningen
— Op grond van artikel 5van de WVO zijn de
provincies verplicht om een waterkwaliteitsverordening vast te stellen. In de meeste
verordeningen staat dat er gemeentelijke
rioleringsplannen moeten worden opgesteld
in overeenstemming met het waterschap.
Soms isook nog de goedkeuring van
gedeputeerde staten vereist. In enkele
verordeningen wordt aangegeven wat een
rioleringsplan tenminste moet bevatten.
Het gaat dan om zaken alsde afmetingen en
capaciteit van de bestaande en aan te leggen
rioleringen, de frequentie vanoverstorten, de
overstorthoeveelheid per lozingspunt en
dergelijke. De inhoudelijke eisen houden dus
steeds verband met de eerste aanleg van
riolering alsmede met sanering. Onder dit
laatste wordt verstaan een ingrijpende
aanpassing van de opzet en dimensionering
van een rioleringteneinde tekunnen voldoen
aan eisen welke door de waterkwaliteitsbeheerder worden gesteld uit een oogpunt
van milieuhygiëne.
—De aansluitverordening. Hierin wordt
geregeld dat voor de aansluiting van de
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riolering op een rioolwaterzuiveringsinstallatie een vergunning isvereist. Veelal wordt
in zo'n vergunning bepaald dat lozing van
afvalwater opde rioleringvaneenaantal met
name genoemde categorieën bedrijven slechts
is toegestaan indien door de waterkwaliteitsbeheerder een verklaringvangeen bezwaaris
afgegeven met betrekking tot de door de
gemeente te verlenen vergunning tot lozing
op de riolering.
De model-aansluitverordening van de
Coördinatiecommissie Uitvoering Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren
(CUWVO) —die overigens slechtsdoor twee
provincies isovergenomen —wordt thans
herzien inverband metdeomstandigheid dat
een aantal categorieën bedrijven ingeval van
lozing op de riolering WVO-vergunningplichtig is geworden.
—De bodem- en/of grondwaterbeschermingsverordening. In dezeop de Provinciewet gebaseerde verordening wordt het lozen
van afvalwater in de bodem geregeld. In de
toekomst zullen verordeningen ten aanzien
van bodembeschermingsgebieden en waterwingebieden gebaseerd moeten worden op
de Wet bodembescherming.
Gemeentelijke verordeningen
—De bouwverordening. Op grond van deze
verordening kunnen lozers van afvalwater
worden verplicht om aan te sluiten op de
riolering. De technische eisen uit de
bouwverordening zullen worden overgeheveld naar een Rijksbouwbesluit.
—De lozingsverordening riolering. Voor
lozing op de riolering gelden of algemene
regelsofeen vergunningenstelsel. De modelverordening van de VNG en de Unie van
Waterschappen isdoor ca.60% van de
gemeenten overgenomen. Om dezelfde reden
als de wijziging van de model-aansluitverordening, wordt ook dit model gewijzigd.
Een herziene versie komt binnenkort uit.
— De algemene politieverordening. In deze
verordening komen wel eens met de lozingsverordening riolering vergelijkbare
bepalingen voor.
Planvorming
Gebaseerd op en ten dele tevensin aanvulling
op de genoemde wetten en verordeningen
zijn er verschillende soorten plannen waarin
het onderwerp riolering aan de orde komt.
Op rijksniveau kunnen worden genoemd:
—het indicatief meerjarenprogramma
(IMP)-water.
Het onlangs uitgebrachte IMP-water 19851989 is het laatste IMP in zijn soort.
De inhoud van dit IMP-hoofdlijnen en
beginselen met betrekking tot het waterkwaliteitsbeheer —zal inde toekomst
gedeeltelijk terechtkomen in het IMP-
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milieubeheer en gedeeltelijk in de nota
waterhuishouding;
—het indicatief meerjarenprogramma
(IMP)-milieubeheer.
Dit IMPdatjaarlijkswordt vastgesteld vormt
een toelichting op de begroting van de minister van VROM. In het IMP-M 1986-1990
wordt een notitie riolering aangekondigd:
—het rijkswaterkwaliteitsplan. Hierin wordt
het voor de rijkswateren te voeren beleid
omschreven.
Op provinciaal niveau dient te worden
genoemd:
—het waterkwaliteitsplan. Dit plan is
gebaseerd op de WVO. In provincies waar
het waterkwaliteitsbeheer isgedelegeerd aan
waterschappen (alleen Groningen, Friesland
en Utrecht zijn niet totdelegatie overgegaan)
wordt het plan nog uitgewerkt door het
waterschap in de vorm van een beheersplan.
In alle thans vigerende waterkwaliteitsplannen en ontwerp-plannen wordt aandacht
besteed aan het onderwerp rioleringen.
Doorgaans worden verhandelingen gegeven
over het gemengde en het gescheiden rioolstelsel, de verbeterde stelsels alsmede
vacuüm- en drukriolering.
Ook wordt vaak een maximale overstortfrequentie genoemd. In enkele waterkwaliteitsplannen wordt gewezen op de
wenselijkheid dat de gemeenten een
rioleringsbeheersplan opstellen, waarin
onder andere wordt ingegaan op vervanging,
beheer en onderhoud.
Op gemeentelijk niveau moet worden
genoemd:
—het rioleringsplan of basisrioleringsplan.
Soms worden ook nogdeelplannen opgesteld,
zoals een onderhoudsplan en een kostendekkingsplan. Het rioleringsplan isin veel
provinciale waterkwaliteitsverordeningen
verplicht gesteld. Soms iseen rioleringsplan
een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. (De inmiddels opgeheven
Bijdrageregeling Kostbare Rioleringswerken
stelde deze voorwaarde).
Financiële regelingen
—Het rioolrecht. Op grond van de gemeentewet kunnen gemeenten een rioolrecht
instellen. Het gaat hierom een retributie:
rioolrecht isderhalve alleen verschuldigd
indien men isaangesloten op de riolering.
Sommige gemeenten maken winst met het
rioolrecht (een matige winst van 2 5 % is
toegestaan, waarbij het in de bedoeling ligt
om dit percentage in de toekomst op 10% te
stellen). Bij vele gemeenten ishet rioolrecht
echter lang niet kostendekkend. In die
gevallen dat gemeenten geen rioolrecht
kennen wordt doorgaans een deel van de
onroerendgoedbelasting bestemd voor
rioleringsdoeleinden.

- De verfijningsregeling. Gemeenten krijgen
geld uit het gemeentefonds op basisvan een
aantal objectieve maatstaven zoals de
oppervlakte en het aantal inwoners. In geval
van eerste aanleg van een riolering bij
bestaande bebouwing (ouder dan 5jaar)
kunnen gemeenten extra geld krijgen uit het
gemeentefonds. Dit isde verfijningsregeling,
gebaseerd op de Financiële-Verhoudingswet.
De regeling wordt thans afgebouwd (een jaarlijkse vermindering met 20% ten opzichte
van het oorspronkelijke bedrag) en geldt tot
1989. Sinds kort vallen ook woonboten
onder de verfijningsregeling. Ook deze
mogelijkheid geldt tot 1989,doch dan voor
8 0 % van het oorspronkelijke bedrag.
Het besluit tot afbouwen van de verfijningsregeling isoverigens geen bezuinigingsmaatregel.
De lagere verfijning wordt immers volledig
gecompenseerd door hogere algemene
middelen, zodat de vrijheid voor gemeenten
in financieel opzicht vergroot wordt.
- Het fonds opdestads-en dorpvernieuwing.
Aanleg, sanering en vervanging van riolering
kunnen worden beschouwd alseen vorm van
stadsvernieuwing. Het te besteden geld kan
echter ook aan andere stadsvernieuwingsactiviteiten worden besteed. De Bijdrageregeling Kostbare Rioleringswerken (BKR)
van het ministerie van VROM die van 1979
tot 1984golden waarmee deeerste aanlegen
sanering van milieuhygiënisch zeer urgente
werken kon worden gesubsidieerd,is
geïntegreerd in het fonds op de stads-en
dorpsvernieuwing. Dit isechter gepaard
gegaan met een aanzienlijke bezuiniging.
- Specifieke regelingen. Hierbij kunnen
worden genoemd het Integraal Structuurplan
Noorden des lands, de Herinrichtingswet
voor Oost-Groningen en de GroningsDrentse Veenkoloniën, de terugploegregeling
(een regeling om langdurige werklozen met
behoud van uitkering aan werk te helpen).
Ook kennen enkele provincies een subsidieregelingom de aanlegvan urgente rioleringswerken te stimuleren (Fonds Bijzondere
Voorzieningen; Provinciale Bijdrageregeling
kostbare rioleringswerken).
Evaluatie
De genoemde wettelijke en financiële
regelingen alsmede de plannen beschouwende valt op dat veel aandacht wordt besteed
aan de eerste aanleg van riolering.
Ter indicatie waartoe dit heeft geleid dienen
de globale cijfers in de tabel.
Hierbij zij aangetekend dat aansluiting op de
riolering nog niet betekent dat er ook sprake
isvan een aanvaardbare situatie. Zo'n 20%
van de rioleringsstelsels zijn namelijk nogniet
aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Anderzijds moet gesteld worden
dat een deel van de bedrijven het afvalwater

TABEL.
Afvalwaterbron
woningen
woonboten
kampeerterreinen en
jachthavens
bedrijven met industrieel
afvalwater en meer dan
10 werknemers

Aantal

Waarvan
aangesloten

5.000.000
10.000

95%
5%

3.000

50%

4.000

60 à 70%

zelf zuivert, zodat in die gevallen geen
aansluiting op de riolering nodigis.
Een aansluitpercentagevan 100%wordt niet
nagestreefd. Individuele zuivering kan ook
voor woningen en kampeerterreinen wellicht
een goed alternatief vormen.
Naast deeerste aanlegwordt inde regelingen
en plannen ook veelaandacht besteed aan de
sanering (vergroting berging, terugdringen
overstortfrequentie).
Geen of nauwelijks aandacht wordt besteed
aan het onderhoud en vervanging van
rioleringen.
Naar een planmatige aanpak van vervanging
Een aanzienlijk deel van het rioolstelsel in
Nederland verkeert in slechte staat.
Het gevolg isbodem- en grondwaterverontreiniging en —ingeval de riolering
beneden de grondwaterspiegel ligt-afvoer
van grondwater (de riolering fungeert als
drainagesysteem). Het laatste leidt weer tot
grondwaterstandverlaging, extra belasting
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie,
wegverzakkingen, aantasting van funderingen
en dergelijke. Doordat de meeste rioleringen
van na de Eerste Wereldoorlog zijn, de
gemiddelde levensduur ca. 60 jaar isen
bovendien isgebleken dat in dejaren vijftig
en zestig slechte materialen zijn gebruikt
waardoor de levensduur van 60 jaar niet
wordt gehaald, valt tussen nuen hetjaar 2000
een piek te verwachten inde vervanging van
riolering. De meeste gemeenten hebben hier
nog niet op een planmatige manier op
ingespeeld terwijl er ook financieel geen
rekening mee isgehouden. Dit laatste komt
met name doordat de kosten van eerste
aanleg van riolering bij nieuwbouw worden
doorberekend in de grondexploitatie.
De gemeente heeft hierdoor geen kosten en
schrijft ook niet af. De vervangingskosten
komen echter wel voor rekening van de
gemeente.
Op grond van onderzoek bestaat de sterke
indruk dat slechts enkele tientallen
gemeenten een rioleringsplan hebben waarin
alselementen zitten eeninventarisatie vande
bestaande rioleringen, een aanduidingvan de
ouderdom, de levensduurverwachtingen de
vervangingskosten.
Een rioleringsplan waarin deze elementen
zitten isinfeite inhet financieel belangvande
gemeente zelf. Wanneer immers bekend is
wanneer rioleringen aan vervanging toe zijn.
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kunnen de kosten worden beperkt door deze
vervanging te combineren met werkzaamheden aan de overige ondergrondse infrastructuur (water-, gas-, elektriciteitsleiding
en dergelijke), met wegdekherstel en wegreconstructies, met de groenvoorziening
(aanplant bomen en dergelijke). Zonderplan
en door voortdurend uitstelvandevervanging
zal er veelal gedwongen onderhoud in
calamiteuze situaties moeten plaatsvinden.
Doordat dan geen combinatie met andere
werkzaamheden mogelijk is,ismen veel
duurder uit. Bovendien loopt degemeente bij
bijvoorbeeld wegverzakkingen tengevolge
van een te late vervanging van de riolering.
het risico aansprakelijk gesteld te worden
voor de daardoor ontstane schade (indien
bijvoorbeeld een auto in het gat in de weg
terechtkomt). Deze mogelijkheid wordt nog
vergroot nu de huidige schuld-aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van het
Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd
in een risico-aansprakelijkheid voor schade
die ontstaat omdat dewegnietvoldoet aan de
eisen die men daaraan onder de gegeven
omstandigheden mag stellen.
Rioleringsplanwettelijk verplichten of niet
Een rioleringsplan waarin de vervangingsproblematiek uitvoerig aan de orde komt is
noodzakelijk om van het huidige ad-hoc
beleid te komen tot een structurele aanpak.
Hierbij doen zich voor het Rijk de volgende
mogelijkheden voor:
1. plan stimuleren door middel van
voorlichting;
2. plan stimuleren door middel van
subsidiering;
3. plan wettelijk voorschrijven;
4. een combinatie van 1,2en 3.
Doordat het plan op lange termijn in het
belang isvan de gemeente, lijkt het eenvoudig
om de gemeenten te overtuigen van dit
belang en dus te volstaan met voorlichting.
Doordat er echter veel geld isgemoeid met
de vervanging (de berekeningen over de
vervangingswaarde van de in ons land
aanwezige riolering lopen uiteen van
ƒ 30 miljard tot ƒ 50 miljard, hetgeen bij een
gemiddelde levensduur van rioolstelsels van
60 jaar een gemiddelde investering per jaar
betekent van ƒ 500 miljoen tot ruim
ƒ 900 miljoen) en bovendien het onderwerp
riolering politiek weinig aansprekend is,
moet gevreesd worden dat voorlichting
onvoldoende effect zalsorteren ende neiging
blijft bestaan om de vervanging van riolering
en plannen hieromtrent naar latere tijdstippen te verschuiven.
Subsidiëring zoals dit ook isgebeurd met de
Hinderwet Uitvoerings Programma's
(HUP's), heeft het nadeel dat de voortvarende gemeenten die nu aleen goed plan
hebben, achterliet netvissen.Voorts worden

de meest vergelijkbare plannen, te weten de
waterkwaliteitsplannen, ook niet gesubsidieerd, terwijl het tenslotte wat merkwaardig
aandoet om een plan dat in het financieel
belang isvan de gemeente, te subsidiëren.
Hoewel in een tijd van deregulering een
wettelijk voorgeschreven planmoeilijk valtte
verkopen en bovendien denota 'Meerdan de
som der delen' uitgaat van facultatieve
milieubeleidsplannen en uitvoeringsprogramma's op gemeentelijk niveau, opteer ik
toch voor een wettelijke plicht. Ik ziedit als
dwang voor eigen bestwil. Ik ga er dan ook
vanuit dat de gemeenten de wetgever hiervoor achteraf dankbaar zullen zijn. Teneinde
deze wettelijke dwang aanvaardbaar te
maken en om te bereiken dat de gemeenten
al vooruit zullen lopen op deze wet, isvoorlichting eveneens van belang. Een belangrijke
stap op het punt van voorlichting zal
binnenkort gezet worden doorde gemeenten
een rapport toe te zenden onder de titel
'Basisrioleringsplannen. Wenselijke inhoud
en te stellen eisen'.
Naar een gesloten financiële structuur
Op het punt van rioolrecht iser sprake van
een vrij ondoorzichtig systeem.Terwijl het bij
de waterverontreinigingsheffing heel gebruikelijk isdat 5à 10jaarvooruitwordt gekeken
en men door middel van fondsvorming een
gelijkmatige heffing nastreeft, komt dit bij
het rioolrecht niet voor. Vervangingsinvesteringen in rioleringen worden veelal
gefinancierd door leningen op de kapitaalmarkt welke lineair worden afgelost in
ca. 40 jaar. Omdat vervanging in de
toekomst een min of meer continu proces
gaat worden isdeze wijze van financieren
door middel van leningen onaantrekkelijk;
de rentelasten gaan immers een steeds groter
deel van de totale kosten uitmaken.
Teneinde tot een eenvoudiger en doorzichtiger financieringssysteem te komen en
om tevens door middel van fondsvorming
beter te kunnen inspelen op toekomstige
rioleringsinvesteringen, stel ikvoor het
rioolrecht en de waterverontreinigingsheffing in één heffingssysteem in de WVO
onder te brengen. De waterkwaliteitsbeheerder kan dan degemeente inzijn geheel
aanslaan voor de waterverontreinigingsheffing, zoals dit thans ook gebeurt in
Amsterdam en Rotterdam. De gemeente
berekent dit door aan de ingezetenen en
voegt ereen bedrag aan toeomde kosten van
het rioolbeheer te dekken.
Voor de waterkwaliteitsbeheerder heeft dit
het voordeel van lagere perceptiekosten.
Voordeel voor de burgers: zijontvangen niet
meer aparte aanslagen voor rioolrecht en
waterverontreinigingsheffing.
Voordeel voor de gemeente: door het
bestemmingskarakter vandeheffing krijgt zij
een grotere financiële zelfstandigheid met

mogelijkheid tot fondsvorming.
Omdat er bij de meeste gemeenten sprake is
van een achterstand op met name het gebied
van vervanging, zal er een inhaalmanoeuvre
gepleegd moeten worden opdat bijvoorbeeld
in het jaar2000deachterstand isweggewerkt.
Tot dat jaar zal de gecombineerde heffing
extra moeten stijgen; na dat jaar zal ernaar
verwachting een stabilisatie optreden.
Hoewel dit op korte termijn een woonlastenverzwaring betekent, isditonvermijdelijk om
te voorkomen dat de lasten in versterkte
mate worden doorgeschoven naar een
volgende generatie.
Net zoals bij de waterverontreinigingsheffing
het geval is,ishet duidelijk dat dehoogtevan
de gecombineerde heffing van gemeente tot
gemeente zal verschillen. Hierbij dient de
vraag te worden gesteld of de rijksoverheid
geen maatregelen moet treffen indien de
verschillen te groot danwei bij sommige
gemeenten onaanvaardbaar hoog zouden
worden. Om hieraan tegemoet te komen kan
gedacht worden aan een constructie analoog
aan artikel 23,derde lid van de WVO.
Op grond van dit artikellid kan aan de
kwaliteitsbeheerder een bijdrage worden
verleend uit de rijksmiddelen om te voorkomen dat de heffing al te hoog wordt.
Verzoeken van waterkwaliteitsbeheerders
om een bijdrage zijn totop heden echter altijd
afgewezen. Een belangrijk argument om de
verzoeken steeds af te wijzen ishet feit dat
bijdragen ten koste gaan van de autonomie
van de waterkwaliteitsbeheerder. De rijksoverheid zou immers moeten gaan beoordelen of er sprake isvan externe factoren en
niet van nalatigheid bijde betrokken overheid
waardoor de heffing zo hoog isgeworden.
Het toekennen van bijdragen van het rijk
leidt derhalve tot een zeer intensieve
bemoeienis van de zijde van het rijk en
daarmee tot bureaucratie. Voorde begroting
isvoortsproblematisch dat van tevoren nooit
vaststaat of in een bepaald jaar wel of geen
bijdragen zullen worden verleend, zodat het
ook moeilijk isom geld te reserveren.
Op grond van een en ander ben ik de mening
toegedaan dat de gemeenten in beginsel zelf
door middel van een planmatige aanpak hun
problemen zullen moeten zien op te lossen;
tegenover de mogelijkheid van bijdragen
van de kant van het rijk ben ik enigszins
terughoudend.
Uitbreiding strekkingWVO
De WVO strekt uitsluitend tothet tegengaan
en het voorkomen van verontreiniging van
oppervlaktewateren. De bedrijven die bij
lozing op de riolering thans WVO-vergunningplichtig zijn, hebben veelalnogeen extra
vergunning nodig van de gemeente ter
bescherming van de riolering. Daarnaast
heeft de gemeente alsbeheerder van de
riolering nog een aansluitvergunning nodig
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van de beheerder vande zuiveringsinstallatie.
Door alle lozingen onder de werkingssfeer
van de WVO te brengen en het doel van de
WVO uit te breiden tot bescherming van de
riolering, van het rioolslib, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het zuiveringsslib.
zou kunnen worden volstaan met één
vergunningenstelsel in plaats van de huidige
drie. Ten aanzien van de wat minder
belangrijke lozingen zoudan inhet kadervan
de WVO kunnen worden volstaan met
algemene regels. Op deze manier wordt een
eenvoudiger en meer integraal systeem
verkregen, terwijl tevens tegemoet wordt
gekomen aan het bezwaar datca.40% vande
gemeenten geen lozingsverordening riolering
heeft.
Voor mij ishet daarbij niet vanzelfsprekend
dat een dergelijke WVO-vergunning nieuwe
stijl in alle gevallen verleend zal moeten
worden door de waterkwaliteitsbeheerder.
Bij de grotere gemeenten (bijvoorbeeld met
meer dan 100.000 inwoners) kan ook heel
goed worden gedacht aan het gemeentebestuur. Voor dit laatste pleit dat er een
duidelijke samenhang bestaat tussen het
beheer van destadswateren enhet rioleringsgebeuren (onder andere in verband met
rioolwateroverstorten) alsmedeeen directere
betrokkenheid van de gemeenten. Bovendien
wordt er tot nog toe door de waterschappen
vaak weinig aandacht besteed aan de stadswateren. Het overdragen van het beheer van
de stadswateren aan de grotere gemeenten
hoeft overigens nog niet automatisch te
betekenen dat ook het beheer van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de
gemeente wordt overgedragen. Dit beheer
zou ook bij het waterschap of de provincie
kunnen blijven berusten in welk geval deze,
bij lozing op de riolering, bijvoorbeeld een
verklaring van geen bezwaar zou dienen af te
geven.
Onderkend wordtdat aaneenoverdracht van
het beheer van de stadswateren aan de
grotere gemeenten ook bezwaren kleven,
zoals een draagvlakverkleining (financieel)
en het hanteren vantweesystemen (voorgrote
en kleine gemeenten).
Bij de kleinere gemeenten waar, in mijn
voorstel, de waterkwaliteitsbeheerder de
vergunning af zalgeven voor lozing op de
riolering iswel de nodige betrokkenheid
nodig van de kant van de gemeente. Hierbij
valt bijvoorbeeld te denken aan het horen
van de gemeente omtrent de conceptvergunning, een beroepsmogelijkheid voor
de gemeente danwei een door haar af te
geven verklaring van geen bezwaar.
De verantwoordelijkheid vooronderhoud en
vervanging van de riolering blijft immers bij
de gemeente berusten.
Individuele zuivering
Aansluiting op de riolering zal niet altijd

financieel haalbaar zijn. Een individuele
zuivering kan dan een goed alternatief zijn.
Een bedrijf dat hiertoeovergaat hoeft minder
waterverontreinigingsheffing te betalen.
Bij woonruimten isdat niet het geval. Voor
een woonruimte betaalt men een forfaitaire
aanslag van 3 à 3,5 vervuilingseenheden.
Slechts alleenstaanden betalen voor
1vervuilingseenheid. Indien de zuivering
bestaat uiteen septic-tank-welke doorgaans
een zuiveringsrendement heeft van40à50%
van het biochemisch zuurstofverbruik - isom
redenen van perceptiekosten te verdedigen
dat in deze gevallen geen korting wordt
gegeven op de heffing.
Thans vinden praktijkonderzoekingen plaats
met verdergaande individuele zuiveringen
(septic-tank met daarachter bijvoorbeeld een
oxydatiebed, filtratiebed of dompelschijf).
De resultaten tonen veelal een zuiveringsrendement van het biochemisch zuurstofverbruik van 7 5 % of meer. Om billijkheidsredenen en om individuele zuiveringen te
stimuleren dienen naarmijn mening degenen
die zo'n installatie hebben een kortingte
krijgen op de heffing. In beginsel zou dit
kunnen door toepassing van de hardheidsclausule (dat wil zeggen indien er sprake is
van onbillijkheden van overwegende aard,
kan een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding
worden verleend). Hier zit echter een
element in van willekeur (het iseen gunst, de
heffingplichtige heeft geen recht op kwijtschelding; tegen weigering staat geen beroep
open). Een meer uniforme en structurele
regel verdient daarom mijns inziens de
voorkeur. Ik denk hierbij aan de mogelijkheid om de betrokkenen op verzoek voor 1
vervuilingseenheid aan te slaan.
Afsluiting
In ons land zijn reeds aanzienlijke
inspanningen —zowel financieel als technisch
—verricht op het gebied van aanleg en
onderzoek van rioolstelsels. Onderhoud en
vervanging hebben tot nu toe echter over het
algemeen te weinig aandacht gekregen.
Ik hoop dat daar de komende jaren
verandering in zal komen.
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WRK hervat op beperkte schaal
inname Rijnwater
De Watertransportmaatschappij RijnKennemerland (WRK) heeft op 20 december
1985 de inname van het Rijnwater op
beperkte schaal hervat. De inname werd op
4 december 1985 stopgezet vanwege het
hoge zoutgehalte van het Rijnwater.
Daardoor bereikte de chlorideconcentratie
voor het innamepunt van de WRK aan het
Lekkanaal te Nieuwegein een recordhoogte
van ca. 300 mg/liter. Thans isdie waarde
250 mg/liter.

Tot de gedeeltelijke hervatting van de
inname isbesloten omdat hetzoutgehalte van
het Rijnwater isgedaald. Er wordt tevens
mee bereikt, dat de watervoorraden in de
duinen niet te veel dalen.
De beperkte inname houdt in,dater3.000m3
ruw water per uur wordt verwerkt en naar de
Amsterdamse waterleidingduinen getransporteerd. Dat isongeveer de helft van de
normale inname in deze tijd van het jaar.
Het beperkte innameregime zou voorlopig
14dagen duren.

Koper zeer giftig voor
Aeromonas hydrophila
De Duinwaterleiding van 's-Gravenhage
werd inmei 1984kortstondig geconfronteerd
met een sprongsgewijze toename van
Aeromonas hvdrophila in drinkwater door
nagroei van deze bacterie in een van de
langzame zandfilters.
Sindsdien verricht dit bedrijf veel onderzoek
naar het gedrag vanAeromonas-die ingrote
aantallen in rivierwater voorkomt - tijdens
de zuivering, transport en distributie.
Daarbij isgebleken, dat slechts enkele
tientallen microgrammen koper per liter
water dodelijk zijn voor deze bacterie na een
korte contacttijd. Al bij 40 microgram daalt
het aantal bacteriën na 1 uur contacttijd van
ca. 60 tot 5 per 500 ml. Daardoor zalal
tijdens transport naar het laboratorium het
aantal Aeromonassen in monsters dalen,
vooral wanneer deze getapt zijn uit koperen
leidinggedeelten, maar ook wanneer om
andere redenen het kopergehalte enkele
tientallen microgram bedraagt.
Zonder speciale voorzorgen bij de monsternameen de behandeling,wordt daardoor een
onjuist beeld verkregen van het Aeromonasbestand.
Een uitvoeriger publikatie hierover verschijnt
binnenkort in dit blad.
Al eerder isgebleken [lit.]dat koper een rol
speelt bij het Legionella-prob\eem doordat
Legionella kopertolerant isen andere
bacteriën zoals pseudomonassen niet.
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