Rioleringenwaterkwaliteitsbeheer:eenbestuurlijkspanningsveld!*

Overpeinzingen vaneeninleider
Riolering en waterkwaliteitsbeheer vormen
een groot bestuurlijk probleem, waar het
milieu in toenemende mate het slachtoffer
van wordt. Immers, zolang het een
bestuurlijk probleem is,praat men veel,
houdt congressen en vult dikke boekwerken.
Bij dit alles dreigt de bescherming van het
milieu met de tijd weg te schuiven.
Dat de Tweede Kamer bijmonde vande heer
Rienks tijdens ditsymposium knopen zalgaan
doorhakken, waarbij niet de bestuurlijke
machten winnen, maar het milieu, lijkt me
een redelijk optimistische aanname voor een
eenvoudige milieugedeputeerde. Vanuit een
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grote zorg voor de kwaliteit vind ik, in
toenemende mate, een hoeveelheid van
wetten, regels, procedures, voorschriften en
autonomie van overheden op mijn weg naar
een slagvaardig integraal en goed milieubeleid. Genoeg knopen omdoor tehakken in
plaats van steeds weer nieuwe te leggen.
Een andere titel voor dit symposium had ook
kunnen zijn: Thistoire se répète'.
Zo'n twintigjaar geleden vormde het, bij de
gemeenten behorende actieve zuiveringsbeheer, onderwerp van levendige discussies.
Een discussie, die toen resulteerde in de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren, waarbij
onder meer de bouwen hetbeheer van rwzi's
door provincies/zuiveringsschappen geslaagd
mag worden genoemd: het oppervlaktewater
werd schoner! Ook toen waren op symposia
dezelfde geluiden te horen als nu.Ook toen
hadden we te maken met gemeenten, die er
niet in slaagden voldoende middelen te
reserveren, voor enerzijds aanleg en anderzijds onderhoud en vernieuwing van
zuiveringswerken.
Afgezien van de beschikbare middelen was
ook toen het gemeentelijk apparaat, zowel
wat disciplines betreft, als opleidingsniveau,
er niet op ingeschoten optimaal werk te
leveren. Ook toen isbetoogd en onderkend,
dat de oplossing van de problematiek eerder
een financiële, dan een technische aangelegenheid was.
U kent allen de gekozen oplossing. Via het
systeem van regionale belastingheffing
kwamen, en komen, de fondsen bijeen.
Via een stukje bestuurlijke reorganisatie
verschoven de taken naar een adequaat
niveau, waar ze naar genoegen werden en
worden opgelost. Het wiel voor onze huidige
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problemen met riolering lijkt aluitgevonden!
De problematiek isoverigensnietuniek voor
Nederland. Ook in Engeland doet zich
hetzelfde probleem voor.
Ik zal het onderwerp behandelen vanuit de
optiek van milieubeheer, bodembescherming
en het integraal waterbeheer.
Het Indicatief Meerjaren Programma-Water
1985-1989 bevat 222 pagina's, over de bestrijding van de verontreiniging van oppervlaktewateren. Hoewel slechts drie pagina's
uit dit volumineuze boekwerk, de lezersbezig
houden met het onderwerp rioleringen,
wordt toch de spijker op de kop geslagen.
Ik citeer:

eigen beheer bijde 'producent'. Ook kan het
zijn, dat de toestand van het oppervlaktewater zuivering - en daarmee riolering- niet
noodzakelijk maakt. Een meer gerichte
aanpak van ditonderwerp isgewenst, waarbij
we niet zo zeer zouden moeten spreken van
rioleringswerken, maar de nadruk zouden
moeten leggen oprioleringS-vvsieTwen.Dat wil
zeggen, dat diverse disciplines van een goed
opleidingsniveau, samenspelen om oppervlaktewaterlozingen te optimaliseren.
Wel teken ik hierbij aan, dat Ven W de
nadere invullingvandeze,opzichanno 1987
niet onredelijke aanpak, voorshands aan
anderen overlaat.

'Het afvalwater van woningen en bedrijven,
wordt in bebouwde gebieden, veelal door
middel van gemeentelijke rioleringsstelsels
afgevoerd, naar het oppervlaktewater, of
naar zuiveringsinstallaties. De aanlegen
onderhoud van deze stelselswordt,weliswaar
zonder specifiek wettelijk kader, algemeen
erkend alseen gemeentelijke taak'.
Het isinderdaad merkwaardig, datdeaanleg,
beheer en onderhoud van het rioleringssysteem, inclusief overstort en berging, nog
steeds geen wettelijk kader heeft. Zoveel geld
als infrastructuur in de grond, (15.000 km),
met zo'n groot belangvoorhetmilieu, zonder
planning, beleid, normen en controle is
onbegrijpelijk. Zeker de waterkwaliteitsbeheerder zou toch minimaal een plannende
rol moeten spelen om dit belang veilig te
stellen, en om zonodig te kunnen ingrijpen.
Ter vergelijking zou kunnen gelden het
systeem van de Hinderwet, waarbij de
inspectie Milieuhygiëne een toezichthoudende en adviserende taak heeft. Maar
ook hier ontbreekt het de rijksoverheid aan
middelen om gemeenten, die de uitvoering
van de Hinderwet nalaten aan te pakken.
Is het zo langzamerhand om redenen van
doelmatigheid, niet van belang rioleringsprojecten aan te pakken, in het kader van
breed opgezette plannen. In deze plannen
zouden de voorgenomen aanleg en
exploitatie van rioleringswerken, de
aansluiting op de zuiveringsinstallaties, de
milieuhygiënische prioriteiten en andere
relevante thema's, met elkaar in verband
moeten worden gebracht.
Eigenlijk vreemd, dat aanwijzingen voor
beheer van rioleringsplannen geen onderdeel
zijn van milieubeleidsplannen of beter nog
van het waterhuishoudingsplan. Zowel
aanleg, als beheer, dient een verplichte
activiteit tezijn voorprovincie en gemeenten.
Is het een vreemde gedachte om dit te
regelen in de WVO?

Het IMP-Bodem 1984-1988 wijst potentiële
doelgroepen aan met betrekking tot bodemverontreiniging. Naast o.a. landbouw en
afvalverwerking brengt dit IMP andere
doelgroepen in beeld. Ik citeer:
'Een andere bedreiging voor de bodem in
verband met het 'wonen', zowel direct als
indirect, gaat uit van de verwijdering van
huishoudelijk afvalwater. In een aantal
gevallen vindt dit nog plaats door het
bezinken daarvan in de bodem. Daarnaast is
nog steeds een aanzienlijk aantal huishoudens (circa 500.000) niet aangesloten op
een rioleringsstelsel. Bij bestaande
rioleringen bestaat het gevaar van lekkage.
Deze kan gedurende een reeks vanjaren tot
aanzienlijke bodemverontreiniging leiden.
De notitie rioleringen van VROM december
1986 gaat ervan uit, dat de vervangingsproblematiek, alsmede de aanleg en het
beheer van rioolstelsels, een gemeentelijke
aangelegenheid is.

Met het voorgaande hangt samen, dat steeds
kritisch zal moeten worden bezien, waar
riolering noodzakelijk is. Immers, in
sommige gevallen, met name bij meer
verspreid liggende bebouwing, zal de
voorkeur gegeven worden aan zuivering in

Minister Nijpels eindigt in zijn aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Tweede
Kamer, met een interessante slotzin, die ik
hier graag zou willen benadrukken.
'Niettemin meen ik, dat mogelijke milieuhygiënische gevolgen voor achterstallig
onderhoud, en achtergebleven vernieuwing
het noodzakelijk maken, dat van rijkswege,
de lagere overheden op eventuele problemen,
en daarbij passende oplossingen wordt
gewezen'.
Allereerst schaar ikmijinditgeval volgaarne
onder de groep van lagere overheden, omdat
provincies nu eenmaal geconfronteerd
worden met de effecten van een slecht rioolsysteem. Enerzijds, zoalsgezegd, isdaar het
effect van de kwaliteit van het overstortwater: een vechten tegen de bierkaai, zolang
daar geen verbeteringinkomt,endieistot nu
toe niet gekomen. Anderzijds de relatie naar
de bodem, die er ook alniet beter op wordt,
als gevolg van onvoldoende beheer, en
optredende lekkages. Hierdoor ontstaan
vergiftigde en overvoede waterbodems.
Het is een goede zaak, dat de Wet bodembescherming er is.Maar kunnen we daar
serieus aan werken, alsweweten, dat nog
elke dagindeondergrond vanhet gebouwde,
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de vervuiling van de bodem groter wordt?
Door jarenlange accumulatie van locale
verontreinigingen, zijn grote delen van de
waterbodems vervuild, en zo hier en daar
zelfs gevaarlijk.
In het waterkwaliteitsplan worden
gemeenten gewezen op de noodzaak,
beheersplannen op te stellen. Maar wat heeft
een waterkwaliteitbeheerder aan beheersplanning, alser geen gelden beschikbaar
worden gesteld voor dat beheer en het zo
noodzakelijke onderhoud, en als gemeenten
niet over voldoende disciplines beschikken.
De uitdrukking 'dweilen met de kraan open'
dringt zich dan op.
Er zitten drie gaten in mijn milieu-emmer;
allereerst een technisch gat! (lekke riolen).
Vervolgens wat ikzou willen noemen, een
educatief gat (gebrek aan disciplines), en
tenslotte een bestuurlijk gat,wantanders had
het nooit zo ver kunnen komen.
Riolering isvoor het milieu erg belangrijk.
Nu beheer en onderhoud laten lopen,
betekent niet alleen gigantische bedragen
voor herstel in de komende jaren, maar ook
straks extra bodemsaneringsgevallen.
De huidige bodemsaneringsgevallen
schoonmaken kost ons circaƒ 5 miljard.
Ik heb geen behoefte aan extra gevallen!
Maar er ismeer. De meeste gemeenten
hebben onvoldoende kennis en apparatuur,
los nog van geld, om deze taak uit te voeren.
Dit isgeen verwijt. Het isgewoon een
feitelijke constatering! Te vaak vergeet men,
dat het inzamelen van afvalwater een zeer
gecompliceerde wetenschap isgeworden met
ingewikkelde computerprogramma's en
milieutechnologie. Ook een adviesbureau is
niet het volledige antwoord. Immers,het niet
goed kunnen beoordelen van de voorstellen
van de adviesbureaus kan de gemeenten veel
geld kosten.
Mogelijk, dat de stichting RIONED in eerste
instantie een positieve rol kan spelen om de
kennis te vergroten, en wegen kan vinden tot
een betere aanpak.
Het oplossen van milieuproblemen vraagt
integraal milieubeleid en dan kan het
verantwoord zijn om functioneel te besturen.
Te lang was milieubeleid incidentenbeleid.
Zowel de functioneel bestuurder als
de gemeenten hebben voldoende
argumentatie voor het eigen gelijk. Maar
daar lossen we niets mee op en daar gaat het
ook niet om! Het gaat hier om een ernstig
verwaarloosde taak, die leidde tot grote
milieuverontreiniging die niet acceptabel is
en dus gaat het om de vraag: hoe lossen we
het op?
De discussie mag dus niet primair zijn wie
doet het, maar wie kan het doen en welsnel.
Gemeenten hoeven niet alle uitvoerende
taken naar zich toe te halen, (zie ook
bodemsanering) vanwege autonomie, maar
alleen als ze het kunnen, willen, geld hebben

en vooral doen. Na 100jaar rioleringsbeleid
mag je deze vraag best stellen.
Gezien de ervaringen, zijn alleen snelle
oplossingen te bereiken, via functionele
aanpak en misschien kunnen, maar vooral
willen, politici ons helpen. De vraag isdan of
politici knopen zullen doorhakken.
Het verleden isniet al te bemoedigend.
Mogelijk, dat de aanpak via de WVO en het
goede resultaat van 15jaar waterkwaliteitbeheer door provincie en zuiveringsschappen,
ook nu de strijd om de macht kan doen
wijken voor realiteiten en milieubewust
handelen. L'histoire se répète.
Integraal waterbeheer dus? In mijn opvatting
omvat het integraal waterbeheer de
coördinatie van onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, de berging van
baggerspecie (onderwaterbodems),
doorspoelactiviteiten, peilbeheer, wateraanen afvoerplannen en, last but not least, de
rioleringsproblematiek. De aanpak van het
ene onderwerp heeft belangrijke effecten op
elk van de andere onderwerpen.
Zo kan bijvoorbeeld onvoldoende riolering,
waaronder ik ook overstorten rangschik,
effecten hebben, niet alleen op de kwaliteit
van het oppervlaktewater, maar ook op de
wateraanvoer en-afvoer, het peilbeheer en
de kwaliteit van de onderwaterbodems.
Als er teveel van dit soort relaties bestaan,
kan het gebeuren, dat er zoveel en zo vaak
overlegd moet worden, dat coördinatie niet
meer werkt. Dan wordt detijd rijpom tegaan
integreren. Het liefst natuurlijk binnen één
bestuurlijke organisatievorm. Maar ook met
behoud van bestaande structuren kan
integraal waterbeheer mogelijk zijn. Maar
dat betekent weleenveranderingvan cultuur
tussen overheden.
Door de RU-Utrecht en TU-Delft iseen
onderzoeksproject gestart met betrekking tot
integraal waterbeheer. Het viel mij uit de
vragenlijst op, dat ook de gemeentelijke
riolering darbijeen rolspeelt.Namelijk alser
gevraagd wordt naar de noodzaak of de
wenselijkheid, van meer samenhangend
beleid.
Maar het moet mij van het hart, dat de
erkenning van de noodzaak naar meer
samenhangend beleid,eenallanggepasseerd
station isen dat het er vandaag om gaat, hoe
dit kan worden geëffectueerd. Integraal
waterbeheer gaat natuurlijk verder dan
verplichte consultaties, in het kader van
coördinatie van een aantal onderwerpen.
Wezenlijk is,datonderkend gaatworden, dat
water- en landsystemen compleet met bodem
en oever, het grondwater met alle daarin
voorkomende stoffen en levensgemeenschappen, alséén geheel moet
worden gezien en beheerd.
Het bovenstaande kort samenvattend, denk
ik dat we hier in feite te maken hebben met
een managementprobleem van enige allure.

Er iseen 3-tal managementaspecten, die
voortdurend aandacht behoeven: een taakgerichte aanpak, verbetering van de cultuur
in onze organisaties en aanpassing van onze
organisatiestructuren.
De afdeling bestuurskunde van de
TH-Twente kwam, zoals bekend magworden
verondersteld, mede uit maatschappelijk
engagement van de onderzoekers, tot de
mijns inziens voorshands niet onredelijke
gedachte van de onafhankelijke waterautoriteit. Het inschakelen van waterleidingbedrijven en/of waterschappen wordt
gesuggereerd. De Engelse waterboards, die
bijna alle watertaken uitvoeren, lijken een
goed voorbeeld.
Met betrekking tot het onlangs in de pers
verschenen idee van de PPP (Public Private
Partnership) ismijn eerste indruk, dat dit
PPP inelk geval niet instrijd moet zijn met de
andere PPP (het Polluter Pays Principle).
Ik ben niet in de eerste plaats op zoek naar
zo'n verbond, dat overigens een extra
dimensie zou geven aan het begrip
verinnerlijking. Maar ikvoeghieraan toe,dat
ik zo'n idee ook niet bij voorbaat uit de weg
ga. Het vervelende isnatuurlijk, dat je, het
rijtje overziende, dan toch weer bij de
provincies terechtkomt. Ik ben echter realist
genoeg om niet bij voorbaat zo'n simpele
oplossing na te streven!
Als de huidige verdeling van taken en
bevoegdheden, over de verschillende
overheidsorganen, in tact moet blijven, dan
zal zeker de cultuur inonze organisaties
moeten veranderen.
Nieuwe cultuurkenmerken dringen zich
immers op: de kwaliteit van het leven,
van het individu, maar ook van het produkt,
zijn in het geding en gaan een rol spelen.
Oude doelstellingen treden enkele passen
terug en nieuwe cultuurkenmerken van
effectiviteit en klachtgerichtheid (lees:
maatschappijgerichtheid) dienen zich aan.
De rioleringsproblematiek vormt altijd een
onderdeel van een watersysteem. De watersystemen vereisen een effectieve en
maatschappijgerichte aanpak.
Milieubeheer ismikken op een verschuivend
doelwit; dat kan betekenen, dat gevestigde
structuren moeten worden aangepast. Dat betekent zeker, dat normen en waarden en 'het
omgaan met elkaar' vernieuwing behoeven.
Op die bewustzijnsontwikkeling mag best
onversneden geattendeerd worden. Moedige
mensen vinden daarin altijd een aansporing.
De grondtoon van mijn boodschap is
gunstige voorwaarden en effecten te
ontwikkelen, inderelatiestussen overheden,
in het belang van de burger.
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