Systematischrioolbeheer:randvoorwaardevoorkwaliteit oppervlaktewater

Voordracht gehouden tijdens het NVA-symposium 'Riolering en Waterkwaliteitsbeheer' op 8mei 1987 te Arnhem.

Met de aanname van deWet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO) in 1969 maakte
het Parlement een einde aan een decennia
lange discussieoverdejuridische vormgeving
van de bestrijding van de verontreiniging van
de Nederlandse oppervlaktewateren.
De na-oorlogse industriële opleving en
geboortegolf leidden er toe, dat in de jaren
zestig het aanbod aan verontreinigende
stoffen het zelfreinigend vermogen van de
Nederlandse oppervlaktewateren fors
oversteeg.
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Vanwege het ontbreken van op wetgeving
gebaseerde, sluitende financieringsmogelijkheden, werden ten tijde van het in werking
treden van de WVO in Nederland slechts
circa 5 miljoen van de circa 40 miljoen door
mens en industrie geproduceerde vervuilingseenheden via een zuiveringsinstallatie
behandeld aleer er lozingop oppervlaktewater plaatsvond. Er waren ook grote
regionale verschillen. In het Gelderse
rivierengebied konden degemeenten vrij
gemakkelijk hun afvalwater in de grote
rivieren kwijt. Bij de instelling van het
zuiveringsschap Rivierenland in 1971werd
slechts 12% van het afvalwater gezuiverd, de
rest werd ongezuiverd geloosd op oppervlaktewater, merendeels op de rivieren.
Volksgezondheid
Zuiveren van afvalwaterstromen iseen
activiteit van zeer recente datum. Maar ook
het inzamelen van afvalwater met behulpvan
rioleringen kent geen lange geschiedenis.
Ondanks vele epidemieën, die in vorige
eeuwen de bevolking teisterden, heeft het
nog tot de tweede helft van de 19e eeuw
geduurd eer het inzicht veld won dat er een
relatie bestond tussen de aanwezigheid van
verontreinigd afvalwater en de volksgezondheid. Vanaf die tijd wordt begonnen
met het milieu-hygiënisch produceren en
distribueren van drinkwater en het afvoeren
van het met dat water getransporteerde afval.
Rioleringen
Over de ondergrondse infrastructuur zal,
zolang er geen storingen in het functioneren
ontstaan, niemand zich echt druk maken.
Wij staan er nooit diepgaand bijstil en
menigeen zal denken dat deze situatie van
rioleringeraltijd geweest is.Toch isde aanleg
van rioleringen - voornamelijk eerst inde
grote steden —pas rond de eeuwwisseling
begonnen en eerst na de Tweede Wereld-
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Afb. I - Overzicht

rioolaanleg.

oorlog vrij algemeen toegepast bij bouwrijp
maken van nieuwbouwterreinen.
Uit bovenstaande grafiek (afb. 1) blijkt
duidelijk dat het merendeel van de rioolaanleg dateert van na 1950.
Dat het aandeel echtoudestelselszogeringis
heeft uiteraard ook alles te maken met de
technische levensduur van rioolstelsels.
Gemiddeld wordt deze op 40 jaar geschat, al
zijn er in de na-oorlogse jaren rioleringen
aangelegd, waarvan de kwaliteit duidelijk te
wensen overlaat, hetgeen in de vervangingssnelheid tot uitdrukking zal komen. Gezien
het feit dat het zwaartepunt van de rioolaanleg in de na-oorlogse jaren ligt, zullen de
komende jaren vele rioolstelsels aan
vernieuwing toe zijn.
Onderzoek
Om deze vernieuwing optimaal te kunnen
uitvoeren wordt er sinds enigejaren reeds
onderzoek gedaan onder andere door de
Nationale Werkgroep Rioleringen en
Waterkwaliteit (NWRW). Doel van dit
onderzoek is kennis en ervaring te verdiepen
in het ontwerp, uitvoering en onderhoud van
rioolstelsels en aanverwante voorzieningen,
in verband met de effecten van overstortingen
en regenwaterlozingen op oppervlaktewater.
De kosten van hetonderzoek zijn begroot op
13 miljoen gulden, hetgeen gezien de
omvang van de te verwachten herinvesteringen in het Nederlandse rioolstelsel
nog maar een bescheiden bedrag is.
In de notitie 'Riolering'van VROM, bedoeld
als een aanzet tot bevordering van een op
tijdige vervanginggericht rioleringsbeheer bij
gemeenten, wordt een pleidooi gehouden
voor het opzetten van integrale
gemeentelijke rioleringsplannen.

Het onderzoek ten behoeve van deze
plannenmakerij en de plannen zelf zullen
eenmalig 90 à 100 miljoen gulden gaan
vergen.
Zo deze onderzoeken de noodzaak nog niet
aantonen van serieuze aandacht voor het
rioleringsbeheer, dan doen dat de vele
krante-artikelen wel die de laatste jaren
stelselmatig over deze kwestie verschijnen.
Onder de pakkende titel 'Haagse riolen
lekken' wordt verhaald van een onderzoek
van DHV naar de onderhoudstoestand van
het 1.000 km lange Haags riool. Slechts 19%
krijgt het predikaat 'goed', 63% ismatig en
18% scoort slecht.
De achterstand op het onderhoud wordt
berekend op 58 miljoen gulden, waarna
jaarlijks, om te voorkomen dat er weer
achterstallig onderhoud ontstaat, een bedrag
tussen de 2,4 en 6 miljoen gulden moet
worden uitgetrokken.
Ook de gemeente Arnhem heeft laten onderzoeken hoe groot het achterstallig onderhoud in deze gemeente is.Circa 25 miljoen
gulden bleek nodig om tic onderhoudstoestand eenmalig up to date te brengen.
Een bedrag,zoverzuchtte dewethouder, qua
hoogte gelijk aan dehoogtevande afgelopen
vier jaar op het gehele gemeentelijke
takenpakket doorgevoerde bezuinigingen.
Wat iser met ons riool aan de hand?
Karakteristiek Nederlandse rioolstelsels
Per gemeente zijn er vaak meerdere
zelfstandig functionerende rioolstelsels.
In totaal zijn er inde circa 700 Nederlandse
gemeenten zo'n 6.000 rioleringsdistricten te
onderscheiden. 90% van deze rioleringen
hebben een gemengd stelsel, dat wil zeggen
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dat naast de normale droogweerafvoeren ook
hemelwater vervoerd kanworden.Niet alhet
hemelwater kan overigens in het riool
geborgen worden zonder de bestaande
dimensionering grondig te vergroten.
De zogenaamde excessieve buien, die slechts
een beperkt aantal malen perjaar vallen,
dienen door het oppervlaktewater
opgevangen te worden door middel van
overstortingen uit het gemeentelijk riool.
Uit een oogpunt vanwaterkwaliteitsbeheer is
dit, afhankelijk van de aard, omvang en
functie van het ontvangende oppervlaktewater, in de meeste gevallen acceptabel als
het in werking treden van overstorten tot
enkele malen perjaar beperkt blijft. In die
situaties wordt namelijk slechts met regenwater sterk verdund rioolwater geloosd.
In driekwart van de gemengde stelsels zijn
overstortputten aanwezig. Op basisvan de
ontwerpgrondslagen van de onderzochte
rioolstelsels vinden in tweederde ervan
minder dan zeven overstortingen per jaar
plaats. Bij 8 3 % van de onderzochte riolen is
de overstortingsfrequentie zelfs minder dan
negen keer perjaar; op basisvan ontwerpgrondslagen.
Overstortingen in Gelderland en Overijssel
Een inventarisatie van de overstortingen in
Gelderland en Overijssel bij gemengde
stelselsopbasisvan deontwerpgrondslagen is
weergegeven in tabel I.
Op basis van de ontwerpdimensies bedraagt
het aantal van de overstortputten dat
gemiddeld minder dan zeven keer perjaar in
werking treedt in beide provincies 4 3 % en
treedt gemiddeld 69% van het aantal
overstortputten minder dan negen keer per
jaar in werking.
Deze theoretische percentageszijn weliswaar
lager dan de hiervoorweergegeven landelijke
gemiddelden, maar vertonen nogniet direct
een zorgelijke situatie.
Overstortingsfrequentie inde praktijk
Door het zuiveringschap Veluwe iseen
elektronische overstortingsfrequentieteller
ontwikkeld, waarmede de overstortingsfrequentie van circa 50 overstortputten in
rioolstelsels wordt gecontroleerd.
De registratie van de waarnemingen
geschiedt maandelijks. De controle levert
verontrustende cijfers op.
De overstortingsfrequentie varieerde in 1982
van 0 tot 42 met een gemiddelde van 12,

terwijl de berekende en de toelaatbare
overstortingsfrequentie veel lager ligt.
De cijfers van dejaren 1983 tot en met 1986
bevestigen dit beeld. Ook de duur van de
overstorten isindepraktijk afwijkend van de
theorie. Dezeisveellangerdande berekende
overstortduur.
Uitgaande van een gemiddelde hersteltijd
van oppervlaktewater van 7 à 10 dagen bij
bovenmatige belasting met overstortwater,
zal het ontvangende oppervlaktewater het
grootste gedeelte van het jaar niet kunnen
voldoen aan de kwaliteitseisen, die door de
beheerder van dat water worden gesteld.
Ook in het in maart 1986 uitgebrachte
rapport naar aanleiding van een onderzoek
van de NWRW naar de kwantitatieve
aspecten van lozingen vanuit rioolstelsels op
oppervlaktewater blijkt een discrepantie
tussen berekende overstortingsfrequenties
en de praktijkgegevens.
Door de combinatie van de meetresultaten
met betrekking tot de uitworp vanuit rioolstelsels en de ter plekke gevallen neerslag
ontstond een unieke kans om de relatie
tussen neerslagenoverstorting,zoalsdezetot
nu toe inhet gangbare rioleringsmodel wordt
aangenomen, aan de werkelijkheid te toetsen.
Geconstateerd werd dat het aantal overstortingen in werkelijkheid op de drie
onderzochte locaties respectievelijk 7%,
2 7 % en 14% hoger was dan het aantal,
berekend via het model zoalsdat in de
Nederlandse rioleringspraktijk wordt
toegepast.
De overstortingshoeveelheden waren op
twee onderzochte locaties respectievelijk
16% en 39% hogerdandeberekende waterhoeveelheden. Bij nadere bestudering van
deze uitkomsten blijken de afwijkingen
tussen de theorie en de praktijk noggroter te
zijn omdat:
—buien die tot een overstorting hadden
moeten leiden dit niet gedaan hebben ten
gevolge van infiltratieverliezen in de bodem
en afvoervertraging;
—buien die niet tot een overstorting hadden
moeten leiden dit wel gedaan hebben ten
gevolge van een snelle opeenvolging van
relatief kleine buien.
Het rapport concludeert alsvolgt: 'Het feit
dat men met demethode vandr.ir.J. Kuipers
nog een redelijke benadering krijgt van de
frequentie en grootte van de overstortingen
berust gezien de bovenstaande versluierende
effecten grotendeels op toevalligheden'.

TABELI.
Kwaliteitsbeheerder
Regge en Dinkel
West-Overijssel
Oost-Gelderland
Veluwe
Rivierenland

Aantal rioolstelsels
met overstortingen

Aantal overstortingen

%minder dan
7 overstortingen/jaar

%minder dan
9 overstortingen/jaar

116
185
204
120
203

223
419
424
298
460

26
19
62
35
75

60
57
77
58
94

Oorzaken
De oorzaken die ertoe leiden dat de
theoretische ontwerpdimensie van rioolstelsels door de praktijk van alledag wordt
gelogenstraft kunnen divers zijn. Zonder een
uitputtende opsomming na testreven zijn de
volgende te noemen:
- de bemalingscapaciteit van het rioolgemaal wijkt af van de ontwerpnormen;
—bij storing ontbreekt alerte reactie;
—slecht onderhoud;
- aankomst 'vreemd' water;
- overstortdrempel wijkt afvan ontwerp;
—berging riolering is onvoldoende.
De bemalingscapaciteit vanhet rioolgemaal
wijkt af van ontwerpnormen
Vaak wijkt de bemalingscapaciteit in de
praktijk in negatieve zin af van de ontwerpnormen, hetgeen leidt tot een hogere
overstortingsfrequentie. De technische know
how bij zuiveringsschappen, die vele
tientallen pompen in beheer en eigendom
hebben ligtvrijhoog, terwijl deschappen ook
hoge kwaliteitseisen aan hun installaties
stellen. Bij gemeenten, zeker bij kleinere
gemeenten, waar vaak slechts enkele rioolgemalen onderhouden worden, iszowel de
kwaliteit van dezegemalen, technisch gezien,
als de deskundigheid van de bedieningsman
marginaal te noemen.
Bijstoringontbreekt alerte reactie
Anders dan bij doelcorporaties, hetgeen
water- en zuiveringsschappen zijn, heeft zeker bijkleinere gemeenten - d e alarmering
bij storingen in het functioneren van delen
van het rioolstelsel geen hoge prioriteit.
Reserve-onderdelen zijn niet altijd in
voldoende mate aanwezig en zo kan het
voorkomen dat bijstoringen een adequate
oplossing ontbreekt en het desbetreffende
gemaal er gedurende meerdere dagen voor
zorg draagt dat het huishoudelijk afvalwater
alleen maar via de overstortput verwijderd
kan worden.
Slecht onderhoud
Alles wat onder de grond zit ziet men niet en
zolang er geen klachten zijn ten gevolge van
verstoppingen of overstroming van kelders,
zal niemand zich hierover druk maken.
Door slecht onderhoud kan het riool
aanzienlijk gaan vervuilen. Er treedt, ten
gevolge van een slecht stroomprofiel,
vervuiling op zoalsslibafzetting en
aangroeiing met alsgevolgeenafname vande
bergingscapaciteit en een slechtere
doorstroming.
Het zuiveringsschap Oostelijk Gelderland
heeft in 1984 een uitgebreide inspectie
verricht naar de kwaliteit van enkele
gemeentelijke rioolstelsels.
Het zuiveringsschap Oostelijk Gelderland
kwam tot de conclusie, dat op basis van de
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uitgevoerde inspecties bij circa 10% van de
aanwezige putten, alsmede bij alle
overstorten, sterke verontreinigingen
werden aangetroffen.
De conclusie luidt dat het zowel met de
uitvoering van het basisrioleringsplan, als
met het onderhoud en de bouwkundige
toestand van de riolen droevig isgesteld.
Het mogeduidelijk zijn dat bijopwoelingvan
de hier aangetroffen vuilafzettingen bijvoorbeeld bij hevige regenval, er een ernstige
vuiluitstoot via de overstorten op het
ontvangende oppervlaktewater kan plaatshebben, hetgeen een ernstige verstoring van
het aquatisch ecosysteem tot gevolg heeft.
Aankomst 'vreemd'water
De neerslag die gemiddeld jaarlijks valt,
komt lang niet allemaal via het gemeentelijk
rioolstelsel op de zuiveringsinstallatie
terecht. Een gedeelte van de neerslag
verdampt weer en komt later ten tweede
male op het aardoppervlak aan. Een ander,
niet onbelangrijk gedeelte,zakt inde bodem.
De omvang van dit gedeelte is afhankelijk
van verhardingsconstructie en intensiteit van
de bui. Vervolgens verdwijnt dan nog een
deel van hevige buien, via de overstorten, in
het oppervlaktewater.
Een van de factoren die in het gebied van het
zuiveringsschap Rivierenland tot beduidend
hogere overstortfrequenties van rioolstelsels
leiden, isde aanwezigheid van kwelwatervan
de grote rivieren. De hoeveelheid water die
op een zuiveringsinstallatie wordt ontvangen
is, naast de biologische belasting, de belangrijkste parameter bijde bepaling van de
ontwerpgrondslag. Bij het ontwerpen van
zuiveringsinstallaties wordt alleen rekening
gehouden met de gemiddelde droog-weerafvoer vermeerderd met een extra te
installeren afvoercapaciteit voor het
opvangen van regenwater.
Uit onderzoek bijeen vijftal zuiveringsinstallaties in het gebied van Rivierenland is
gebleken, dat het kwelwater bij hoge rivierstanden in zeer belangrijke mate de kwantiteit en de kwaliteit van het water, dat op de
zuiveringsinstallatie aankomt, beïnvloedt.
Kwelwater heeft zo'n grote invloed dat er
zich situaties voordoen waarbij het kwelwater eerst het gehele rioolstelsel heeft
schoongespoeld en vervolgens de vervuiling
van het afvalwater dermate verdunt, dat de
kwaliteit van het influent dat op die
installaties aankomt beter isdan de nonnen
waaraan het effluent dient te voldoen.
Op deze wijze komt dus heel wat 'vreemd'
water in de riolen terecht. Niet zeker isof bij
laag water in de rivier de lekkages in de
rioolstelsels verontreiniging vandebodem en
het grondwater veroorzaken. Bij de rioolstelsels die beneden de laagste grondwaterstand liggen, lijkt dit gevaar ten gevolge van
de afwezigheid van overdruk slechts denk-

Afb. 2 - Overstortdrempel verlaagddoor gemeer

beeldig. Bij de wat hoger liggende stelsels
moet dit lekken van rioolwater in tijden van
lagegrondwaterstand nietworden uitgesloten.
Overstortdrempel wijktaf van ontwerp
Het komt voor dat, zoalswijin het rivierengebied hebben kunnen constateren, de
gemeente nieuwe drempels heeft gemaakt of
dat oude drempels zijn verdwenen, dan wel
verlaagd. Wij hebben situaties aangetroffen
waar de gemeente met behulp van zandzakken overstorten had laten dichtzetten,
omdat de kwaliteit van het overstortende
water slecht was en men de overstort daarom
liever op rijkswater wilde laten functioneren
dan dat er recreatiewater mee werd vervuild.
Ook zijn er situaties bekend dat er ten
gevolge van te geringe bergingscapaciteit een
zodanige waterdruk ontstaat dat overstortdrempels worden weggeslagen. Zelfs zijn er
situaties in het beheersgebied van Oostelijk
Gelderland aangetroffen (afb. 2), waarbij
gemeenten uit een oogpunt van de waterafvoerproblematiek zelfde drempel hebben
geslecht.
Het isduidelijk dat door het slopen of
verlagen van deze drempelsde overstortingsfrequentie beduidend zal toenemen waarbij
in het ergste geval, zelfs bij droog weer, via
deze overstorten onverdund afvalwater op
oppervlaktewater wordt geloosd.
De berging is onvoldoende
Een tekort aan bergingscapaciteit in het
rioolstelsel om het regenwater op te vangen,
verhoogt de overstortingsfrequentie.
Deze situatie doet zich vaak voor en kan ook
niet van de ene dag op de andere verholpen
worden. De rwzi Nijmegen voorzag
oorspronkelijk in 25% meer bergings-

capaciteit dan uiteindelijk gerealiseerd is.
De provincie Gelderland wasvanmeningdat
uit een oogpunt van 'gelijke monniken,
gelijke kappen' er geen bergingscapaciteit in
de installatie mocht worden aangebracht, die
eigenlijk in het Nijmeegs rioolstelsel thuis
hoorde. Eigenlijk moest de stad een
bergingsbassin bouwen van 5.000 m3.
Met betrekking tot de overstorten op
Rijkswater staat RWS een maximale
gemiddelde overstortingsfrequentie van 10
keer per jaar toe. Door de geringe bergingscapaciteit isde overstortingsfrequentie op de
Waal thans te hoog. In de komende jaren
moet de gemeente bij reconstructies van
wegen en stadsvernieuwingsprojecten, via
verruiming van de bestaande rioolbuizen de
ontbrekende bergingscapaciteit creëren.
Riolering leidt tot zuivering
De toename van het aansluitpercentage van
huizen op het gemeentelijk riool isuit een
oogpunt van volksgezondheid toe te juichen
maar creëerde voor de zuiveringsschappen
en andere waterschappen c.q. provincies die
met deze zuiveringstaak werden belast,
evenzovele nieuwe problemen. Zonder
riolering konden verspreide lozingen van een
dunbevolkte agrarische gemeenschap nog
probleemloos door het zelfreinigende
vermogen van oppervlaktewater worden
opgevangen. Na aanlegvan riolering ontstaat
er een concentratie van enkele honderden
vervuilingseenheden, die niet meer
ongestraft op stilstaand water geloosd kan
worden.
Voor het zuiveringsschap iser dan een taak
weggelegd om tot sanering van deze
ongezuiverde lozingover te gaan.
De zuiveringsschappen hebben de afgelopen

35

H2O(20) 1987,nr.15

noodzakelijke investeringen door de
gemeenten in de rioleringen dienen te
worden gerealiseerd.

Afb. 3 - Met zekere regelmaat huisvuilzakk

enlaten vallen..

TABEL II - Zuiveringscapaciteit in 106i.e

's.

Jaar
1969

1975

1980

1985

huishoudens
industrie

12,5
33,0

13,3
19,7

13,8
14,3

14,2
9,7

totale belasting
capaciteit rwzi's

45,5
5,5

33,0
8,7

28,1
12,8

23,9
19,5

belasting
oppervlaktewater

40,0

24,3

15,3

4,4

15 jaar niet stilgezeten. De ontwikkeling van
enerzijds de biologisch afbreekbare vuillast,
die in principe voor zuivering in aanmerking
komt en de ontwikkeling inde aanwezige
zuiveringscapaciteit wordt in tabel II
weergegeven.
Financiële consequenties
Om de zuiveringscapaciteit van circa
20 miljoen vervuilingseenheden te verkrijgen
zijn veel nieuwe zuiveringsinstallaties
gebouwd en zijn oude slecht-werkende
installaties gerenoveerd. Het resultaat isdat
de circa 30 met de zuiveringstaak belaste
instanties nu circa 500 zuiveringsinstallaties
beheren.
Hiermede iseen via de zuiveringslasten
jaarlijks te betalen financiële inspanning
gemoeid van circa 1miljard gulden. Daar
ongeveer de helft van de uitgaven van de
zuiverende instanties uit kapitaallastcn
bestaat, mag aangenomen worden dat er de
afgelopen 15jaar door deze overheidsinstanties circa5 miljard geïnvesteerd isinde
actieve zuiveringstaak.
Hoe ishet gesteld met de gemeentelijke
investeringen in de voor het waterkwaliteitsbeheer zo belangrijke toeleveringsriolen?
Daarover valt weinig meer te zeggen dan dat

investeringen in rioleringsactiviteiten bij de
gemeente niet de hoogste prioriteit hebben.
Totaal hebben de gemeenten sinds het begin
van deze eeuw voor circa 40 à 50 miljard
gulden geïnvesteerd inde aanleg van rioolstelsels. Hoe de bezuinigingen, diezich de
afgelopen jaren bij de gemeenten hebben
aangediend hun uitwerking hebben, isniet
exact aan te geven.
Wel weten we dat er op korte termijn
ingrijpende vernieuwingsinvesteringen nodig
zijn in de ondergrondse infrastructuur.
Uit de hiervoor aangegeven praktijkvoorbeelden blijkt, dat de onderhoudssituatie van gemeentelijke rioolstelsels
weinig rooskleurig is. Er bestaat ook geen
wettelijk instrumentarium, geen planningsvoorschrift dat gemeenten dwingt tot
systematisch rioleringsonderhoud en beheer.
Het waterkwaliteitsplan van de provincie
Gelderland wijdt een dik boekwerk aan
onderzoeken, kwaliteitscriteria, functietoewijzingen en alle investeringen waarmee
de drie Gelderse zuiveringsschappen de
komende 10jaar rekening hebben te
houden, resulterende ineen investeringsinspanning van 400 miljoen tot 1996.
In hetzelfde waterkwaliteitsplan maakt de
provincie en passant, ineen van de bijlagen,
gewag van de noodzaak om de komende
10jaar maar liefst 2,8 miljard gulden
beschikbaar te stellen voor renovatie en
nieuwe aanleg van gemeentelijke rioolstelsels.
Over de wijzewaaropditdient te geschieden,
de uitvoeringsplanning, de financieringswijze
e t c , vermeldt het plan echter geen woord.
Waar de provincie enerzijds heel exact de
investeringen van de zuiveringsschappen in
kaart probeert tebrengen, blijft ze anderzijds
onduidelijk en vaag over de wijze waarop de

Tot slot
In het voorgaande hoopikinvoldoende mate
uiteengezet tehebben dat ereen discrepantie
is tussen de financiële inspanningen die de
afvalwaterzuiverende overheden zich de
afgelopen 15jaar getroost hebben en de
toeleveranciers van dat afvalwater, de
gemeenten.
Ook moge duidelijk zijn dat er een
ontbrekende juridische schakel is tussen
enerzijds de wettelijke regelingen inzake de
drinkwaterproduktie en de zuivering van het
met dat water meegevoerde afval en
anderzijds de transportleiding, het riool,
tussen waterproduktie en waterzuivering.
Maken wij een vergelijking met de
inzameling van het vaste afval, dan zou geen
gemeente het zich kunnen permitteren dat de
vuilniswagens tussen de wijken waar zij het
afval inzamelen en de regionale installatie
waar het afval wordt verwerkt, met een
zekere regelmaat huisvuilzakken uit de
auto's zouden laten vallen (afb. 3).In feite is
dat preciesdesituatiediezichonderdegrond
voordoet bij het ophalen van het afvalwater.
Het ene loopt in het oog en het andere ziet
men niet, daarin zit nu net het verschil in
maatschappelijke en politieke aandacht.
Hoe deze aandacht en zorg voor het riool
vergroot kunnen worden, daarover zullen
sprekers na mij het woord voeren.

• •

•

Legionellapneumonie is aangifteplichtig geworden
Met ingang van 4 juni 1987 (Stb. 1987,
no. 235) is legionellapneumonie opgenomen
in de groep Bvan aangifteplichtige infectieziekten.
Deze maatregel beoogt eensnellere opsporing
van bronnen van legionellapneumonie te
bevorderen.
Bronnen van infectie kunnen onder andere
zijn: warmwaterinstallaties en luchtbehandelingssystemen.
Door onderbrenging van legionellapneumonie in groep Bontstaat voor
geneeskundigen die een gevalvan de
betreffende ziekte hebben vastgesteld de
verplichting daarvan binnen 24 uur aangifte
te doen bij de geneeskundig inspecteur van
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.
De maatregel ismede gebaseerd op een
aanbeveling uit het advies van de
Gezondheidsraad van 25 juni 1986 inzake
preventie van legionellose.

