Riolering:een rijksbemoeienis?

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

1. Inleiding
In zijn boek 'Gast in eigen huis' [1] schrijft
oud-minister Winsemius dat het zaak is
regelmatig na te gaan wat de mogelijkheden
en wenselijkheden zijn van de decentralisatie
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
bij milieuvraagstukken die zich in de
oplossings- of beheersfase bevinden.
Het betreft hier met name vraagstukken
waarvoor op rijksniveau een beleid is
geformuleerd dat voldoende is uitgekristalliseerd en dat inmiddels een
maatschappelijk draagvlak heeft gekregen.
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Vrij algemeen wordt onderkend dat een
volwassen beleid veelal doelmatiger kan
worden uitgevoerd door lagere overheden
die immers beter op de hoogte zijn van
plaatselijke omstandigheden endichterbijde
burgers of het bedrijfsleven staan.
Knelpunten in de beheersfase kunnen echter
door allerlei omstandigheden uitgroeien tot
nieuwe milieuvraagstukken die, na
signalering en erkenning, noodzaken tot een
hernieuwde beleidsformulering. De vraagis
nu: geldt dit ook voor riolering, met andere
woorden in welke fase van bovenbedoelde
beleidslevenscyclus bevindt zich nu het
vraagstuk van de inzameling en afvoer van
afvalwater. Moet riolering nogsteedsworden
gezien alseen onderwerp dat zich in de
beheersfase bevindt of zijn de knelpunten in
het rioleringsbeheer inmiddelszo omvangrijk
en complex geworden dat ten aanzien van het
onderwerp riolering een hernieuwde beleidsformulering noodzakelijk is?Het antwoord
op deze vragen zal voor een belangrijk deel
bepalend zijn voor de bijdrage die het rijk op
grond van haar verantwoordelijkheden voor
met name de algemene kwaliteit van het
leefmilieu zal moeten leveren aan mogelijke
oplossingen. In het hiernavolgende zal
worden getracht via een knelpuntenanalyse
en een overzicht van de reeds genomen
initiatieven een beeld te geven van de rol die
het rijk in de nabije toekomst voor zichzelf
ziet weggelegd.
2. Probleemstelling inhistorisch perspectief
Wanneer we teruggaan in de geschiedenis
zien we in Nederland vooral omstreeks de
eeuwwisseling dat de gesignaleerde
problemen ten aanzien van de hygiëne als
gevolg van toenemende vervuiling van de
leefomgeving leiden tot de aanleg van
riolering alsoplossing voor de inzameling en
afvoer van afvalwater. Vrijwel vanzelf-

sprekend nemen de gemeenten de verantwoordelijkheid op zich voor de aanleg en
het beheer van riolering. Op rijksniveau
fluctueert de aandacht die in de loop der
jaren aan het onderwerp riolering wordt
besteed. Een duidelijke opleving is
waarneembaar aan het begin van de eeuw,
wanneer gesproken wordt over een aparte
rioleringswet. Deze wet haalt het echter niet
en daarmee sneuvelt ook het meest
opmerkelijke initiatief om op rijksniveau
enige sturing te geven bij aanleg en beheer
van riolering. Halverwege de jaren zestig
wordt echter steedsduidelijker dat om vooral
financiële redenen de aanleg van riolering bij
bestaande bebouwing stagneert. Het rijk
voelt zich aangesproken op haar verantwoordelijkheid voor het algemeen
maatschappelijk belang en introduceert in
1966 de eerste bijdrageregeling, de
zogenaamde verfijningsregeling op grond
van de Financiële Verhoudingswet.
Knelpunten in het beheer van bestaande
riolering zijn dan nogvrijwel niet aandeorde.
Vooral in de jaren zeventig begint het echter
door te schemeren dat alsgevolg van
verwaarlozing van controle, onderhoud en
renovatie van riolering aantasting van
bodem- en waterkwaliteit nietisuittesluiten.
Opnieuw besluit het rijk tot een bijdrageregeling, maar nu vooral om de ergste
gevolgen voor milieu en volksgezondheid
zoveel mogelijk te beperken. Het betreft de
zogenaamde Bijdrageregeling Kostbare
Rioleringswerken, die evenals de verfijningsregeling in het volgende hoofdstuk nader zal
worden toegelicht. Een groot aantal
projecten wordt ingediend, beoordeeld en
gesubsidieerd, hetgeen het inzicht van het
rijk in de problematiek aanzienlijk vergroot.
De hierdoor steeds sterker gevoelde
behoefte om een totaal landelijk beeld te
verkrijgen leidt in de jaren tachtig tot
stimulering en financiering van diverse
onderzoekingen door het ministerie van
VROM naar de omvang en de complexiteit
van de problematiek. De resultaten hiervan
zijn zodanig dat diversemalen wordt getracht
politieke erkenning te krijgen voorde
gesignaleerde problemen. Uiteindelijk lukt
dit voor het grootste knelpunt dat bij het
gemeentelijk rioleringsbeheer is onderkend,
namelijk de achterstand indevervangingvan
niet goed functionerende riolering.
Op 29 december 1986 wordt de Tweede
Kamer door minister Nijpels hierover
ingelicht door middel van de 'Notitie
Riolering' [2].In deze notitie worden ook de
overige knelpunten aangestipt, doch verder
niet uitgewerkt in de beleidsvoornemens.
Met name betreffen deze knelpunten
onvoldoende controle en onderhoud,
emissies uit bestaande rioolstelsels via
overstorten of regenwaterriolen en het
ontbreken van riolering bijnogcirca 250.000

woningen. Hoe deze knelpunten zich
onderscheiden en elkaar eventueel kunnen
versterken isweergegeven in schema 1.
Hierin istevens aangegeven op welke
knelpunten de in het volgende hoofdstuk toe
te lichten rijksbijdrageregelingen en overige
initiatieven door de rijksoverheid zijn
toegespitst.
3. Initiatieven rijksoverheid tot 1987
Verfijn ingsregeling
In eerste instantie hebben veel gemeenten
hun activiteiten op het gebied van de
riolering beperkt tot aanleg. Met name
gezien de hoge kosten waarmee de aanleg
van riolering gepaard gaat, vormden deze
activiteiten niet zelden een probleem voor
gemeenten, vooral daar waar sprake wasvan
minder dichte bebouwingdanwel bebouwing
in de wat kleinere woonkernen. Om nu alle
gemeenten in een min of meer gelijke positie
te brengen wat betreft het percentage
aansluitingen van bestaande woningen op
riolering isin 1966 de verfijningsregeling
riolering op grond van de Financiële
Verhoudingswet ingevoerd. Deze regeling
waarmee enkele honderdduizenden
aansluitingen zijn gerealiseerd,zalvoor 1990
worden afgebouwd. Voortzetting van deze
regeling zou waarschijnlijk weinig invloed
hebben op het percentage van 4 à 5%
woningen dat in 1990nognietisaangesloten,
omdat de kosten van aansluiting hiervoor
belangrijk hoger zullen liggen dan het niveau
van een eventuele uitkering op grond van de
verfijningsregeling. Overigens isdeze
regeling niet van toepassing op nieuwe
bebouwing. In het algemeen wordt de aanleg
van riolering bij nieuwe bebouwing
gefinancierd door de aanlegkosten in de
grondexploitatie mee te nemen. Vaak wordt
hierdoor echter achterwege gelaten
reserveringen te plegen voor inde toekomst
noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
Bijdrageregeling Kostbare Rioleringswerken
Forse investeringen van gemeenten zijn ook
gevraagd alsgevolg van aanvullende eisen
door provincies en waterschappen in vergunningen voor aansluiting van gemeentelijke
rioolstelsels op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Deze eisen betroffen
vooral wijzigingen van ontwerpgrondslagen
voor bergingscapaciteit, pompovercapaciteit
en overstortingsfrequentie, maarkonden ook
betrekking hebben op randvoorzieningen
voor overstortingen of zelfs het type rioolstelsel. Om nu vanuit milieuhygiënisch
oogpunt de grootste knelpunten te kunnen
oplossen isin 1979 de Bijdrageregeling
Kostbare Rioleringswerken (BKR)
ingevoerd. In 1983 heeft het kabinet echter
besloten om deze regeling te beëindigen.
Daarentegen isop 1 januari 1985 de Wet op
de stads- en dorpsvernieuwing in werking
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getreden. Gelet op de brede uitlegvan het
begrip stadsvernieuwing isfinanciering van
aanleg en vervanging van riolering binnen
deze wet mogelijk. Belangrijk hierisomopte
merken dat bij het verlenen van bijdragen
aan afzonderlijke rioleringsprojecten het rijk
nimmer de intentie heeft gehad vervanging
van riolering te gaan financieren. In totaal
zijn ruim 300 projecten met circa 80.000
aansluitingen in het kader van de BKR
gerealiseerd. Deze projecten betroffen met
name ingrijpende aanpassingen van rioolstelsels en eerste aanleg van riolering bij
bestaande bebouwing waar de verfijningsregeling weinig soelaas heeft kunnen bieden.
De totale investering indeze projecten
bedroeg circa een half miljard gulden
waarvan circa 150 miljoen isuitgekeerd op

grond van de BKR. Mede alsgevolg van de
vrij intensieve begeleiding door het rijk zijn
aanzienlijke besparingen mogelijk gebleken
bij de uitvoering van de projecten. Hierdoor
is met het totaal voor de BKR beschikbaar
gestelde budget een belangrijk groter aantal
projecten gerealiseerd dan oorspronkelijk
was geraamd. De eindrapportage van de
BKR zal in de loop van 1987 gereed komen.

plannen de actuele samenhang te schetsen
tussen aanleg en beheer van riolering, de
afvalwaterproblematiek bij verspreide
bebouwing, milieuhygiënische uitgangspunten en andere thema's die van belang
waren voor gemeenten. Uit de proefopstelling isechter gebleken dat een IAAP
een te omvangrijk planinstrument isom voor
iedere gemeente door te voeren.

Integrale Afvalwater Afvoerplannen
Zoals aleerder isvermeld zijn initiatieven tot
verdergaand onderzoek gestimuleerd door
de ervaringen diezijn opgedaan met de
uitvoering van de BKR. Dit kan echter ook
worden gezegd van de proefopstelling van
Integrale Afvalwater Afvoerplannen (IAAP)
in 1979 en 1980. De bedoeling wasin deze

Nederlandse Praktijkrichtlijn Buitenriolering
Beheer
Op grond vandeervaringen opgedaan met de
proefopstelling van Integrale Afvalwater
Afvoerplannen groeideevenwelhetbesef dat
een goed rioleringsbeheer vrijwel onmogelijk
is wanneer een gemeente niet beschikt over
een gedegen gegevensbestand van het riool-

Schema 1. Knelpunten rioleringsbeheer
Aspecten aanleg en
beheer riolering
1 AANLEG
a. bij bestaande
bebouwing

Gesignaleerde knelpunten inhet gemeentelijk
rioleringsbeheer metmogelijkegevolgen voor
devolksgezondheidendekwaliteitvanbodem.
inclusiefgrondwater,en oppervlaktewater

Initiatieven
rijksoverheid
(tot1987)

Investeringennementoe:
- bijbebouwinginkleineredorpskernen > - bijverspreide bebouwingof lintbebouwing

Verfijningsregeling
(1966)

bijaanlegonderscheidtussen:
• vrijvervalriolering
• druk- envacuümriolering
(beschikbaar na± 1980)

b. bij nieuwe bebouwing

2. BEHEER
a. controle
b. onderhoud
c. renovatie

aanpassing

• vervanging

kostenverschijneningrondexploitatierekening:
veelalgeen reserveringenvoor deindetoekomst noodzakelijke vervangingsinvesteringen
BKR (1979)

onvoldoende-^
^ k verhogingemissies uit
bestaande rioolstelsels via «a
overstorten en regenwaterriolen

À

nogsteedssituatieswaarin
ontwerpgrondslagen rioolstelsels
niettoereikendzijnvoor doelstellingenwaterkwaliteitsbeheer ,

""1

ingrijpende aanpassing (sanering) rioolstelsels
aannieuweontwerpgrondslagen opgrondvan
eisenwaterkwaliteitsbeheerders (invrijwel alle
gevallenookbeheerders rwzi's) vergt hoge
investeringen • " * - _
-drainagebijlekke riolen
ondergrondwaterspiegel
(-60%)

IAAP(1979-1980)

-verhoging
hydraulische
belasting rwzi
•materiële schade
(o.a.wegverzakkingen, paalrot)

Onderzoek
- DHV(1986)
- TUTwente (1986)
- RIVM (1985)

• dichtslibbinglekkeriolenbovenJafname bergend
grondwaterspiegel (~ 40%) en \ vermogen
kansopverontreiniging
verhoging o v e r - - J
bodem,inclusief grondwater
stortingsfrequentie

gewenste inhaal achterstand
vervangingvanriolering in 10jaar
vergtextra investeringvan
circaƒ 500miljoenperjaar

'Notitie Riolering'
(29december 1986
-Tweede Kamer)
- NWRW (1982-1988)

. reparatie

4à5% woningen (ingeringemate
ookkleinebedrijven:recreatie,
hotels,etc.) niet aangesloten op
riolering in 1990;onmogelijk deze
aansluitingen tegenmaatschappelijk aanvaardbare kosten
te realiseren

onvoldoende controle
enonderhoud

wellichtversnelde veroudering
<rioolstelsels

achterstand

Knelpuntenwaarvoor noggeen
oplossing isgevonden

- projecten individuele
behandeling afvalwater
Stichting Rioned
NPR Buitenriolering
Beheer

evaluatieonderzoek in1988zal
moetenleidentotmeer inzicht in
noodzakelijkewaterhuishoudkundigeen rioleringstechnische
maatregelen omgevolgenvan
emissies uitbestaande rioolstelselsvoor hetmilieute
beperken
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stelsel. Toen ook uit andere bronnen bleek
dat er op dat moment nagenoeg geen
gemeenten waren met een dergelijk
gegevensbestand en daardoor de aandacht
voor het beheer van riolering erggeringwas,
is onder auspiciën van het Nederlands
Normalisatie Instituut en met financiële en
inhoudelijke ondersteuning van het
ministerie van VROM gestart met het
opzetten en uitwerken van een Nederlandse
Praktijkrichtlijn Buitenriolering Beheer [3].
De definitieve versie van deze praktijkrichtlijn isvrijwel gereed.
Nationale Werkgroep Riolering en
Waterkwaliteit
Het zijn ook de ervaringen met de BKR die
hebben doen beseffen dat ten aanzien van
emissies uit bestaande rioolstelsels via
overstorten of regenwaterriolen op
oppervlaktewater normen moeten worden
gesteld. Onvoldoende isbekend vanzowelde
omvang en aard van deze emissies als de
invloed hiervan op het ontvangende
oppervlaktewater. Onvoldoende isook
bekend van de relatie tussen emissiesen de
ontwerpgrondslagen van het rioolstelsel,
inclusief randvoorzieningen. Kleine variaties
in de voorwaarden van waterkwaliteitsbeheerders, die veelal op algemene ervaring
berusten, kunnen voor gemeenten aanzienlijke kostenverschillen met zich mee
brengen. Dit isonder meer de aanleiding
geweest voor het ministerie van VROM om
samen met de STORA in 1982 de Nationale
Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit
(NWRW) in te stellen [4].Het oogmerk van
de NWRW isinzicht te verkrijgen in de
relatie tussen rioleringen waterkwaliteit door
het stimuleren en coördineren van
onderzoek. Daartoe ismedio 1983 een
onderzoekplan opgesteld met een looptijd
van 4 à 5 jaar. Het onderzoekbudget
bedraagt ƒ 12,8 miljoen. De STORA draagt
daaraan éénderde bij, het ministerie van
V R O M tweederde. Daarnaast wordt bij de
uitvoering van het onderzoek dankbaar
gebruik gemaakt van bijdragen 'om niet' van
derden. Uiteindelijk zal het onderzoek
resulteren in een dertig- tot veertigtal
rapporten die in 1988 zullen moeten worden
geëvalueerd om meer inzicht te verkrijgen in
de noodzakelijke waterhuishoudkundige en
rioleringstechnische maatregelen om de
gevolgen van emissies uit bestaande rioolstelsels voor het milieu te beperken.
Projecten individuele behandeling van
afvalwater
Bij de uitvoering vandeBKR isregelmatigde
vraag gesteld tot welke bebouwde gebieden
het nog verantwoord isom riolering aan te
leggen. Riolering kan noodzakelijk zijn om
stankproblemen op te heffen, ongezuiverde
lozingen in de bodem in waterwingebieden

Schema 2 - De 'kleine waterkringloop'.

op te heffen of de waterkwaliteit te
verbeteren. In een groot deel van deze
gevallen zijn de kosten echter een
limiterende factor. Daarom vindt sinds enige
jaren met financiële en inhoudelijke
ondersteuning vanhet ministerievan VROM
op uitgebreide schaal onderzoek plaats naar
de toepassing van kleinschalige zuiveringstechnieken voor de individuele behandeling
van afvalwater bij verspreide bebouwing [5].
De resultaten van dit onderzoek zullen in de
loop van 1987 ter beschikking komen en
vervolgens worden geëvalueerd in het kader
van de Wet bodembescherming en de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren.
Op grond van de eerstgenoemde wet wordt
thans een lozingenbesluit voorbereid waarin
het lozen van afvalwater op of in de bodem
wordt verboden tenzij redelijkerwijs niet kan
worden geëist dat op riolering wordt
aangesloten. Aan dit begrip redelijkerwijs zal
nadere invulling dienen te worden gegeven.
Onderzoek gericht op knelpunten inhet
rioleringsbeheer
De laatste jaren iseen maatschappelijke
tendens waar te nemen die zich laat
omschrijven alsde omschakeling van een
nieuwbouwmaatschappij naar een onderhoudsmaatschappij. Ook voor riolering geldt
dit. Al eerder isgememoreerd dat veel
gemeenten ineerste instantie hun activiteiten
op het gebied van de riolering hebben
beperkt tot aanleg en incidenteel beheer.
Enerzijds zijn de grootste knelpunten bij
aanleg van riolering thans opgelost,
anderzijds zijn de mogelijkheden voor eerste
aanleg bij bestaande bebouwing met behulp
van rijksbijdrageregelingen sterk
verminderd. Sinds enigejaren bezinnen

gemeenten zich opnieuw op hun rioleringstaak met als gevolg een verschuiving van de
aandacht naar een meersystematisch beheer.
Knelpunten inhet rioleringsbeheer zijn reeds
gesignaleerd bijde uitvoeringvandeBKR en
bij de proefopstelling van de IAAP.
Een meer landelijk beeld hiervan is
verkregen uit het onderzoek dat DHV
Raadgevend Ingenieursbureau BV in
opdracht van hetministerievanVROM heeft
verricht naar de onderhoudstoestand van de
Nederlandse infrastructuur, waaronder ook
de toestand van de riolering [6].Hieruit is
gebleken dat 10à 15% van het rioolstelsel in
Nederland, ofwel 5.000 à 7.500 km, in
slechte tot zeerslechtestaat verkeert. Tevens
heeft de TH Twente, in opdracht van de
Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers
met medefinanciering door het ministerie
van VROM, onderzoek verricht naar de
hoogte van de noodzakelijke investeringen
om dit rioolstelsel weer in goede staat te
krijgen [7[. Ook het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
heeft met het onderzoeksrapport
'Toekomstige vervangingskosten ten
behoeve van bestaande rioolstelsels' [8] het
inzicht in de financiële problematiek
vergroot. De resultaten van deze onderzoeken hebben bijgedragen aan de onderbouwing van de 'Notitie Riolering' die op
29 december 1986 door de minister van
VROM aan de Tweede Kamer is gezonden.
In deze notitie wordt een aanzet gegeven tot
bevordering van een op tijdige vervanging
gericht rioleringsbeheer van gemeenten.
Stichting Rioned
Tenslotte kan worden gewezen op de
oprichting van de Stichting Rioned injuni
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1986 met financiële en inhoudelijke
ondersteuning van het ministerie van
VROM. De Stichting, waarvan het bestuur
wordt gevormd doorvertegenwoordigers van
gemeenten, provincies, aannemers, adviesbureaus en leveranciers, heeft tot doel het
gemeentelijk rioleringsbeleid waar mogelijk
te ondersteunen en te versterken via
activiteiten op zowel het technische als het
bestuurlijke vlak.
Een samenvatting van de hierboven
geschetste knelpunten die optreden bij
aanleg en beheer van riolering en waarvoor,
ondanks de door het rijk genomen
initiatieven, nog geen oplossing is gevonden,
is weergegeven in schema 1.
4. Relatie rioleringsbeheer en
waterkwaliteitsbeheer
Vrijwel alle bovengenoemde knelpunten
werken door in de relatie tussen het
rioleringsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Dit kan worden verduidelijkt aan de
hand van de zogenaamde kleine waterkringloop (zie schema 2). Deze kringloop
bestaat uit winning van grond- of oppervlaktewater voor de bereiding en distributie
van drinkwater; de inzameling en afvoer van
afvalwater via het rioolstelsel; de zuivering
van het afvalwater en de lozingvan het
effluent op oppervlaktewater. Duidelijk in
deze kringloop isde relatie die riolering
enerzijds heeft met het oppervlaktewater en
anderzijds met bodem en grondwater, met
name in geval van niet goed functionerende
riolering. Voor de diverse onderdelen van
deze waterkringloop zijn echter verschillende
overheidsinstanties verantwoordelijk, zodat
ook op bestuurlijk niveau knelpunten
kunnen optreden. Reedsinhetvoorgaande is
gebleken dat in het kader van aansluitvergunningen door de waterkwaliteitsbeheerder eisen kunnen worden gesteld aan
de riolering omdat zowel de kwaliteit van het
oppervlaktewater alsde ontwerpcapaciteit
van de rwzi kunnen worden beïnvloed door
de keuze van het type rioolstelsel en de
ontwerpgrondslagen van de rioolstelsels.
Aangezien debelangen vandegemeenten als
rioleringsbeheerder en waterschappen,
provincies of rijk als waterkwaliteitsbeheerder veelal uiteenlopen, isvaak
moeizaam overleg nodig. De huidige
bestuurlijke verdeling van verantwoordelijkheden leidt soms ook tot een moeizame
afstemming vanaanlegvan riolering en bouw
van rwzi's. Ook de toestand waarin de
riolering verkeert en de mate van onderhoud
kunnen, zoals reeds isbeschreven, van
invloed zijn op het beheer vanderwzidanwel
op de hoogte van de overstortingsfrequentie
afhankelijk van de grondwateronttrekkende
respectievelijk grondwaterverontreinigende
werking van niet goed functionerende
riolering. De gemeente heeft vaak nauwelijks

belang bij deze consequenties omdat het
beheer van de rwzien vandekwaliteit van het
ontvangende oppervlaktewater vrijwel altijd
in handen van de waterkwaliteitsbeheerder
is. Bovendien isniet altijd duidelijk waar de
gemeentelijke taak eindigt en die van de
waterkwaliteitsbeheerder begint. Vaak
worden hierover overeenkomsten gesloten
die door moeizame financiële onderhandelingen worden voorafgegaan.
Tenslotte isde vergunningverlening bij lozen
op de riolering erg ingewikkeld en voor
sommige bedrijven nodeloos belastend
omdat zowel eenvergunning ter bescherming
van het oppervlaktewater alseen vergunning
ter bescherming van de riolering noodzakelijk
is. De hiervoor genoemde knelpunten zijn in
diverse recente publicaties vrij diepgaand
uitgewerkt en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Diverse mogelijkheden zijn
geopperd om te komen tot een betere
bestuurlijke en wellicht ook wettelijke
regeling van het riolerings- en waterkwaliteitsbeheer. In het artikel 'Riolering,
een rijksbemoeienis, ook na 1987'zal
worden aangegeven hoe het rijk met de
gesignaleerde knelpunten en aangedragen
oplossingen denkt om te gaan.

Kamerlid Rienks:
'Publiek moet weten
wie het wat betaalt en waarvoor'
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'Riolering isontstaan alseen afvoerprobleem
van water. De stelsels en de zuivering zijn
later gekomen. Stelsels in Nederland wel
eerder omdat bemaling gezien het vlakke
land nodig was. De zuiveringstaak stelt
wezenlijk andere eisen aan de riolering dan
het kwantitatieve beheer. Die eisen zijn nog
steeds in beweging. Is het tegen die
achtergrond onlogisch dat gemeente een afwachtende houding aannemen? De provinciale waterhuishoudingsplannen moeten
door de zuiveringsautoriteiten vertaald
worden. De wetgeving gaat nog steeds uit
van een primair voorkomen van zuurstofarm
oppervlaktewater.
Rioleringsonderhoud en vernieuwing iseen
belangrijk financieel probleem. De incorporatie in de stadsvernieuwing is gepaard
gegaan met de opheffing van specifieke
uitkeringen. De budgettaire nood isderhalve
voor de regering belangrijker dan het
voorkomen van het interen op de collectieve
kapitaalgoederenvoorraad. De regeringspartijen hebben ten tijde van het eerste
kabinet Lubberseenonderzoekmotie van mij
terzake niet gesteund. Het geweten isdus
niet zuiver.
Ik verwacht van het zittende kabinet geen
bijdrage aan verdergaande oplossingen.
De financiële problematiek weegt zodanig
zwaar, dat andere belangen daaraan ondergeschikt gemaakt worden. Het interenophet
collectief bezit aan kapitaalgoederen is
natuurlijk niet vol te houden. Het zittende
kabinet heeft ervoor getekend', aldusde heer
Rienks.

• •

•

'Gemeenten ondervinden onvoldoende
prikkels vanuit de eisen die het milieubeleid
stelt. Die prikkelsmoeten worden geschapen
of de transportfunctie moet geïntegreerd
worden met de zuiveringstaak. In beide
gevallen isbestuurlijke reorganisatie nodig.
De huidige situatie isniet bevredigend.
In ieder geval heb ik geen behoefte aan het
samenvoegen van de inning van het rioolrecht, dat nog steeds niet alle gemeenten
kennen, met de zuiveringsheffing, zoals met
name het departement van Binnenlandse
Zaken bepleit. De gemeente wordt dan de
aanslagregelaar voor het water of het
zuiveringsschap ofdeprovincie,dieverderin
de anonimiteit blijft. Zo'n constructie
doorbreekt het beginsel belang, betalingen
zeggenschap, dat de waterschapswereld
kenmerkt. Het publiek moet duidelijk weten
wie het wat betaalt en voor welke overheid'.
Dat concludeerde Tweede-Kamerlid
H. Rienks inzijn toespraak tijdens het NVAsymposium 'Rioleringen Waterkwaliteitsbeheer' op 8 mei jl. te Arnhem. En hij
vervolgde:

