Riolering, eenrijksbemoeienis,ookna1987

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

1. Inleiding
Het behoeft geen betoogdat nalezingvan het
artikel 'Riolering: een rijksbemoeienis?'de
in de titel gestelde vraag een bevestigend
antwoord verdient. Bij de behandeling van
het Indicatief Meerjaren Programma Milieubeheer 1987-1991 isvoor het eerst erkend
dat de rioleringsproblematiek, gezien de
omvang en de complexiteit van de gesignaleerde knelpunten inhet rioleringsbeheer, als
een nieuw milieuvraagstuk moet worden beschouwd en dat derhalve door het rijk een
aanzet moet worden gegeven tot een

IR.J. F.M. VAN VLIET
DGMH. Ministerie
van VROM

hernieuwd rioleringsbeleid. Vooropgesteld
blijft echter dat het rioleringsbeheer een
gemeentelijke verantwoordelijkheid is.
De Tweede Kamer heeft dit zelf enige jaren
terug nog eens onderstreept tijdens de
discussie naar aanleiding van het regeringsbesluit om de rijksbijdrageregelingen af te
schaffen. Ook in de 'Notitie Riolering' [1]is
de verantwoordelijkheid van de gemeenten
opnieuw benadrukt. Dit betekent echter niet
dat het rijk zich kan onttrekken aan haar
primaire verantwoordelijkheden die bij
knelpunten in het rioleringsbeheer in het
geding zijn en met name betrekking hebben
op de bescherming van de bodem, inclusief
het grondwater, de normstelling ter
bescherming van de waterkwaliteit naast het
kwaliteitsbeheer van de rijkswateren,
alsmede de bescherming van de volksgezondheid. Mede gelet op deze verantwoordelijkheden heeft de Tweede Kamer,
onder meer tijdens bovenbedoelde discussie,
erop aangedrongen een notitie over de
rioleringsproblematiek uit te brengen.
Met de eerdervermelde 'Notitie Riolering' is
thans hieraan gevolg gegeven, zij het dat niet
aan alle knelpunten voldoende aandacht is
geschonken. De reden hiervoor isvooral
gelegen in het feit dat van de gesignaleerde
problemen het achterwege laten van
vervanging van riolering uiteindelijk de
meest schadelijke effecten zalhebben op
milieu en volksgezondheid. Bovendien lopen
nog een aantal onderzoeken om de omvang
van de overige gesignaleerde problemen
duidelijker in beeld te brengen. Het een en
ander neemt echter niet weg dat bij de
formulering van een hernieuwd beleid de
samenhang niet uit het oogmag worden
verloren.
2. Aanpak
Gezien de complexiteit van de riolerings-

problematiek isgekozen voor een beleidsanalytische aanpak. In het kader van deze
aanpak wordt getracht voor de in het artikel
'Riolering: een rijksbemoeienis?' gesignaleerde knelpunten alle oplossingen te
inventariseren die reëel denkbaar zijn.
Vervolgens wordt beoordeeld inwelke mate
deze oplossingen voldoen aan vooraf
geformuleerde doelstellingen op basisvan
alle beschikbare informatie. Indien
onzekerheden nogtegrootzijn om conclusies
te kunnen trekken over de meest gewenste
oplossingen voor de diverse knelpunten, zal
aanvullend onderzoek moeten worden
verricht. Voor een belangrijk deel verkeert
de rioleringsproblematiek nog in deze fase.
Na vaststelling van de meest gewenste
oplossingen dient teworden beoordeeld welk
beleid de grootste kans biedt op het
realiseren van deze oplossingen. Daarvoor is
een inventarisatie nodig van het beschikbare
instrumentarium en inzicht in de bestuurlijke
relaties alsmede in de knelpunten die zichin
deze relaties voordoen en remmend kunnen
werken op het realiseren van de gewenste
oplossingen. Ook hier kan onderzoek
noodzakelijk zijn. De beleidsanalyse kan
worden afgerond indien deonzekerheden tot
zodanige proporties zijn teruggebracht dat
voor een uiteindelijke beleidskeuze op
bestuurlijk en politiek niveau een voldoend
breed draagvlak in de samenleving kan
worden verwacht. Voor een belangrijk deel
zullen de beslissingen moeten worden
genomen door de gemeenten, provincies en
waterschappen. Daarbij kan het rijk slechts
een adviserende rol spelen door objectieve
criteria aan te geven voor het beoordelingsen besluitvormingsproces en instrumentarium aan te bieden voor een optimaal
rioleringsbeheer. Het isderhalve belangrijk
dat de genoemde overheden reeds in een
vroegtijdig stadium bij de analyse van de
problematiek worden betrokken. De directie
Bodem, Water, Stoffen van het ministerie
van VROM heeft daarom inmiddels
initiatieven genomen om een klankbordgroep op te richten met vertegenwoordigers
van het VNG, IPO, Unievan Waterschappen
en Rijkswaterstaat.

3. Doelstellingen
Het bevorderen van een doelmatige en
milieuhygiënisch goede wijze van inzameling
en transport van afvalwater door rioolstelsels
geldt als normatief uitgangspunt voor een
hernieuwde formulering van het rioleringsbeleid. Hiervan uitgaande kan, gezien vanuit
de primaire verantwoordelijkheid van het
rijk voor debeschermingvandekwaliteitvan
het leefmilieu en gelet op de schaarste aan
financieringsmiddelen, een aantal
strategische doelstellingen worden
geformuleerd waaraan elke denkbare
oplossing voor knelpunten in het riolerings-

beheer zou moeten worden getoetst.
Deze doelstellingen zijn weergegeven in
schema 1.Tevens zijn in dit schema de
strategische doelstellingen uitgewerkt in
meer concrete doelstellingen die enerzijds
een afspiegeling vormen van de probleemstelling en anderzijds een goed toetsingskader bieden voor afweging van mogelijke
alternatieven. Op een aantal inde doelstellingen genoemde elementen zalin het
volgende hoofdstuk worden teruggekomen.
4. Voornemens rijksoverheid
De beleidsanalytische studie verkeert
momenteel in de fase van het inventariseren
van mogelijke oplossingen en het initiëren
van onderzoek gericht op het verkleinen van
de onzekerheden die ten aanzien van deze
oplossingen nogbestaan. Een aantaldoor het
rijk genomen initiatieven isreedsgenoemd in
eerdergenoemd artikel. Uitwerking van de
resultaten zal vooral in de komende periode
moeten plaatsvinden. In het hiernavolgende
zal een overzicht worden gegeven van de
voornemens die bij het rijk bestaan, met
name bij de directie Bodem, Water, Stoffen
van het ministerie van VROM, om te komen
tot een samenhangende aanpak van de
rioleringsproblematiek.
Bodembescherming
Door de slechte tot zeer slechte staat waarin
een deel van het Nederlandse rioolstelsel
verkeert, bestaat kans op aanzienlijke
bodemverontreiniging. Onmiddellijke
vervanging van de desbetreffende riolering
lijkt uitgesloten vanwege het ontbreken van
voldoende financieringsmiddelen. Daarom
wordt het noodzakelijk geacht beoordelingsmaatstaven te formuleren om per lokale
situatie waarin sprake isvan niet goed
functionerende riolering te kunnen
beoordelen op welke termijn de desbetreffende beheerder van de riolering moet
worden verplicht de goede werkingvan de
riolering te herstellen. Ten behoeve van de
formulering van deze maatstaven is binnen
de directie Bodem, Water, Stoffen een
project gestart gericht op de beoordeling van
de mate waarin bodemverontreiniging kan
ontstaan alsgevolg van lekkage. Deze
beoordeling dient plaats te vinden aan de
hand van gegevens over bodemsamenstelling,
niveau en stroming van het grondwater en
over kwaliteit endebiet vanhet weglekkende
afvalwater, inclusief hetrioolslib. Overwogen
wordt hiertoe indepraktijk metingen te laten
verrichten. Bij de voorbereiding van deze
praktijkmetingen zou tevens dienen te
worden beoordeeld hoe de detectie van
lekkages kan worden verbeterd. De aanzet
hiertoe kan wellicht worden gegeven door
het opstellen van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Toestandsbeschrijving en
Toestandsbeoordeling. Deze NPR bevindt
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zich echter nog in de beginfase. Vanuit het
ministerie van VROM zal worden
gestimuleerd dat zo snel mogelijk een
dergelijke praktijkrichtlijn ter beschikking
van de gemeenten komt.
Behalve door lekkages uit niet goed
functionerende riolering wordt bodemverontreiniging ook veroorzaakt door
rechtstreekse lozingen opofindebodem van
afvalstoffen afkomstig van huishoudens en
kleine bedrijven. Op grond van de Wet
bodembescherming isthans een Algemene
Maatregel van Bestuur in voorbereiding die
gericht isop het beperken van deze lozingen.

In dit 'lozingenbesluit' wordt het lozen van
afvalwater opof inde bodem verboden tenzij
redelijkerwijs niet kan worden geëist dat op
riolering wordt aangesloten. Aan dit begrip
redelijkerwijs dient nog nadere invulling te
worden gegeven. Met namederesultaten van
de projecten individuele behandeling van
afvalwater, waarbij kleinschalige zuiveringssystemen worden onderzocht, zullen hierbij
bepalend zijn. Overigens zullen deze
resultaten ook van belang kunnen zijn voor
de beperking van de verontreiniging van het
oppervlaktewater ten gevolge van lozingen
van rioolwater uit vuilwaterriolen bij kleine
kernen en verspreide bebouwing.

Schema1:Doelstellingen
A. Immateriëleaspecten
Milieu
1. Voorkomenenbestrijdenvanbodemverontreiniging, inclusiefdeverontreinigingvangrondwater,ten
gevolgevannietgoedfunctionerende riolenenrechtstreekse lozingeninofopdebodem.
1.1. Hetmomentvanrenovatievanrioleringbaserenopdebeleidsuitgangspuntenbijdeuitvoeringvande
WetbodembeschermingendeNPRBuitenrioleringToestandsbeschrijvingenToestandsbeoordeling.
1.2. Minimaliserenvandekansopaantastingvanderioolbuizen.
1.3. Minimaliserenvanlozingenopof indebodemvoorzoververeistopgrondvandebeleidsuitgangspuntenbijdeuitvoeringvandeWetbodembescherming.
2. Voorkomenenbestrijdenvanverontreinigingvanhetoppervlaktewatertengevolgevanrechtstreekse
lozingenvanrioolwater danwelvervuildregenwateropoppervlaktewater.
2.1. Beperkenvandeverontreinigingvanhetoppervlaktewater tengevolgevanoverstortingenbij
gemengde rioolstelsels.
2.2. Beperkenvandeverontreinigingvanhetoppervlaktewatertengevolgevanlozingenvanvervuild
regenwater uitregenwaterriolen bijgescheiden rioolstelsels.
2.3. Beperkenvandeverontreinigingvanhetoppervlaktewatertengevolgevanlozingenvanrioolwateruit
vuilwaterriolen bijkleinekernenenverspreidebebouwing.
3. Voorkomenvanstankhinder.
3.1. Minimaliserenvandekansopslibophopinginrioolstelsels inrelatietotoverstortingsfrequentie en
vuilemissie.
3.2. Minimaliserenvandekansdatrioolwaterbijzwareregenbuienopstraatkomttestaan.
4. Voorkomendatdoorondoelmatigeverwijderingvanbepaaldecategorieënafvalstoffenuithuishoudensen
industriedekleinewaterkringlooponnodigwordtbelast.
4.1. Beperkenvandelozingoprioleringvanstoffendiederioolbuizenvanbinnenuitkunnenaantasten.
4.2. Beperkenvandelozingoprioleringvanstoffendieafbreukkunnendoenaaneenoptimaalrendement
vandezuiveringsinspanning.
4.3. Beperkenvandelozingoprioleringvanstoffendiedekwaliteitvanheteffluentvaneenrwzidanwelde
kwaliteitvanhetzuiveringsslibnadeligkunnenbeïnvloedenmethetoogopdekwaliteitsdoelstellingen
voor hetontvangendeoppervlaktewater respectievelijk deeindbestemmingvanhetzuiveringsslib.
5. Voorkomendatgevaarontstaatvoordevolksgezondheidtengevolgevannietgoedfunctionerende riolen
danwellozingvanrioolwateropoppervlaktewater.
5.1. Minimaliserenvandekansdatongedierteviaderiolenwoningenofanderegebouwen binnendringt.
5.2. Minimaliserenvandekansopbesmettingmetpathogènemicro-organismen alsgevolgvanlozingen
vanrioolwater op oppervlaktewater.
5.3. Minimaliserenvandekansdatdrinkwaterchemischwordtverontreinigddoordepermeabiliteitvan
kunststofdrinkwaterleidingen.
5.4. Voorkomendatgevaarontstaatvoordedrinkwaterwinningalsgevolgvanlekkagesuitriolen.
B. Materiële aspecten
6. Voorkomenvanmateriëleschadetengevolgevannietgoedfunctionerenderiolen.
6.1. Voorkomenwegverzakkingen.
6.2. Voorkomenversnelde inklink inveengebieden.
6.3. Voorkomenverrottingpaalkop.
6.4. Minimaliserenextrahydraulischebelastingrwzi.
C Financiële aspecten
7. Opzettenvaneensystematisch rioleringsbeheer methetoogophetminimaliserenvandekostenvan
controle,onderhoudenrenovatievanhetrioolstelsel.
7.1. Hetopstellenvanrioleringsplannen.
7.2. Hetzoveelmogelijk nalevenvandenormbladenenNederlandsepraktijkrichtlijnenophetgebiedvan
riolering.
8. Creërenvaneendoorzichtigeenefficiëntefinanciëlestructuurtenbehoevevanhet rioleringsbeheer.
8.1. Waarborgendatdenoodzakelijke uitgavenvooreensystematischrioleringsbeheer, ookopdelange
termijn,wordengedektdoorspecifiekvoorditbeheerbestemdeinkomsten.
8.2. Optimaliserenvanderelatietussenrioleringsbeheer enwaterkwaliteitsbeheer methetoogoponder
meerhetvaststellenvandenoodzakelijke uitgavenvoordeaanlegenhetbeheervanriolering.
9. Bijaanlegenbeheervanrioleringstrevennaardelaagstmogelijkemaatschappelijkekosten.

Normstelling waterkwaliteit
Zoals in eerdergenoemd artikel isvermeld
zullen de resultaten van het onderzoek in het
kader van de NWRW [2[ in 1988 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. Hierbij dient onderscheid te
worden gemaakt tussen de volgende relaties:
—relatie tussen de kwaliteit van het
ontvangende oppervlaktewater en vuilemissies uit overstorten en regenwaterriolen;
bij overstorten zowel vuilemissies per
gebeurtenis alsde jaarvracht;
—relatie tussen vuilemissies en de ontwerpgrondslagen van het rioolstelsel, inclusief
randvoorzieningen;
—relatie tussen vuilemissies en processen in
rioolstelsels al dan niet beïnvloed door de
wijze waarop het rioleringsbeheer wordt
uitgeoefend.
Door de NWRW zullen de onderzoeksresultaten vooral in technisch-wetenschappelijke zin worden vertaald naar bovenbedoelde waterhuishoudkundige en
rioleringstechnische maatregelen.
Toepassing van deze maatregelen zal
afhangen van de afweging die vooral op de
direct betrokken bestuurlijke niveaus
gemaakt zal moeten worden tussen het
milieurendement en de kosten van de
maatregelen. Ongetwijfeld zalhierbij van
belang zijn de uitspraak inzake het
Kroonberoep Nunspeet [5]dat gestreefd
dient te worden naar de laagst mogelijke
maatschappelijke kosten en een evenredige
lastenverdeling tussen rioleringsbeheerder
en waterkwaliteitsbeheerder. Het zou een
goede zaak zijn alszowel door de waterkwaliteitsbeheerders alsde rioleringsbeheerders zoveel mogelijk opdeze afweging
wordt geanticipeerd in respectievelijk de in
voorbereiding zijnde waterkwaliteitsbeheersplannen en in de later nogtoe te
lichten rioleringsplannen. In hoeverre het
rijk naast de evaluatie van het NWRWonderzoek nog verdere activiteiten zal
moeten stimuleren gericht op een
optimalisatie van de relatie tussen het
rioleringsbeheer en waterkwaliteitsbeheer,
zal voor een belangrijk deel van deze
evaluatie afhangen. In ieder gevalzal het rijk
hierbij voor de normstelling van de waterkwaliteit uitgaan van het CUWVO-rapport
[3] over ecologische normdoelstellingen
waarin voor de diverse typen oppervlaktewateren verschillende ecologische niveaus
zijn beschreven, en voor de normering ten
behoeve van het rioleringsbeheer uitgaan van
de NPR Buitenriolering Beheer en de NPR
Toestandsbeschrijving en Toestandsbeoordeling.
De nadelige invloed van overstortingen op
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oppervlaktewateren kanook worden beperkt
door te voorkomen dat de voor deze
beïnvloeding verantwoordelijke stoffen op
de rioleringworden geloosd. In het kadervan
het NWRW-onderzoek wordt dit aspect op
beperkte wijze meegenomen bijde
beoordeling van de consequenties van het al
dan niet afkoppelen van verharde oppervlakken. Het betreft hier echter vooral een
keuze tussen afvloeiing via het rioolstelsel
dan wel via het afwateringsstelsel van diffuus
in het milieu terechtgekomen verontreinigingen.
Maatregelen ter beperking van deze diffuse
verontreiniging worden in het NWRWonderzoek niet meegenomen. Beperking van
diffuse verontreiniging zal overigens minder
gemakkelijk zijn dan de beperking van de
verontreiniging ten gevolgevan puntlozingen
op riolering. Aangezien het beperken van
lozingen op riolering naast een vermindering
van de nadelige invloed van overstortingen
bovendien gunstige gevolgen kan hebben
voor de riolering zelf, de bodemkwaliteit
indien sprake isvan lekkende riolering, de
kwaliteit van het effluent vande rwzi alsmede
de kwaliteit van het zuiveringsslib, dient een
doelmatige verwijdering van bepaalde
categorieën afvalstoffen uit huishoudens en
industrie voor het rijk een doelopzichtezijn.
Dat dit door het rijk ook alszodanig wordt
opgevat, moge blijken uit de beleidsnotitie
inzake de verwijdering van klein chemisch
afval (KCA) [4]die de minister van VROM
onlangs naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd. Binnen het Directoraat-Generaal
voor de milieuhygiëne zal mede naar
aanleiding daarvan een project worden
gestart waarin zalworden getracht een
integratie tussen het beperken van de
afvalwaterproblematiek en het doelmatig
verwijderen van klein chemisch afval in het
kader van de Wet chemische afvalstoffen
(WCA) te bevorderen. Dat dit noodzakelijk
is moge blijken uit de vermelding in het
Indicatief Meerjaren Programma Milieubeheer '86-'90 dat nog 49% van het klein
chemisch afval afkomstig vanbedrijven opde
riolering wordt geloosd. Een van de
problemen waarop reeds isgestuit, isdat de
WCA nauwelijks iste handhaven zolang
klein chemisch afval ongecontroleerd kan
worden geloosd op riolering omdat een
gemeentelijke lozingsverordening ontbreekt
dan wel geen toezicht wordt uitgeoefend op
de naleving van de bestaande lozingsverordening. Op grond van de WCA kunnen
ten aanzien van het lozen op riolering geen
regels worden gesteld. De WCA treedt hier
terug voordeWVO ofeenopgrond vandeze
wet opgestelde lozingsverordening.

Volksgezondheid
Bij de beoordeling vanmogelijke oplossingen
voor de rioleringsproblematiek zal ook

rekening moeten worden gehouden met de
volksgezondheidsaspecten. Deze aspecten
dienen vooral een rol te spelen bij het vaststellen van de in het hoofdstuk 'bodembescherming' bedoelde beoordelingsmaatstaven. Met name betreft het hier het
zoveel mogelijk beperken van de gevolgen
van lekke riolen, zoalshetbinnendringen van
ongedierte in woningen, de kans op
chemische verontreiniging van het drinkwater door de permeabiliteit van kunststof
drinkwaterleidingen en gevaar voorde
drinkwaterwinning. Bij het beoordelen van
lozingen op de riolering dient ook aandacht
te worden geschonken aan de kans op
besmetting met pathogène micro-organismen
via het oppervlaktewater, bijvoorbeeld
indien een ziekenhuis op de rioleringis
aangesloten.
Materiële aspecten
Als gevolg van niet goed functionerende
riolering kan ook materiële schade ontstaan.
Waarschijnlijk isdeze schade in vele gevallen
eerder zichtbaar dan schade aan milieu en
volksgezondheid en zal daarom ook eerder
leiden tot het nemen van maatregelen.
De materiële schade betreft vooral
wegverzakkingen, versnelde inklink in
veengebieden, verrotting van paalkoppen
door daling van het grondwater en extra
hydraulische belasting van rwzi's.In het
volgende hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt
welke bijdrage het rijk in de planningsfeer
zou willen leveren aan het voorkómen van
materiële schade en het hierdoor voorkómen
van extra aanslagen op de financiële
middelen alsgevolg van het noodgedwongen
uitvoeren van niet-geplande reparatiewerkzaamheden. Verder zalworden getracht
via onderzoek meer inzicht teverkrijgen inde
wisselwerking tussen rioleringsbeheer en
grondwaterbeheer.
Financiële, organisatorische, bestuurlijke en
wettelijke aspecten
In de 'Notitie Riolering"wordt gesteld dat
eerst de basis moet worden gelegd voor een
doorzichtige en efficiënte financiële structuur
ten behoeve van het rioleringsbeheer om te
bevorderen dat de bestaande achterstand bij
vervanging van riolering zosnel mogelijk
wordt ingelopen en wordt voorkomen dat
een nieuwe achterstand ontstaat.
Het duidelijkst isdeze gewenste structuur
aanwezig in het geval van een gesloten
financieringsstelsel waarbij evenwicht
bestaat tussen enerzijds inkomsten uit
rioolrecht of andere specifiek op riolering
gerichte inkomstenbronnen en anderzijds
uitgaven voor de aanleg en het beheer van
riolering. Een dergelijk financieringsstelsel
zou in de vorm van een kostendekkingsplan
integraal onderdeel moeten uitmaken van
een per gemeente optestellen rioleringsplan.

De minister van VROM heeft daarom in de
'Notitie Riolering' alszijn voornemen
kenbaar gemaakt de totstandkoming van
rioleringsplannen te bevorderen via overleg
met de gemeenten en opbasisvan technische
voorlichting.
Met het opstellen van rioleringsplannen
wordt beoogd binnen gemeenten een
systematisch rioleringsbeheer op te zetten
teneinde de kosten van controle, onderhoud
en renovatie van het rioolstelsel te
minimaliseren. In het hoofdstuk planvorming van deNederlandse Praktijkrichtlijn
Buitenriolering Beheer, waarvan de
definitieve versie vrijwel gereed is,is
systematisch weergegeven hoe planvorming
binnen gemeenten gestalte kan krijgen.
Onderscheid isgemaakt tussen het opstellen
van een programma van controle-activiteiten,
het uitvoeren vandecontroleen het opstellen
van een onderhoudsplan en een renovatieplan na beoordeling en verwerking van
controlegegevens. Met de uitvoering van een
volgend programma van controle-activiteiten
kan de plancyclus opnieuw worden gestart.
Verweven met deze plannen dient een
kostendekkingsplan te worden opgesteld
waarin niet alleenvoordekortetermijn maar
ook voor demiddellange en langetermijn een
begroting van uitgaven en inkomsten moet
zijn vastgesteld. Door het ministerie van
V R O M wordt overwogen om onder meer op
basis van deNPR Buitenriolering Beheer een
modelrioleringsplan te laten opstellen. Een
dergelijk plan zou mede de gegevens moeten
leveren voor de opbouw van een gegevensbestand over riolering. Gedacht wordt aan
het opnemen vaneendergelijk bestand inhet
geautomatiseerde systeem dat is ontwikkeld
in het kader van het project Emissieregistratie dat sinds 1976door TNO in
opdracht van het ministerie van VROM
wordt uitgevoerd. Op deze wijze zou een
goed landelijk beeld van de rioleringsproblematiek kunnen worden verkregen.
Tenslotte zal worden nagegaan in hoeverre
het opstellen van een rioleringsplan kan
aansluiten bij het in voorbereiding zijnde
hoofdstuk planvorming in de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne.
Ten behoeve van een efficiënte uitvoering
van de plannen ten aanzien van controle,
onderhoud en renovatie kan nog veel
onderzoek worden verricht. Stimulering van
dit onderzoek isechter een bij uitstek
geschikte taak voor de Stichting Rioned
welke in 1986 met financiële en inhoudelijke
steun van het ministerie van VROM in het
leven isgeroepen en waarin met name de
gemeenten steeds nadrukkelijker dienen te
gaan participeren. Het ligt in de bedoeling
van de Stichting Rioned een onderzoekplan
op te stellen. Op basis van dit plan zou het
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regeling prematuur. Waar op dit moment
voor het rioolbeheer behoefte aan bestaat is:
materiële ondersteuning van een programmatisch rioolbeheer. Materieel in de zin van
financiële ondersteuning voor zover de
kosten van rioolbeheer het normale
onderhoud en de normale vervanging te
boven gaan. Maar ook materiële steun in de
vorm van voor het rioolbeheer relevante
technische informatie. In beide opzichten zie
ik een rol voor de rijksoverheid.
Maar uiteindelijk zijn het de gemeenten die
het moeten doen. Dat heeft ook de minister
in zijn notitie goed gezien.
Gemeenten doen er goed aan onderhoudsinvesteringen voor rioleringen in een apart
kostendekkingsplan onder te brengen en
deze in de exploitatie mee te nemen.
De lasten drukken dan dusop de gewone
dienst en niet op de kapitaalsdienst. Op deze
wijze concurreren zij niet met nieuwe
investeringen. Uiteraard blijft de invulling
van goed onderhoud een zaak van plaatselijke
politieke afweging, maar het moet wel
gebeuren. Niet onderhouden leidt snel tot
onbeheersbare vervolgschades en daar
hebben wij in Nederland - denk aan de
bodemverontreiniging —al meer dan genoeg
van. Het signaal aan de gemeenten isin ieder
geval duidelijk en isgoed verstaan.
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Bestrijdingsmiddelen
Hebben de ministers Braks en Nijpels kennis
genomen van berichten inzake de toepassing
van zogenaamde zwarte-lijstbestrijdingsmiddelen in de 25 jaars intrekzones van een
aantal waterwingebieden in Oost-Brabant,
zo vraagt het D'66 Tweede Kamerlid Eisma.
Wordt geen toezicht gehouden op de
naleving van het verbod opdetoepassing van
deze zogenaamde zwart-lijstbestrijdingsmiddelen in deze waterwingebieden?
Zo neen, waarom niet?
Staat vastdat de kleilagen,waaronder grondwater wordt gewonnen, in de betrokken
waterwingebieden ononderbroken zijn?
Hebben de ministers kennis genomen van
Duitse onderzoeken, welke erop wijzen, dat
een aantal voor toepassing in Nederlandse
waterwingebieden toegelaten bestrijdingsmiddelen (witte-lijstmiddelen) in het
grondwater concentraties kunnen bereiken,
welke de grens van 0,1 microgram/liter, die
in drinkwater toelaatbaar wordt geacht,
overschrijden?
Zijn de ministers bereid te bevorderen, dat
deze middelen in beschermingszones rond
drinkwaterputten niet langer worden
toegestaan?
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ministerie beter kunnen beoordelen in welke
mate het zou kunnen meefinancieren en in
hoeverre nog zelfstandig onderzoek moet
worden gestimuleerd.
In de 'Notitie Riolering' staat verder
aangekondigd dat op korte termijn zal
worden nagegaan of een wettelijke regeling
voor deze plannen en voor het financieringsstelsel mogelijk en zinvol is.De gedachten
gaan daarbij ondermeer uit naar een regeling
in het kader van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO). Deze geeft
goede aanknopingspunten zowel voor het
systeem van inzameling en transport van
afvalwater (meestal naar zuiveringsinstallaties) alsvoor het financiële stelsel
(aansluiting bij de bestaande WVO-heffing).
Tevens zal worden nagegaan of aanvullende
regelingen op grond van andere wetgeving
(bijvoorbeeld de Wet bodembescherming)
ten behoeve van riolering nodig zijn. Bij het
nader overwegen van een wettelijke regeling
worden alle financiële, bestuurlijke en
juridische aspecten bekeken. Bij het
eventueel verder uitwerken van een
wettelijke regeling zal,zoalsook aleerder in
de 'Notitie Riolering' isgesteld, onverkort
worden vastgehouden aan het uitgangspunt
dat het bij de rioleringsproblematiek, in
bestuurlijke en financiële zin, uitsluitend om
een gemeentelijke taak gaat.
Om te komen tot een zo objectief mogelijke
analyse vandevoor- ennadelen vanalle reëel
denkbare oplossingen die soelaas kunnen
bieden voor de in het artikel 'Riolering: een
rijksbemoeienis?' genoemde knelpunten in
het rioleringsbeheer endeafstemming tussen
rioleringsbeheer en waterkwaliteitsbeheer,
heeft het ministerie van VROM samen met
het ministerie van Verkeer en Waterstaat
opdracht verstrekt tot het uitvoeren van
onderzoek dat de volgende aspecten omvat:
1. Analyse van de verschillende beheersstructuren die reëel denkbaar zijn voor het
rioleringsbeheer in samenhang met het
waterkwaliteitsbeheer en het beheer van
rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Bij beheer
dient onderscheid te worden gemaakt tussen
controle, onderhoud en renovatie enerzijds
en vergunningverlening voor lozingen
anderzijds. Tevens dienen beoordelingscriteria te worden geformuleerd voor
toetsing van de verschillende beheersstructuren aan de geformuleerde doelstellingen.
2. Analyse van de mogelijkheden om het
opstellen van rioleringsplannen wettelijk te
regelen en toetsing van deze mogelijkheden
aan de geformuleerde doelstellingen.
3. Analyse van de mogelijkheden om een

basis te leggen voor een doorzichtige en
efficiënte financiële structuur ten behoeve
van het rioleringsbeheer waarin ondermeer
verhaal van de kosten van het rioleringsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer op de
gebruiker beter isgeregeld. Wat dit laatste
aspect betreft, wordt vooral gedacht aan een
koppeling tussen het rioolrecht en de waterverontreinigingsheffing. Verder moet bij de
analyse van de mogelijkheden worden
gedacht aan het opzetten van een rioleringsbedrijf of een of andere vorm van publiekprivate samenwerking.
4. Analyse van de mogelijkheden om
behalve de riolering en de rwzi'sook het
zuiveringsslib en het rioolslibte beschermen.
Bij de uitvoering van het onderzoek zal
ondermeer gebruik worden gemaakt van alle
beschikbare literatuurinformatie, de
resultaten van dit symposium, alsmede de
resultaten van debehandeling vande 'Notitie
Riolering' in de Tweede kamer. Deze
behandeling zal naar verwachting nog in de
loop van 1987 plaatsvinden. Reeds eerder is
vermeld dat op initiatief van de directie
Bodem, Water, Stoffen van het ministerie
van VROM een klankbordgroep in het leven
is geroepen met vertegenwoordigers van alle
betrokken bestuurslagen om een zo goed
mogelijke betrokkenheid te creëren bij de
analyse van de rioleringsproblematiek en
beleidsbeslissingen voor te bereiden die op
de diverse bestuurlijke niveau's moeten
worden genomen. Ook de voortgang en de
resultaten van het hierboven vermelde
onderzoek zullen daarom in deze groep
worden besproken. Mede geletophet tijdstip
waarop de belangrijke onderzoeksresultaten
beschikbaar zullen komen, wordt verwacht
dat op zijn minst nog tweejaar nodig zal zijn
voordat de hierboven geformuleerde samenhangende aanpak van de rioleringsproblematiek zal kunnen leiden tot
definitieve beleidsaanbevelingen.
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