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

Samenvatting
De riolering isonderdeel vanhet gemeentelijk
takenpakket en in het nieuwsvanwege de
slechte onderhoudstoestand. Een andere
beheerssïtuatie wordt voorgesteld waarbij de
riolering wordt ondergebracht bij regionale
beheerders in combinatie met het waterkwaliteitsbeheer (waaronder afvalwaterzuivering) waardoor een integraal vuilwatersysteem financieel en planmatig kan worden
opgezet. Deze benadering biedt de mogelijkheid tot optimalisatie en een financiële basis
voor de verbetering bij verhoging van het
rioolrecht tot circa ƒ 150per woning.

IR. H.H. TONK.ES*

Rioleringsproblematiek
Datgene wat momenteel onder de aandacht
wordt gebracht als 'rioleringsproblematiek'
dreigt een mythische betekenis te krijgen in
het overheidshandelen. Schrikreacties
spreken van een noodzakelijke investering
van 50 miljard gulden, de noodzaak van een
"deltaplan voor de riolering', het dreigend
faillissement van de gemeenten, het rijk zou
de 'zwarte piet' naar de gemeenten spelen,
enz. enz.
Wat iser nuwerkelijk aan dehand? Ontdaan
van rookgordijnen en de creatie van gunstige
uitgangsposities voor onderhandelingen over
de kostendragers, ishet eenvoudigtezeggen:
een onderdeel van het vuilwatersysteem isin
realisering maar vooral in beheer en onderhoud achtergebleven bij datgene wat
maatschappelijk wenselijk is.In vakkringen
was dat aljaren bekend maar bestuurlijk werd
het probleem genegeerd. Kennelijk iser een
onheilsboodschap nodig om de bestuurlijke
desinteresse te doorbreken. Tevens lijkt het
zinnig om naar een meer optimale taakverdeling tezoeken voordit vuilwatersysteem.
Riolering typische gemeentelijke taak?
In het watersysteem isde riolering het enige
onderdeel dat door de gemeenten wordt
verzorgd. Er isechter nauwelijks politiekbestuurlijke interesse bij gemeentebesturen
voor dit onderwerp, met alsgevolg dat de
zorg ervoor in het gedrang isgekomen.
Ondanks het feit dat een adequate financiële
regeling goed mogelijk isen daardoor van
een werkelijk groot probleem geen sprake
hoeft te zijn, hebben vele gemeenten deze
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taak onvoldoende verzorgd. De situatie
dreigt nu dan ook uit de hand te lopen.
Het isde vraag of de gemeentelijke verantwoordelijkheid voorderioleringalsde meest
logische moet worden gezien. Riolering iseen
essentieel onderdeel van het vuilwatersysteem, waarvan deandereonderdelen voor
de verantwoordelijkheid van rijk, provincie
en waterschappen komen. De directe relatie
van het rioleringssysteem met het gemeentelijk beleid isbeperkt, het systeem isvergelijkbaar met voorzieningen alswater, gas,
elektriciteit en telefoon: het moet goed
functioneren maar het iste 'technisch' en
spreekt te weinig aan om het wezenlijk als
gemeentelijk beleid in de gemeenteraad te
behandelen. Alleen de hoogte van de rioolrechten, alsonderdeel van de woonlasten en
gaten in de verkeersweg alsgevolg van
lekkende riolen e.d. houden de gemoederen
in het gemeentebestuur somsbezig.Technisch
zijn er wel directe relaties met andere gemeentelijke taken namelijk met het wegenbeheer. Deze relatie isvergelijkbaar met die
van de andere gebruikers vande ondergrond:
kabels en leidingen van nutsbedrijven. Deze
zijn over het algemeen evenmin in gemeentelijke handen en dienen frequenter dan de
riolering teworden vervangen of gerepareerd
met alle praktische consequenties voor de
wegbeheerder.
In het algemeen blijkt dat gemeentebesturen
zich in haar wijze van functioneren vooral
richten op de korte termijn en een direct
effect. Structurele zaken die over een zeer
lange termijn gaan en/of technisch-inhoudelijk gecompliceerd zijn, vinden minder
gemakkelijk hun plaats in de gemeentelijke
democratie. Indien de desbetreffende taakonderdelen adequaat zijn bemand, heeft dat
meestal tot gevolg dat erweinigrelatie bestaat
tussen het politiek-bestuurlijk functioneren
en de desbetreffende taakuitoefening. Deze
ambtelijke 'staten in de staat' kunnen
praktisch tot goede resultaten leiden,zoalsin
sommige grote steden blijkt, maar vormen
niet werkelijk een integraal deel van degemeentelijke bestuursactiviteiten; zijzijn te
vergelijken met de zelfstandige nutsbedrijven.
Vooral in kleinere gemeenten is minimale
technische specialistische kennis nauwelijks
aanwezig; riolering wordt door deze of gene
erbij gedaan of geheel uitbesteed aan adviesbureaus of zelfs direct aan aannemers zonder
dat van opdrachtgeverszijde voldoende inbreng kan worden gegeven.
Het belang vande waterkwaliteitsbeheerders
bij de riolering isevident, zowel in hun
zuiveringstaak als bij het beheer van het
oppervlaktewater. De capaciteit inafvoer en
berging van het rioolstelsel isbepalend voor
het ontwerp vandezuiveringsinstallatie maar
ook voorde frequentie vandeoverstorten en
de daardoor veroorzaakte vervuiling van het

oppervlaktewater. De onderhoudstoestand,
verval, lekkages en vervuiling van de riolering
zijn van directe betekenis voor de kwaliteit
van het grond- en oppervlaktewater en het
rendement van de zuiveringsinstallaties. De
aanleg van riolering isbepalend voor het
daadwerkelijk uitoefenen van de waterkwaliteitstaak. Een directezeggenschapover
de planvorming endeoperationalisering (dus
de financiering) van de riolering door de
waterkwaliteitsbeheerder isdan ook noodzakelijk voor een optimale taakuitoefening.
Een dergelijke relatie kent de gemeente niet
met de riolering:aan hetbeginlevertdehuishoudelijke ofindustriële lozerzijn afvalwater
aan het riool (op voorwaarden van de
zuiverende instantie en de rioolbeheerder)
en aan het einde zuivert de kwaliteitsbeheerder het water. De gemeente als rioolbeheerder verzorgt een tussenfase in het transport,
hierdoor ontstaat een onduidelijke situatie
zowel in de begrenzing van taken met de
kwaliteitsbeheerder alsmetdelozers,diemet
twee beheerders te maken hebben.
Financiële problematiek modelmatig bezien
Het nu aanwezig geachte financiële probleem
is, mits vanuit de basisgegevens aangepakt,
goed beheersbaar enondanksdegrote achterstand door onvoldoende taakuitoefening van
de verantwoordelijke lichamen, ook zonder
dramatische uitspraken op te lossen. Daarbij
moet voorop staan dat de riolering een bijdrage moet leveren aandeoptimaliseringvan
het vuilwatersysteem, met alsresultaateenzo
goed mogelijke waterkwaliteit tegen zo laag
mogelijke maatschappelijke kosten. Deze
bedrijfseconomische in plaatsvan traditioneel
bestuurlijke benadering heeft uiteraard een
aantal organisatorische consequenties die in
de nota van de ministervan VROM [1]
worden geblokkeerd door de niet onderbouwde uitspraak dat derioleringstaak bijde
gemeenten blijft. Een dergelijk axioma is
natuurlijk strijdig met het, ook door deze
regering gehanteerde, uitgangspunt dat het
streven naar deregulering, decentralisatie en
zelfs privatisering moet leiden naar eenvoudiger, doelmatiger en daarmee betere en/of
goedkopere oplossingen op het terrein van de
overheidszorg.
Bij een financiële benadering van de kosten
van riolering kunnen we op basisvan vervangingswaarde uitgaan van een bedrag van
ƒ 5 . 0 0 0 - tot ƒ 1 0 . 0 0 0 - per woning, stel
ƒ 7.500,— als uitgangspunt. De gemiddelde
levensduur van een goed gerealiseerd
rioleringsstelsel isafhankelijk van de ondergrond op 30 tot 100jaar te stellen. In dit
rekenmodel gaan wij uit van een afschrijving
in 50 jaar, overeenkomend met de theoretische levensduur van een woning. Verder
moet rekening gehouden worden met onderhoudskosten, welke bij een goed aangelegde
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riolering, waarvan overigens vaak geen
sprake is,beperkt kan blijven tot enkele
procenten van de aanlegkosten per jaar.
In de normale nieuwbouw-situaties isde
aanleg van de riolering onderdeel van de
grondkosten welke door het gemeentelijk
grondbedrijf worden gedragen en
gefinancierd uit de verkoop van de gronden
aan de gebruikers. De riolering wordt dus
voor de gebruikers zelfbetaald, uitgezonderd
de centrale voorzieningen als transportleidingen, hoofdgemalen e.d. We kunnen er
dus van uitgaan dat in normale uitbreidingsplannen voor woningbouw en industrie geen
sprake isvan een door de gemeente betaalde
voorziening maar vaneenviade grondkosten
door de gebruikers betaalde voorziening.
De gebruikers, bewoners en bedrijven,
worden vervolgens aangeslagen voor het
gebruik van deriolering,doormiddelvan het
rioolrecht. Het ligtvoordehanddeze heffing
op dezelfde wijze te benaderen alsde WVOheffing, namelijk opbasisvandeeenheidvan
vervuilingperpersoon (v.e.).Voor woningen
betekent dit meestal een forfait van 3v.e.
Voor bedrijven volgt een meting of een
benadering van de werkelijke vuillast.
De WVO-methode isgoed bruikaar voor de
rioleringskosten omdat deze ook in sterke
mate bepaald worden door de vuillast.
De huidige rioolrechten verschillen per
gemeente sterk in hoogte en heffingsmethodiek, maar bedragen thans gemiddeld
circa ƒ 100,- per woning per jaar. Bij een
verhoging van de rioolheffing met 50% tot
ƒ 50,—per v.e.,dus ƒ 150,—per woning, isna
50 jaar het vervangingsbedrag van ƒ 7.500 —
beschikbaar, afgezien van de rente die in dit
model als dekking voor onderhoud wordt
gezien. Dit theoretische model geeft aan dat
van een wezenlijk financieel probleem geen
sprake hoeft te zijn indien wordt uitgegaan
van dekking via het rioolrecht en een stijging
van gemiddeld ƒ 5 0 , -perjaar per woning
acceptabel wordt geacht of via bijdragen van
derden, bijvoorbeeld hetrijk,gecompenseerd.
De werkelijke situatie
Maar nu de werkelijkheid. Lang niet elke
riolering isvan een zodanige kwaliteit dat de
levensduur en de onderhoudskosten voldoen
aan het uitgangspunt. Verder behoort slechts
ongeveer de helft van de woon- en industriebebouwing tot denieuwere wijken waarbijde
grondkosten deeerste aanleghebben gedekt.
De opbrengsten van de huidige rioolrechten
of de alternatieven via O.G.B, zijn te laag en
worden lang niet altijd gebruikt ten bate van
de riolering. De opbrengsten uit het model
beslaan de totaliteit en zullen niet per
gemeente overeenkomen met de behoeften.
Bestaande bebouwing kan meestal geen
bijdrage via grondkosten leveren aan aanleg
en/of vernieuwing van de riolering.

De probleemgebieden in de huidige riolering
zijn vooral te vinden in oudere steden en
woon- en werkgebieden uit de naoorlogse
periode tot 1965.Gerekend moetworden op
toekomstige problemen in de wijken die
daarna zijn gebouwd, zoals deze zich
incidenteel al voordoen. In de naoorlogse
periode van massabouw isdekwaliteit vande
rioleringsaanleg door het hoge bouwtempo
en de geringe interesse sterk verminderd,
zowel wat betreft het toegepaste materiaal
(bijvoorbeeld onvoldoende verharding van
beton) alswat betreft de fundering en de
aansluitingen. Bovendien isin die periode
veelal voorbijgegaan aan een goede afweging
van ontwerpaspecten als berging, overstortfrequentie, scheiding regen- en afvalwater,
kortom aan een goed riooltechnisch beleid.
Het resultaat isthans te zien: lekkende
riolen, geen of verkeerd verval en daardoor
slecht afvoerend en bergend, uitspoelingen
nabij aansluitingen e.d. Deze problemen
worden maar in beperkte mate veroorzaakt
door het huidige aggressievere afvalwater,
hoofdoorzaak isde slechte kwaliteit van
ontwerp en aanleg.
De riolering bij oudere bebouwing iste
verdelen in het deeldatvaneindvorigeeeuw
tot 1940 isgerealiseerd en het deel dat in de
naoorlogse periode hieraan istoegevoegd in
reeds langer bebouwde maar nog niet
gerioleerde gebieden. Oudere stadsdelen
hebben vaak reeds zeer lang bestaande
rioleringskanalen die vaak hun oorsprong
hadden in open watergangen die vanwege de
volksgezondheid werden vervangen door
gesloten systemen van metselwerk. Deze
constructies van soms 100jaar oud voldoen
vaak nog goed! Alleen de structuur van het
stelsel isvaak niet passend bij de huidige
ontwikkeling. Na de oorlog zijn veelal op
basis van speciale rijksbijdragen rioleringen
gerealiseerd of vernieuwd in oudere
stedelijke gebieden, thanszijn deze
regelingen vervangen door algemene
bijdragen voor stads- en dorpsvernieuwing.
Vooral in plattelandsgemeenten isde rioolaanleg bij reeds bestaande bebouwing
financieel veelal opgevangen via gunstige
rijksregelingen die somsmeer opbrachten
dan de kosten voor de desbetreffende
rioleringsaanleg!
De problemen zijn sterk verschillend per
gemeente, zowel wat betreft de eigen
financiële inbreng alsde technische situatie.
De aanpak van de riolering zaldan ook
moeten uitgaan van een werkwijze die recht
doet aan die verschillen: verschillen in
inspanning en zorgvuldigheid bij aanleg en
verschillen in technische problematiek
waaronder ook grondslag en bebouwingsdichtheid behoren. De problemen worden in
beginsel veroorzaakt door de stedelijke
uitbreidingen met zijn geconcentreerde

vuilwaterstromen en niet door de eisen die
aan het oppervlaktewater moeten worden
gesteld opdat dit zelfreinigend (dus gezond)
blijft of wordt. Vanuit dat oogpunt iseen
bijdrage van de direct betrokken bewoners
en bedrijven aldan nietviadegemeente goed
verdedigbaar: de vervuiler betaalt. Niet de
WVO isoorzaak van de gemeentelijke
rioleringskosten, maar deze wet was nodig
om de door de gemeenten veroorzaakte
vervuiling van het oppervlaktewater in te
dammen.
Het direct bestemmen van de rioolrechten
voor de rioleringenhetverhogenof invoeren
van deze heffing zal nogal wat problemen bij
gemeenten met zichmeebrengen. Het kiezen
voor de riolering in plaats van voor direct
zichtbare gemeentelijke voorzieningen iseen
moeilijk verkoopbare zaak, evenals
maatregelen die de woonlasten verhogen.
Daarentegen geeft een apart systeem van
doelheffing zoalsbijde waterschapsheffingen
duidelijkheid voor de betalers en de
beheerders. In het verlengde daarvan ligt de
verzelfstandiging van het rioleringsbeheer
ten opzichte van het gemeentelijk algemeen
bestuur en het vormen van grotere regionale
beheerseenheden.
Integrale benadering
Bovenstaande redeneringen leiden tot een
voorstel dat in financieel opzicht direct
aansluit bij de bestaande regionale heffing
voor de WVO. Hierdoor kan over een groter
gebied een gelijke heffing plaats vinden
waardoor de consequenties van toevallige
locale verschillen en behoeften worden
vereffend. Directe samenvoeging van rioolen WVO-heffing heeft nog andere voordelen, namelijk minder administratie,
verduidelijking van de onderlinge samenhang en eenvoudiger relatiesmetde heffingsplichtigen. Ook voor de optimalisering van
het vuilwatersysteem ishet inelkaarschuiven
van riool- en zuiveringsheffing interessant
omdat een betere afweging tussen investeringen en exploitatiekosten van riolering,
bergings-, pomp- en zuiveringscapaciteit e.d.
mogelijk wordt. Deze integrale afweging
heeft een betere waterkwaliteit tegen lagere
kosten tot gevolg.
Grotere rioleringsbeheersgebieden, te
denken valt aan tenminste 500.000 i.e.,
bieden de mogelijkheid tot differentiatie in
tijd en voorziening op basisvan technische
prioriteiten en de gewenste heffingshoogte
voor het gehele gebied via meerjarenplannen. Hierdoor kunnen rentekosten sterk
worden beperkt omdat geheel of grotendeels
uit eigen middelen kan worden gefinancierd.
Bij een directe koppeling met de
WVO-heffing, waarbij geen onderscheid
meer wordt gemaakt tussen investeringen in
zuiveringsinstallatiesof rioleringen, wordt dit
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voordeel nog groter.
Ook voor een voldoende kennis van zaken is
de genoemde basis van 500.000 i.e. een
bruikbaar uitgangspunt, niet zozeer om een
volledig ontwerp- en uitvoerend apparaat op
te zetten, maar om voldoende ambtelijke
basiskennis te hebben vooropdrachten aan
derden. Ook bieden dergelijke grote
beheersgebieden een goede mogelijkheid tot
vereffening van historische verschillen of
consequenties van de bodemgesteldheid.
Deze aanpak heeft alsbijkomend voordeel
dat snel met deslechtstesituatieskan worden
gestart omdat nieteersteen totaal onderzoek
nodig isen de inkomende financiën direct als
financieringsmiddel kunnen worden
gebruikt. De eerste heffingen kunnen
uiteraard deels vervangen worden door een
vaste rijkssubsidie per woning. Bij deze
eerste heffing en/of subsidie isbij voldoende
grote rioleringsgebieden geen differentiatie
nodig in verband met eerder genoemde
regionale vereffening.
Via deze benadering kan direct worden
begonnen met verbetering vanhet rioolstelsel op basis van een knelpuntenbenadering en prioriteitsstelling.
Voor bepalingvandeheffingshoogte behoeft
niet op onderzoeksresultaten te worden
gewacht; nader operationeel onderzoek kan
parallel plaatsvinden en dient vervolgens als
basis voor een financiële en technische
meerjarenplanning. Hierdoor wordt
onderzoek niet gebruikt als voorlopig
'zoethoudertje' maar alswezenlijk onderdeel
van het plannings- en beheersproces.
Regionaal beheer vanrioleringen zuivering
Directe koppeling van een rioolheffing aan
de W V O leidt tot één heffing voor actief en
passief kwaliteitsbeheer en riolering van
bijvoorbeeld ƒ 4 5 0 , -per woning.
Dit heffingsbedrag zal naar regio verschillen
al naar gelang de prioriteiten voor het gehele
werkterrein. Het ligt voor de hand voor het
regionale beheer van riolering en zuivering
van afvalwater aan de thans bestaande
waterkwaliteitsbeheerders te denken zoalsik
elders reeds bepleitte [2].
Optimalisering wordt door deze combinatie
versterkt indien tot eengoedeuitwerkingvan
het totale systeem kan worden gekomen.
Schoon water bijvoorbeeld behoeft geen
zuivering maar kan direct naar het oppervlaktewater worden geleid. Straatkolken en
het reinigen ervan (kolkenzuigen) zijn
onderdeel van het wegbeheer, de kosten
hiervan behoren niet tot het rioolbeheer en
zijn te vergelijken met huisaansluitingen van
woningen en bedrijven. De kosten van
vervuiling door met het rioolwater
meegevoerd straatvuil komen voor rekening
van de wegbeheerder of kunnen worden
gezien als behorend tot de eenheden die

worden verrekend viade heffing aan
woningen en bedrijven. Aan het gebruik
ervan kunnen op dezelfde wijze als aan
andere aansluitingen voorwaarden worden
verbonden. In een systematisch-integrale
benadering istevens een basis tevinden voor
de keuze voor aldan niet gescheiden stelsels,
overstorten e.d.
Bij een regionaal geïntegreerd vuilwatersysteem levert de heffing over een groter
gebied de financiële basisvoor spreiding en
vereffening van extremen in kosten en tijd.
Een integrale aanpak van het vuilwatersysteem biedt de mogelijkheid voor een
afgewogen benadering van investeringen,
ontwerpuitgangspunten, planning en
onderhouds-systematiek voor riolering en
zuiveringstechnische werken tesamen.
Door systematisering worden de kosten
verminderd en het effect opde waterkwaliteit
vergroot.
Wie welke werkzaamheden voorbereidt en
uitvoert isvan minder betekenis, aangezien
gemeenten van meer dan 100.000 inwoners
vaak een goede riooltechnische afdeling
hebben, zullen deze de technische taken
kunnen blijven verzorgen. Bij kleinere
gemeenten verdient het aanbeveling de
centrale rol die zij alswegbeheerder meestal
spelen uitgangspunt te laten zijn bij de
toedeling van werkzaamheden, de specifieke
riooltechnische kennis zalhierbij van de
regionale rioolbeheerder moeten komen.
Voorkomen moet echter worden dat een
integraal beheer van het vuilwatersysteem
zou leiden tot een desintegratie van
praktische werkzaamheden inen onder de
bestrating: in allegevallen moet de
(technische) wegbeheerder decentrale figuur
in de coördinatie en de uitvoering van
werkzaamheden zijn.
De voorbereiding en de uitvoering van de
verschillende werkzaamheden zullen kunnen
worden uitbesteed aan adviesbureaus,
aannemers en/of gemeenten die daarvoor de
mogelijkheden hebben, bijvoorkeur in
combinatie met andere werkzaamheden aan
het weglichaam. De werkcoördinatie zalin
allegevallen bijdewegbeheerder (meestal de
gemeente) moeten liggen die ook via
vergunning de bevoegdheid heeft tot
regulering. Dit systeem isbijeen goede
meerjarenplanningen afstemming tussen alle
gebruikers van het weglichaam goed te
regelen ook voor wat betreft de kostentoerekening zoalsdat thans ook reeds plaats
vindt bijkabelsvan PTT,CAIen elektriciteit
en leidingen van gas,water e.d.
Verrekening investeringen uithet verleden
Indien de financiering en de (inhoudelijke)
planning overgenomen zouden worden door
regionale rioolbeheerders, bijvoorbeeld de
waterkwaliteitsbeheerders, zaleen regeling

moeten worden getroffen voor de financiële
overname van bestaande rioleringssystemen.
Sommige gemeenten hebben daarin zelf
grote investeringen gedaan, andere
nauwelijks, zodat er naar een rechtvaardig
systeem van verrekening moet worden
gezocht. Indien het werkelijk door de
gemeente gedragen deel van de kosten, dus
na aftrek van bijdragen uit grondkosten,
rijksbijdragen voor riolering, stadsvernieuwing e.d., hiervoor als uitgangspunt
genomen wordt dan kan een goede regeling
worden ontworpen voor de overname van
rioleringswerken, gemalen enz. Basis
hiervoor kan een algemene overeenkomst
zijn zoals die voor de overname van
zuiveringstechnische werken tussen de Unie
van Waterschappen en de VNG is opgesteld,
aangevuld met regels voor verrekening van
de leeftijd, de onderhoudssituatie en de
mogelijke toekomstige gebruiksduur, dus de
huidige (gebruiks)kwaliteit. Uiteraard zal
een deel daarvan moeten worden ingeschat
maar aangezien toch een algemeen onderzoek nodig isnaar de kwaliteit en de
daadwerkelijke afrekening kan achterlopen,
is dat geen probleem. Voor een accountantsrapportage zouden bijvoorbeeld de volgende
uitgangspunten kunnen worden aangehouden:
—alleen na 1947 gerealiseerde riolen en na
1972 gerealiseerde elektromechanische
voorzieningen inclusief bijbehorende
gebouwen komen inaanmerking voor
verrekening;
—van de investeringsbedragen worden
alleen de werkelijk door de gemeente
gedragen kosten naar verhouding van het
totaal bij de berekening betrokken;
—de overblijvende investeringen worden
afgeschreven over 40 jaar bij riolen en over
15 jaar bij elektromechanische onderdelen
en hun behuizing;
—van de verrekenbasis wordt een bedrag
afgetrokken voor achterstallig onderhoud, te
bepalen via onderzoek en kengetallen voor
bijvoorbeeld lekkage, breuk, onvoldoende
afvoer- of bergingscapaciteit e.d. via een
percentage van de verrekenbasis.
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