rtûft*-

ACTaALITEIT

O N D U I D E L I J K H E I D OVER S T A N D VAN ZAKEN PER I JANUARI

Nog steeds
ongezuiverde lozingen
inhet buitengebied
Perljanuarivanaitjaar zoudengeenongezuiverdelozingeninhetbuitengebiedmeermogen
plaatsvinden.Allewoningenzoudenófaangeslotenmoetenzijnophetriool,ófovereenadequate
voorziening(lees: minimaaleenseptictankmeteeninhoudvanzeskubiekemeter)moetenbeschikken.Maarveelgemeentenvoldoennognietaandieeis.Hoeveelgemeentenpreciesisnietduidelijk.
Datderegeling nietgehaaldzouwordenwerdindeloopvanvorigjaaralduidelijk, maardatisgeen
redenvoorhetMinisterievanVROMomallesmaardoordevingerstezien.
In 1997werdhet Lozingenbesluit
bodembescherming vankracht,waarinwerd
gestelddat alleongezuiverdelozingenin het
buitengebied per 1januari 2005verboden
zouden worden.Maarhoeweleenperiode
vanruimzevenjaaropheteerstegezicht
langgenoeg lijkt omdezelozingen daadwerkelijk tesaneren,bleeknaarmatedeeinddatumdichterbij kwamdatveelgemeenten
dezedatum nietzoudenhalen.Deverwarringwerdinseptember 2004noggroter toen
hetMinisterievanVROMmet deHandreikingAfvalwater Buitengebied kwam.Velen
distilleerden daardeboodschapuitdat het
verbodoplozingenper 1januarijl.nietdoor
zougaan.Datwasechternietde bedoeling
vandeHandreiking (zieookH 2 0 nummer
22vanvorigjaar).IndeHandreiking stelde
VROMdathetRijkhetvrijwelzeker achtte
datdesaneringvandebuitengebieden niet
binnen degesteldetermijn voltooid zou
zijn.Vangemeenten wordt nu in iedergeval
verwachtdatzijduidelijk makenhoede
ongezuiverdelozingendanwelwordenaangepakt.

Grote verschillen
Eenvolledigoverzichtvanhoeverde
gemeenten zijn met desaneringvande
lozingenisniet tegeven,maaraandehand
vandegegevensdiewelbeschikbaar zijn is
goedteziendatsommigegemeenten,aldan
nietgestimuleerd doordebetreffende provincie,veelmeergedaan hebbendanandere.
ZoisindeprovincieGelderland het grootste
gedeeltevandegemeenten alklaarmetde
saneringenderesterendegemeenten hebben iniedergevalaloppapierstaan hoede
saneringgaatverlopen(zieookpag.14). LimburgenNoord-Hollandzijn beideniet klaar

per 1januari,maarverwachtendatditjaar
alsnogallesaneringengereedkomen.In
Noord-Holland zijn inprincipealleplannen
gereedenmoet 2005hetjaar vandeuitvoeringworden.Datbetekentdat4.500percelen
wordenaangeslotenophetriool,6.000septic
tankswotdengeplaatst enruim 2.000IBA's
worden aangelegd.
Limburgstreeft ernaar ookvoorheteindevanditjaarklaartezijn.Datbetekent dat
nog 1.200percelenworden aangeslotenop
rioleringen800IBA'sworden geplaatst.
Opvallend hierisdatuiteindelijk meer pan-

PlaatsingvaneenIBAinhetbuitengebied(foto:Grontmij).

denopderioleringwordenaangesloten dan
oorspronkelijk wasverwacht.
DeprovincieZuid-Holland verwacht
grotereproblemen.Innovember 2004waren
nogruim 17.000percelen nietaangesloten op
riolering.Deprovinciewilzichkritisch
opstellenalsgemeentenomuitstelvoorhet
nemen vanmaatregelen vragen.Degemeenten moeten nietalleenontheffing vande
zotgplicht aanvragen,maar ook kunnen
aantonendatrealisatieéchtniet mogelijk
was.Inmiddels heeft deprovincieongeveer
1.000ontheffingen voorhetaanleggen van
eenrioolverleend.Hiermoetminimaal de
bekendeseptictankmeteeninhoudvanzes
kubiekemeter worden aangelegd.
OokFriesland kentproblemen.De
kwetsbaregebiedenzijn bijna geheelgedoleerd,behalveopongeveer400percelenwaar
beginditjaar nogIBA'sklasseIIIworden
geplaatst.Indeniet-kwetsbaregebieden zijn
nogbijna 13.000percelen niet aangesloten.
WetterskipFryslânheeft zichde afgelopen
jareningezetomhierIBA'ste(laten)plaatsen.Datleverdenietveelsuccesop,omdat
gemeenten enlandbouworganisaties dekostenvooreenIBAtehoogvonden.Om toch
enigtesultaatteboekenheeft het waterschapvoorgesteld7.000IBA'steplaatsen en
deresterende6.000percelen telaten volstaan
meteenseptictank.Degemeenten mogen

danzelfbepalen waareenIBAenwaareen
septictank komt.
InNoord-Brabant moestenallegemeentenopïjanuari schriftelijk hebben vastgelegdhoezedebestaande lozingengaan
aanpakken,ofeenontheffing hebben aangevraagd.Eindoktobervanditjaar moetenalle
maatregelen ookdaadwerkelijk zijn uitgevoerd.
Flevolandneemt een uitzonderingspositiein.Dejongste provincievanNederland
krijgt tienjaardetijd omhet buitengebied
tesaneren.Inhetgebied moetenin totaal
1.050IBA's(klasseII)worden aangelegd.
WaterschapZuiderzeeland heeft eenovereenkomst metdegemeenten inFlevoland
getekend omdezeIBA'saanteleggen.Het
schapverwachtjaarlijks ongeveer 100zuiveringenaanteleggen,waardoor het buitengebiedpasin2015gesaneerd is.HetMinisterievanVROMismetdezeregeling akkoord
gegaan.Belangrijkste argument daarbij is
datdetariefsverhoging voordeinwoners
vanFlevoland nu overeenlangereperiode
wordtuigespreidendaardoor acceptabeler
is.OverigenswordendeIBA'salleen in
kwetsbaregebiedenaangelegd:voor nietkwetsbaregebiedenvoldoen(kleine)septic
tanks.
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IVWonderzoekt
risicovolle overstorten
DeInspectiedienstVerkeerenWaterstaat(IVW)
gaatvanafdezemaandonderzoekenhoehet
staatmetdevoortgangvandesaneringvande
risicovolleriooloverstorteninNederland.Deze
moestenper1januarijl. allemaalgesaneerd
zijn.Deinspectiedienstgaatervanuitdatdein
2004gemaaktea/sprakenmetwaterkwaliteitsbeheerdersrondomdesaneringvandeoverstortenzullenzijnnagekomen.
Delaatstestand vanzakenrondomde
risicovolleriooloverstorten heeft alspeildatum 1 mei2004.Dezecijfers werden enkele
maanden geledenbekendgemaakt.Per 1 mei
2004stonden nog 184overstorten vandein
2001 samengesteldebasislijst alsrisicovol
aangemerkt.Indeloopvan2004stondde
aanpakvan85risicovolleriooloverstorren op
hetsaneringsprogramma, waardoor eropde
eerstedagvanditjaar nog99niet gesaneerd
zoudenzijn.Volgenseenprognosevande
IVWzouden vandeze9^riooloverstorten70
geenadequatevergunninghebbenper1

januari.Hiervoorgeldtweldat indemeeste
gevallen afspraken zijngemaakt endatsanering inzicht is.Inzevengevallenbestond op
1mei 2004geenzichtopsanering.Bijvijf
hiervanwarenookgeentijdelijke maatregelengenomen ofgepland.Sindsin2001 de
basislijst vanrisicovolleriooloverstorten
werdsamengesteld,zijn er27bijgekomen.
VolgensdeprognosevandeIVWzouden13
vandezeoverstorten nietgesaneerdzijn op
degenoemde datum.
Derisicovolleriooloverstorten kwamen
in 1998aanhet lichtnaklachten vanveehoudersoverziekedierenwegensvervuild
water.Naeeneersteinspectiein 1999bleken
438vandeongeveer 15.000overstorten inons
land risicovoltezijn voorde diergezondheid
en239voordevolksgezondheid.DeTweede
Kamerbesloottoendatdezeoverstorten
uiterlijk op1januari 2005gesaneerd moestenzijn.Alssanetingperdiedatum niet
mogelijk was,moestdeoverstort adequaat
vergundzijn opgrond vandeWetverontreinigingoppervlakrewateren. Eenadequate
vergunning houdt indatindevetgunning
eenduidelijk saneringsplan isopgenomen.
Tevensmoesten voordebetreffende overstort tijdelijke maatregelen zijn getroffen,
zoalsafhekken.%

GesaneerdeoverstortinBarneveld.Dezeoverstortisalin2003.gesaneerd(foto:Broks-MesselaarConsultancy).

Hethandhaven vanhetverbodopongezuiverdelozingenvindtoptweeniveau's
plaats.Indeeersteplaatsdoordewaterschappen,dievergunningen voor lozingen
moetenverlenenendezedusook moeten
handhaven.Vanaf1januarizoudenzij dus
opindividueelniveaumoeten controleren.
Nogafgezien vandevraagofdaar voldoende
mankracht vooris,vinden nietallewaterschappendatredelijk naardeburgers toe.Zij
stellendatgemeenten ineetste instantie
verantwoordelijkzijnvoorderioleringszorg.
Erzijngemeenten dieontheffing voor het
aansluiten ophetrioolvoorbepaaldepercelenhebben aangevraagd envervolgens niets
meer hebbengedaan.Debetreffende perceeleigenaren hebbengeenideevanhetfeit dat
zijvanafïjanuai ii wmredingzijnendus
eenboetekunnen krijgen.Sommige waterschappenzijnomdietedenhuiverighet
handhavingsbeleid altestrikt toetepassen.
Gemeenten wordengecontroleerddoor
deVROM-inspectie.Hoeweldeinspectievolgenseenwoordvoerster vanhet ministerie
nietmeteenopNieuwjaarsdag opdestoep
zullenstaan,zullenzij welaandeslaggaan.
Inhetvoorjaar zaldeinspectieallegemeentenbezoekenom tekijken hoedezaken
jorstaan.Afhankelijk daarvanzullen verderemaatregelen worden genomen, f
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