INTERVIEW

RIONED-DIRECTEUR HUGO GASTKEMPER:

"Dekomstvaneen
verbrede rioolheffing is
absolutewinst"
Hetrioolisinhewcginß.Afkoppelen, verbrederioolhefjvng,hetinhalenvanvervan^in^sachterstantkn,saneringbuitengebiedenenriooloverstorten,hetzijnthema'sdiemetderegelmaatvandeklok
derevuepasseren.Maarhoestaatheternuechtvoormethetriool?Niemanddiedezevraa^beter
kanbeantwoordendanHugoGastkemper,directeurvanStichtingRIONED.
HugoGastkemper vragennaardehuidigestand vanzakenmetbetrekkingtotriolering,begintalseenlesinrioolgeschiedenis.
Kijkend naardiegeschiedenis mageen
opvallendeveranderinginhetdenken rondomhetrioolwordengeconstateerd.Anders
dan tientallenjarengeleden,toenhetriool
nogwerdgezien alseen ééndimensionaal
stelsel-wateraandeenekant inging,
kwameraandeanderekant weeruit-wordt
ditafvalstelsel tegenwoordigbeschouwdals
eendynamischgeheel,waar verschillende
situatiesenhandelingen opelkaar ingrijpen.

Dankomtereennieuweuitgavevan'Riool
in cijfers' uitmetgeactualiseerdegegevens.
Wehebbenallegemeenten aangeschreven
engevraagdombeteregegevens,bijvoorbeeldoverrioollengten,stelseltypenen
materialen.Verdergaanwedevervangingsinspanningbepalen.Daarbij wordt gekeken
naardelengteaanrioleringdievervangenis
indeafgelopen tweejaarennaardegeplandevervangingvoordekomende vijfjaar. Op
diemanier kunjezienwatdedaadwerkelijkeinspanning isendusookofdevervangingsachterstand toe-of afneemt."

"Opgavenummer éénvanRIONEDis
hetinstand houdenvanderioleringals
zodanig",begintGastkemper. "Onzerioleringisletterlijk enfiguurlijk eengrootgoed.
Hetinstand houden ervan iseenforse opgave,daarhebbenweaandacht,mensenen
middelenvootnodig."RIONEDvraagt
voortdurend aandacht voorhetriool.Die
aandachtisonderanderenodigvanwegede
vervangingsachterstand. Gastkemper:"Een
ootgedeeltevandehuidige rioleringisna
eTweedeWereldoorlogaangelegd.Pasna
;eruimetijd ismenzichgaanrealiserendat
geengeldwasgereserveerdvoorvervanging.
Eindjaren tachtigkwamnaproblemen mer
verzakteriolenhetbesefdatwederiolen
nietmochten verwaarlozen.Tegenwoordig
wordt daarnogveelmeerrekeningmee
gehouden.Delaatsteachtjaarziejedatde
uitgaveninderioleringjaarlijks metzesà
zevenprocent stijgen.Datisduidelijk boven
het inflatieniveau. Hetgeeft aandatdepolitiekeaandachtvoorhetrioolisgestegen."
Erwordt dusflink watgeldaanhetriool
itgegeven",vervolgtGastkemper."Wijhebindanookdeindrukdatdeachterstandin
devervangingwat isingelopen.Wehopen
daarmediovolgendjaar meeroverteweten.
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deanderekantkwamdaterweeruit.Nu
moetenweonsafvragen watje ermeegaat
doen,metnamewatregenwater betreft.
Afkoppelen isbinnenRIONEDéénvande
hoofdthema's. Wemoetenveelbewuster
omgaanmetregenwater.Nudenkikdat
gemeenten inveelgevallendekeuzezullen
makenvoorhetbestaande,gemengderiool.
Domwegomdathetaangeld,ruimteen
medewerkingvandebewoners ontbreekt.
Enerzijn ookgenoegredenenomnietafte
koppelen.Maarhetuitgangspunt moet zijn:
ja,tenzij.Enniet:nee,mits."
Innovatieveoplossingenvoor afkoppelen
inbestaandewijkenzoudehoudingvan
gemeenten hieromtrent kunnen veranderen.MaarGasrkemperzietbetrekkelijk weinigbehoefte aaninnovatiefonderzoek."Wat
mij opvalt,isdaternietveelnuttige vragen
uitdepraktijkzijnendatereengebrekis
aangoededeskundigen omdievragente
kunnen beantwoorden.Gekgenoegisgeld
nietheteetsteprobleemalsjeeengoed
onderzoeksvoorstel wilthonoreren.Gelukkiggebeurterveelophetgebiedvan onderzoeknaar rioleringinNederland.Behalve
RIONED,houdt ookdeSTOWAzich hiet
intensiefmeebezig.Zelfzijn wenubezig
met hetontwikkelen vaneen toestandvoorspellingvanhetrioolopbasisvanstatistieken.Dietoestand wordtnuvoorspeldaande
hand vanrestlevensduurmodellen gebaseerd
opeenaantalaannames,zoalsouderdomen
materiaal.Inhetstatistiekmodel wordt
gekekennaarrisico's.Watisdekansdateen
rioolovertienjaarineenslechterestaat verkeert?Hetisdemanier
waaropstraaljagersen

Samenmethetbesefdathetrioolniet
verwaarloosdmagworden,kwamooklang
zamerhandhetideedatdeafvoer vanhuishoudelijk water,regenwater enhet grondwaterelkaar
beïnvloeden."Een
D e politieke aandacht deOosterscheldekering
aspectindehuidigever
,
wordenbeoordeeld.Met
vangingzijndeextra
maatregelenvoorhet
VOOrhet HOOI ISgCStCgm
ditsoortmodellengaje
milieu:hetvermindeveelnauwkeuriger
renvanderiooloverstortingen endeaanpak
beherenenkunjeookvoorkomendatje te
inhetbuitengebied", zegtGastkemper."Een
vroeggaatvetvangen.Hetrioolwordtinde
nieuweontwikkeling hietin ishetintegreregelvervangenalsdewegeruitgaat.Datis
renvanthema'salswaterkwaliteit inrelatie
eensinde20jaar.Alsje weetdathetriool
totgezondheidenhetvoorkomenvan
nog20jaar meekan,kunjehetlaten liggen.
wateroverlast.Denkmaar aandeherwaardeNu wordtvooidezekerheid gezegd:we
ringvanopenwaterindestadals ruimtelijk
gooienhetertoch maaruit."
element.Hetopenwater indestadis
bedoeldomhetgrondwaterpeil te reguleren
Efficiënt beheer
enomovertolligregenwater wegtekrijgen.
Alsmogelijkheid omhetriool efficiënter
Maatregelenomgrondwateroverlast tegen
tebeherenwordt ookhet weghalenvande
tegaan,zoalsdtainage,kunje combineren
rioleringbijdegemeentengenoemd.Een
met afkoppelen, bijvoorbeeld doorhetaanoptiedieeersrgoedoverdacht moet worden,
leggenvanwadi'sinnieuwewijken. HiervindtGastkemper."Jemoetontzettend goed
doorkunjemeerderevliegeninéénklap
kijken naardefunctionele enfinanciële relaslaan.""Vroegerwashetsimpel.Jehadeen
tiestussendetwee,zodatefficiencywinst op
buisenaandeenekantgingetwatinenaan
hetenegebiednietwordt afgebroken door

riolering.Nu ishetvaakdevraagofzaken
alsafkoppelen endeaanlegvanIBA'sbetaald
mogen worden uitderioolheffing. Alsdaar
bezwaartegenwordt aangetekend, moetde
rechterdaaroveroordelen.Diekan met
terugwerkende krachtbepalendat het toch
nietmag.Daaromwordtdaai voorzichtig
meeomgegaan, terwijl het eigenlijk duidelijk isdatzulkezaken bij het riool horen."
Hetwaterketentarief alsalternatiefvoor
derioolheffing, scoortniet hoogbij Gastkemper."Eenwaterketentariefisietswaarvan,zachtjes gezegd,niet iedereen overtuigd
isofdaar welbehoefte aan is.Inmijn optiek
isderioolheffing heelduidelijk, maar isde
waterschapsheffing ingewikkeld.Dewaterschappenzijndaarzelfookvan overtuigd.
Vereenvoudigingervan isechterernstigvertraagddoordelandelijke discussieoverde
financiering vandewatertaken.Opdat punt
valtveeltewinnen.Nu willendewaterschappendaargraagaanmeewerken,dus
datgaatdegoedekantop."
VolgensGastkempergaathetoverhet
algemeendegoedekantopmet het riool."Ik
zieeenaantalgoedeontwikkelingen.De
komst vandeverbrederioolheffing isabsolutewinst.Derisicovolleoverstorten zijn
bijna allemaalgesaneerdenin het buitengebiediseengestagevoortganggaande.Anders
danhetbeelddatbestaat,wordtinhet buitengebied heelhardgewerkt.Vrijwel alle
gemeenten hebbendebesluitvorming en
financiering algeregeld.Indeloopvandit
jaar zaleenheelgrootdeelzijn aangepakt
enligterófdrukrioleringófzijnIBA's
geplaatst ófiseenbewust besluit genomen
dateenaantalpanden niet wordtaangepakt."

HugoGastkemper.
efficiencyverlies opeenandervlak.Riool-en
gemeenten,moetje nietalleen naarde
wegbeheerzijn nietelkaarverknoopt,omdat
financiën kijken."
dewegtransport- enbergingsmiddel isvoor
regenwater.Alsje hetbeheeruit elkaar trekt,
Nu hetwoord'financiën' isgevallen,
kunjesituaties krijgen waarbijdegemeente
komt hetgesprekopdefinanciering vande
eenslechtewegmeet handhaven,omdat het
rioleringszorg.Deregeringheeft eenwetsrioolnognietaanvervangingtoeisen
voorstelin voorbereidingdat het rioolrecht
andersom.Eneenrioolbeheerder zalminder
omzet ineengemeentelijke rioolheffing.
kolken willen,datisgoedkoper.Maar met
Dezeheffing iseenverbreding van het riooleen forse regent uii.rug
rechtwaarmeegemeenjedandatdestraten
. .
.
. T tenookhet afkoppelen
blankstaan.Het
Niet iedereen15OVertUlgd vanwaterenhetbestrijookomde leefbaarheid
denvan wateroverlast
vaneenstad.Datniet
VŒU.debehoefte aan Zin kunnenbetalen.Het
overal tegelijk destrawetsvoorstelmoetdit
tenopenliggenendat
voorjaar klaarzijn. "Het
metcarnavaldestraten
verbrederioolrecht gaat
weerdichtzijn.Allesvaltnatuurlijk teregeaanalleonzekerheid omtrent de financielen,maarhetisnetietsmakkelijker om het
ringvanhetriooleeneind maken",zegt
eensteworden metjezelfdan meteenander
Gastkemperbeslist."Deelsgaathetomeen
.noetdusgoednadenken bijwatje doet.
daadwerkelijke verbreding,alhoewel niet
Alsjederioleringszorgweghaaltbijde
ineensklappenextrageldvrijkomen voor

waterketentarief

"Mijn zorgisofindehuidige trend van
bezuinigingen genoeggeld beschikbaar
blijft voorriolering.Ookmaakikme zorgen
omdevertragingvandewettelijke regeling
rondomdezorgvoorgrondwater. Grondwateroverlast moetje serieusnemen.Gemeenten enwaterschappen hebbendaar samen
eengoedeoplossingvoor aangedragen,
waarbijontwateringwordtgezienalstaak
vangemeenten enafwatering eentaakvan
waterschappen.Daarisnu adviesover
gevraagd aandeCommissievanAdviesinzakedeWaterstaatswetgeving. Diecommissie
houdtzichvooralbezigmet inwelkewet
éénenandermoetworden vastgelegd.Daar
zitdesamenlevingnietoptewachten.Het
moetgewoongeregeld worden.Ookdeinsti
tutionelediscussiesoverdewaterketen moe
ten wekwijtraken.Iedermoetgewoon zijn
werkgoeddoenen,waar nuttigofefficiënt,
metelkaarsamenwerken."t[
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