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VanGeel:"Grote
bedrijven moeten
regenwater afkoppelen"
Grotebedrijvenmogenindenabijetoekomsthetregenwaterdatopdevaakplattegebouwenvalt,
nietlangerviahetrioolafvoerenmaarmoetendatverzamelenenafvoerenojin degrondlatenwegvloeien.Dezedwangmatigea/koppelingwildestaatssecretarisonderbrengenindenieuweintegrale
VROM-vergunning,diemomenteelinvoorbereiding is.HetisvolgensVanGeeldeverantwoordelijkheidvandebedrijvenomnietlangerschoonregenwaterderioleringintelatenstromen.Hijkondigdeditbeleidaantijdensde18eRIONED-dagop27januariinUtrecht.Depraktischeuitwerking
vanzijnplanvolgtindeloopvan ditjaar.
VooreenvollezaalindeJaarbeurs werd
staatssecretarisVanGeelgeïnterviewd door
KeesMijnten.VanGeelmaaktedirectduidelijkgeenbehoefte tehebbenaan eigenzinnig
optreden doorgemeenten.Hetinitiatiefvan
deVNG'Baasineigenbuis'kon weinig
mededogen ondervindenbijVanGeel.Hij
hamert erjuist opdatgemeenten betetmoetengaansamenwerken metdeandere partijeninhetwaterbeheer.VolgensvoorzittetG.
Veldhuizen vandecommissieWatervande
VNGkunnen gemeenten weliswaar doelmatigergaanwerken,maarzaldieopbrengst
nooitvoldoendezijn ommaatregelen als
afkoppelen inoudewijken te financieren.
Gemeenten verhogenhun lastenalflink en
daaropisalvoldoendekritiek,aldusVeldhuizen.VanGeelisookgeen voorstander

vanhogelastenstijgingen voordeburger,
maar dekostenvande rioleringswerkzaamhedenzullenwelbetaaldmoeten worden.
HetRijkgaatnietbijsptingen,zomaaktede
staatssectetarisdeVNGduidelijk.Volgens
VanGeelishetprincipedateengtoot bedrijf
zelfde kostendraagtvanhetafkoppelen op
eigen terreinzeerverdedigbaar.Hijverwachtdenodigecteativiteit vande bedrijven
omdatgoedteregelen.

Sanering lozingen buitengebied
DevraagvanKeesMijnten aandeaanwezigenwiesinds 1januarigeen lozingen
vanafvalwater inhetbuitengebied meer
toestaat,leverdeeenopmerkelijk beeldop.
Slechtsenkelevertegenwootdigers vande
gemeentenstakenhun handop.Hetover-

StaatssecretarisPietervanGeel(VROM).
grotedeelmaakteduidelijknog(lang)niet
klaartezijn.VanGeelmelddedeTweede
Kämetonlangsdatbijna allegemeentenzo
goedalstondzijn metdesanering.Tijdens
deRIONED-dagwashij watconcreter:130
gemeenten oftewel eenkwartvanalle
gemeenten isnognietgeteed.DestaatssecretarisbleefinUtrecht volhoudendat het
bijdemeestegemeenten eenkwestievan
enkelemaanden isvoordatiedeteen in het
buitengebied aangesloten isopderioleting
ofeen!BA. Hij wildedaatomookniets weten
vanvetderuitstel.Indeloopvan ditjaar
moetenallegemeentende afvalwatetlozingeninhun buitengebied gesaneerd hebben,
aldusVanGeel.

KeesMijntenin^esprekmetstaatssecretarisVanGeel.
FransDebets(DebetsBV]kwamdaar in
éénvandeparallelsessies opterug.Hij schat
datinNederlandnogcirca100.000ongerioleerdelozingenvoorkomen.Degemeenten
hebben hetervolgenshemopaan laten
komen.Delaatstedatum (1januari2005)
waaropeeneindemoestzijngemaakt aande
lozingenwasaljaren bekend. Gemeenten
hebben,aldusDebets,geengeldofgeenzin.
Delandbouwsectot (LTO]zouhetliefst pas
in 2008eeneindewillenzienaandelozingen
opslotenendergelijke.Dewaterschappen
hebben onderzwaredrukgestaan omde
datum van 1januari 2005nietzonauw te
nemen.
OverigenswasDebetshetwelmetsommigectiticieensdatdelaatstelozingenvaak
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weinigdoelmatig.Hijverwachtookniet dat
indetoekomstallelozingengesaneerd zullenworden.Gebiedsgerichtsanerenzoueen
uitkomst kunnen bieden.Minder lozingen
saneren,maar tocheenbeterresultaatdoor
debelangrijkste aantepakken.Volgens
Debetsishetookopvallenddatin Nederland
bijnageenseptictanksmeergeplaatst worden,terwijldieinveelgevallen voldoende
resultaat opleveren.

Nieuw lozingenbesluit voor
huishoudelijk afvalwater

FransDebets.
dien veelgeld kosten.Hijsprakovereen
bedragvan700miljoen eurooftewel 110euro
perhuishouden omdelaatste 1,3procent
vandelozingen tesaneren.Debetsvond dat

Op25januari publiceerdedeStaatscourant hetontwerp-Besluit lozing afvalwater
huishoudens.Debestaanderegelszijn inéén
lozingenbesluitsamengevoegd. Bovendien
wordt nu explicietdelozingvan regenwater
gernoemd.Dat kanverboden worden wanneerdeafvoersystemen (goten)bestaan uit
uitloogbarematerialen.KrystofKruitvan
hetMinisterievanVROMmaakteervoorde
aanwezigen eenredelijk ingewikkelde quiz
van.Demeestevragendiehijsteldeover
lozingen,werdennietgoedbeantwoord.Zo
bleekdateenseptictankmeteen inhoud
vanminder danzeskubiekemeterdooreen
waterbeheerdergeaccepteerd magworden
wanneerdewaterkwaliteithierdoor niet in
hetgedrangkomt.Wanneerafvoer van
regenwater eenprobleemwordtvanwege
koperofzink,dan moetdeoverheidaande

KrystofKruit.
betreffende persooneennadereeisstellen.
Hetnieuwelozingenbesluit kentin
principegeenvergunningen of ontheffingen
meer.Waarschijnlijk wordt het Lozingenbe-

DeigeRIONED-dcywerddoorzo'n800mensenbijgewoond.
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Waterketentarief

MevrouwArda.

sluit afvalwater huishoudens rond 1januari
200dvankracht.

Nieuw rioleringsbeleid
VoorzitterT.BouwersvanStichting
RIONEDginginzijnjaarrede inopdezorgplichtvangemeenten voorhetbeheervan
regenwater,diewettelijk vastgelegdzalworden,éndeveranderingvanhet huidige
rioolrecht ineenbelastingheffing meteen
bestemmingskarakter, waaruit gemeenten
hun takenmetbetrekkingtotafvalwater en
hetafkoppelen vanregenwater bekostigen.
Bouwersnoemdediteenbelangrijke stap
voorwaarts.Hijsprakovereen doorbraak
naareennieuwrioleringsbeleid.Het kan

nogwelenkeletientallenjaren duren,maar
degescheidenstelselsvoorafval-enregenwaterkomeninzicht,aldusBouwers.
Bouwerszeigeenvoorstander tezijn van
hetonderbrengen vandegenoemdezorgplichtvoorregenwater indenieuwe integralewaterwet.VolgensdevoorzittervanStichtingRIONEDishetlogischerdeze
zorgplicht indeWetmilieubeheer tehouden,omdatdiewetdemeeste gemeentelijke
milieutaken regelt.Hetplanomnu aleen
plichtintevoerenomafval-en regenwater
gescheidenaftevoeren,vindtBouwers nu
nietopportuun,aangezien nog80procent
vanhetwaterongescheiden afgevoerd
wordt.

Vervangingvanhettioolrechtdooreen
belastingheffing noemdeBouwerseengrote
stapvoorwaarts.Maardieheffing moet dan
ookdeenigebelastingwordenomalle
gemeentelijke rioleringstakentebekostigen,
vindt hij.Hij ishetnieteensmet minister
RemkesvanBinnenlandseZakendienaast
hetverbrederioolrechtvasthoudtaan het
waterketentarief Bouwersisvoorstander
vaneengescheiden stelsel:dekostenvan het
waterleidingbedrijfmoeten betaald worden
uitdeprijsvandrinkwater,degemeente
moethaartakenkunnen bekostigen uitde
rioolheffing enhetwaterschapmoet haar
ingezeteneneen verontreinigingsheffing
kunnen opleggenterInancieringvande
zuiveringskosten.Wanneereendeelvande
rioolbelastingviadedrinkwaterprijs verrekendwordt,isderelatietussenkostenen
heffing zoek,meent devoorzitter vanStichtingRIONED.Deextrakostenvoorgemeentenvanwegehetafkoppelen zouden'goedgemaakt'kunnen wordendooreen verlaging
vandeverontreinigingsheffing doorde
waterschappen, omdatdezuiveringskosten
dalen.Deburgerzouuiteindelijk in totaal
evenveelmoetenbetalen,zoopperdeBouwers.

Allochtonen
Bijmigranten bestaatweinigofgeen
kennisoverderioleringenzuivering.VolgensmevrouwZ.ArdavanTopSupport
InterculturalConsultancygaathet hierbij
omongeveer80procentvandebuitenlanders.Dezegroepkentookhet onderscheid
tussengrond-enoppervlaktewater niet.Zij
deeddaaromeenoproepaandegemeenten
omin overlegtetredenmet migrantenorganisatiesenkennisteverspreidendoor middelvanexcursies(viascholen)eneenlandelijkecampagneopradioentelevisie,gericht
opvooraldejongeremigrant. Pictogrammenzoudenmoeten voorkomendat nog
langervetengeneesmiddelen inhetriool
gegooidworden.Veelrioolverstoppingen
wordenveroorzaakt doorvet. f
Foto's:Michelle Muus

DevoorzittervanStichtingRIONEDriep
alleaanwezigenopeenhalfprocentvande
jaarlijkseuitgavenaanrioleringvoortaante
bestedenaanrioleringsopgaven inontwikkelingslanden.Deaanleidingtotdeze
oproepvormdedenatuurrampop26
decemberinhetzuidoostenvanAzië',waardoorookderioleringinverschillendelandencompleetvernieldis.
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