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Inhoudelijke kennis
moetweerbelangrijk
worden
Processenkrijgenindewatersectorsteedsmeerbelangtoebedicht,waardoordeinhoudminderaandachtkrijgt.Nieuwesystemenkrijgennauwelijksdetijdomzichtebewijzen.Dezekritiekkwamuit
demondenvanHarryvanLuijtelaar(TauwJenFrancoisClemens(TUDelft]tijdensdeRIONEDdagop2/ebruariinUtrecht.A/koppelenstondcentraalopéénvandesessiestijdensdezejaarlijks
terugkerendedagvoorzo'n800rioleurs,georganiseerddoorStichtingRIONED.
DezeRIONED-daggingvooraloverde
nieuwerioolheffing endeverplichteregistratievankabelsenleidingen.Denieuwe
rioolheffing laatnogevenopzich wachten.
Hetwetsvoorstelgaatwaarschijnlijk in april
ofmeinaardeTweedeKamer,waarnade
nieuweheffing per 1januari 2007ingevoerd
zoukunnen worden.VoorzitterTijmeBouwersvanStichtingRIONEDbesteeddeerin
zijnjaarredeookaandachtaan.Volgens hem
kanhetverbrederioolrecht nietsnelgenoeg
ingevoerd worden.Degemeenten hebben
hetgeldhard nodig,nu erallerleiextra
takenophenafkomen quarioleringenaanverwantezakenéneendeelvandeOZBinkomsten verdwenen is.Bouwersgingook
inopdeverdubbelingvanderioollasten
voordeburger indekomende tienjaar.Volgenshemzoudatweleenseentévoorzichtigeschattingkunnen zijn.

Coördinator belastingzaken bij deVerenigingNederlandseGemeenten Robbert
Verkuijlen legdedeaanwezigen nogeens uit
wat hetverbrederioolrecht ingaat houden.
Behalve'echte'rioolzaken kaneen gemeente
straksookkostenvoorhetoplossenvan
grondwaterproblemen en investeringen
voorhetafkoppelen vanregenwatervan het
riooluit dezeheffing betalen.Eengemeente
kandaarbij zelfbepalenofzeéneen heffing
voordewatersysteemtaken éneen heffing
voordewaterketentaken invoertofdatze
beidesamenvoegt totéén heffing.
Ookhetwetsvoorstelvoordeverplichte
registratie vankabelsenleidingen inde
ondergrond zalvermoedelijkdit voorjaar
naardeTweedeKamergestuurd wordenen
ookhiergeldtalswaarschijnlijke invoeringsdatum 1janujari 2007.Deaanleiding

RobbertVerkuijlen.
Deafsluitendeactdoorstand-upmagicianGeotgeParker.
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FransCornells
voorhetverplichtstellenvanderegistratie
ligt inhetgroteaantalincidenten indeafgelopenjaren metkapotgestoken leidingen.
Vaakwasnietbekenddatandere leidingen
opdegraafplek lagen.HethuidigeKLIC,
waarvrijwillig gemeldkanworden waareen
nieuweleidinggelegd is,zalopgaan inhet
Kadaster,waardemeldingmoetgaanplaatsvinden.Alleonbekende leidingendieoverblijven, komenstraksautomatisch onder het
beheertevallenvandegemeente.Volgensde
voorzitter vanhetzeertecent opgerichte
Gemeentelijke Platform Kabelsen Leidingen
(enbestuurslid vanKLIC)FransCornells
heeft iniedergevaldegemeenteAmsterdam
erspijt vandatzedestijds de ondergrondse
infrastructuur uit handen heeft gegeven.
Het liefstewillen weallesweer terugkopen,
aldusCornells,dieookhoofd isvandeafdelingVerkeersmanagement bijdedienst
Infrastructuut vanAmsterdam.Volgens
hem bestaat nogweldiscussieoverdesnel-
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Grondwaterstroming
inbeeld gebracht
DeUtrechtse,geowetenschapperMareVisser
hee/teenmethodeontwikkeldom^rondwaterstromingenindriedimensiesinkaarttebrengen.Meteendergelijkekaartisinéénoogopslag
tezienwaarhetwaterinnattenatuurgebieden,
drinkwaterwinningenenbekenojslotenvandaankomrenwaareventueleverontreinigingen
vandaankomenennaartoegaan.VisserspromoveerdeoppjanuariaandeUniversiteit
Utrechtopdezemethode.
FrançoisClemens.

HorryvanLuijtelaar.

heidvanoverstappen naardenieuweregeling,dekostendieermeegemoeidzijn ende
eventuelebezwarenvanuit hetoogpunt van
concurrentieen veiligheid.

bodemindan wanneer hetdirectviaderioleringafgevoerd wordt.Dathoudteen
bepaald risicoin.Delokaleafvoer buitende
rioleringomkanderegionaleafvoer wel
eensgaanversterkenenvoormeer overlast
gaanzorgen.VolgensFrançois Clemens
wordtgesuggereerddatafkoppelen enkleinschaligerriool-enzuiveringssystemen ook
goedkoperzijn.Optermijn konhijzichdat
welvoorstellen,maarvoorlopigisdaarvan
geensprake,aldusdehoogleraar riolering.
VolgensClemenswordendeproblemen met
foute rioolaansluitingen éndekostenvan
aanlegenbeheervanafvoer- enrioolsystemen onderschat,mernamevanhet ombouwenvangemengdesystemennaareen(verbeterd)gescheiden rioolstelsel in
Iaag-Nederland.Clemensgaatervanuit dat
indetoekomst regenwaterzoveel mogelijk
opeigenterrein'verwerkt'wordtendatook
hetafvalwater terplekkegescheiden (urine
enfeces)enverwerktwordt, f

Afkoppelen
Inapartesessieswerdondermeer het
afkoppelen behandeld.VolgensHarryvan
Luijtelaarzijn weopwegnaar individuele
zuiveringen, waarbij derolvandeburger
dusgroterwordt.Desystemenzullenwel
ingewikkelder worden,verwacht hij.Van
Luijtelaar wildeeersteenaantal mythen
overafkoppelen dewereld uithelpen.Die
mythenzijndatafkoppelen meehelpt aande
bestrijding vandeverdroging,hetrendementvandezuiveringdoet vergroten,
wateroverlast tegengaatenmindet geld kost
quarioolkosten.Hetafkoppelen van het
regenwater isniet hétantwoord opde
watc-problemenindestad,betoogdeVan
Luijtelaar. Hetwater trekt langzamer de

RlONED-directeurHiyoGastkemper.

Indezandigegebieden bevindtzicheen
belangrijk deelvanhetNederlandse grondwater,datonderanderevoor drinkwater
wordtgebruikt. Hetwaterbegint zijn weg
doordeondergrond meestalalsregen,aldan
nietverontreinigd.Vervolgensstroomt het
langzaam doordeondergrond inderichting
vanbijvoorbeeld eenbeek,natuurgebied of
onttrekkingsput.Alhetwaterdat inzo'n
uittreezoneweeraandeoppervlakte komt,
behoort totéén grondwaterstromingssysteem.Onderwegwisselthetwater stoffen
uit metdevasteondergrond. Dezedriefactorensamen-stroming,kwaliteit engeochemischeprocessen -bepalen hoeveelen
welksoortstoffen inhetgtondwater zijn
opgelostenderuimtelijke patronen daarin.
Inzijn promotieonderzoek heeft Vissers
voorSallandenhetstedelijkegebied rond
Hengeloaangetoond datde waterkwaliteit
gedetailleerd verklaard kanworden door
dezedriefactoren tecombineren.DeNederlandsesituatieblijktgekenmerkt teworden
doorveelkleine grondwaterstromingssystemen,diesamenhangen met kleinschalige
drainagesystemen.Zeblijken ookrelatief
stabieltezijn indetijd. Eenstatischekaartis
volgensdepromovendusdanookvoldoende
voortoepassingbijruimtelijkeordeningen
grondwaterbescherming. Omdat slotenen
bekenookdoorgrondwater wordengevoed,
zijn dekaartenookvoor oppervlaktewater
vanbelang.
Metdenieuwekaartenwordtdewetenschappelijke kennis toepasbaar in ruimtelijkeordening,bijvoorbeeld bij natuurherstelprojecten,saneringvan verontreinigingen,
deaanlegvandeecologische hoofdstructuur
en hetbeschermen vandrinkwaterwinningen.Vergevorderdeplannen bestaanomde
provincieUtrecht indekomende maanden
opdezemanier helemaalinkaarttebrengen.
Voormeerinformatie:RojyMeijer(030J253yj 05.
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