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Iedere gemeente gaat op haar eigen manier
om met de rioleringszorg. In grote gemeenten gaat dat vaak heel anders dan in kleine.
Toch zijn er wel algemene trends te signaleren omdat er nieuwe externe ontwikkelingen zijn waarop de gemeenten moeten
reageren, zoals de extremere regenval, de
kredietcrisis, de bestuurlijke vernieuwing
en de toenemende burgerparticipatie. Op
de recent gehouden RIONED-dag bleek
duidelijk dat de sector bewust inspeelt op
deze ontwikkelingen. WaterForum tekende
een aantal van die ontwikkelingen op en
plaatst ze in een breder kader.

Minder rigide landelijke doelstellingen
uit Den Haag en meer ruimte voor
lokaal maatwerk, dat is een belangrijke
nieuwe trend in de rioleringssector.

visie op het beheer van de riolering. De laatste tijd is hierbij
terecht meer aandacht voor ‘asset management’. Voor veel
gemeenten is dit echter nog een braakliggend terrein.
Tekst: Dick Vat

Kostenreductie
Ten einde de lokale lastenstijging te beperken is het van
groot belang de omvang van de kapitaallasten te beheersen.
Toepassing van sleufloze technieken maakt het mogelijk de
vervangingsinvesteringen te reduceren.
Het rioolbeheer is vooral bij de kleinere gemeenten een punt
dat extra aandacht verdient. Regionale bundeling van kennis en capaciteit zou hier een
oplossing kunnen bieden. Het gebruik van
internet kan een stimulans zijn bij de verdere
verbetering van de doelmatigheid van het
beheer en onderhoud

Trends in de rioleringssector

Verbrede rioleringszorg volop in beweging
De rioleringssector staat aan het begin van een onmiskenbare
cultuurverandering. Meerdere trends voeden deze paradigmawisseling. Naast de verwachte klimaatverandering gaat
ook het streven naar meer duurzaamheid een nadrukkelijk
stempel op de sector zetten. Deze fysieke factoren dagen
uit tot met name technologische innovatie. Het bergen van
extreme neerslag, het besparen van energie en het gebruik
van milieuvriendelijkere materialen zijn goede voorbeelden
en hier is de sector al volop mee bezig. Op andere maatschappelijke trends, zoals de kredietcrisis, zal de sector nog
een antwoord moeten vinden. Zodra de economie het weer
aankan, zal de overheid moeten gaan bezuinigen en komt
bij gemeenten ook het rioolbeheer onder druk te staan. De
bestuurlijke vernieuwing houdt de gemoederen opnieuw
bezig. Blijft het rioleringsbeheer een taak van gemeenten of
is het meer de verantwoordelijkheid van de waterschappen?
Deze discussie steekt iedere keer weer de kop op.
Een onderbelichte trend is de burgerparticipatie. Gemeenten
willen, samen met de bewoners, meer wijkgericht werken.
Waterberging en riolering horen daar ook bij. Volstrekt
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nieuw hierbij is dat het rioolbeheer niet begint bij de
ingenieur achter zijn PC maar aan de keukentafel met de
wijkbewoners. Door de combinatie van nieuwe technologie
en maatschappelijke vernieuwing zijn er veel kansen voor
innovaties.
Verbrede rioleringszorg
De gemeenten krijgen ook wettelijk steeds meer ruimte voor
vernieuwing. De rioleringszorg is vorig jaar verbreed en nu
opgesplitst in drie zorgplichten voor afvalwater, hemelwater
en grondwater. Het gemeentelijke beleid hiervoor moet de
komende jaren worden vastgelegd in een verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Een belangrijk nieuw uitgangspunt hierbij is dat er geen landelijke doelstellingen meer zijn,
zoals de basisinspanning die voorschreef dat alle gemeenten
de vuilemissie via hun riooloverstorten moesten halveren. De
rigide Haagse doelstellingen zijn heel bewust vervangen door
regionale ambities en lokaal maatwerk. Dit leidt er toe dat
evaluatie van de concreet behaalde resultaten meer aandacht
zal krijgen. Belangrijke thema's daarbij zijn het klimaatbe-

stendig maken van de openbare ruimte, de aanpak van de
grondwaterproblemen, het verder verbeteren van de lokale
waterkwaliteit en het doelmatig scheiden van afvalwater,
hemelwater en grondwater. Gemeenten en waterschappen
zetten gezamenlijke monitoringprogramma's op om de effecten van de maatregelen goed te kunnen volgen.
Relatie met de openbare ruimte
Functionele aanpassingen van het rioolstelsel kunnen alleen
effectief worden gerealiseerd door een integrale aanpak in
samenhang met een herinrichting van de openbare ruimte.
Een goed voorbeeld hiervan is een waterdoorlatende verharding. In andere gevallen kan sprake zijn van een integrale
aanpak gecombineerd met de particuliere bebouwing,
bijvoorbeeld door de aanleg van groene daken.
Daarnaast blijft het een zeer belangrijke taak voor de gemeenten om de verwachte piek aan vervangingsinvesteringen
optimaal te combineren met de noodzakelijke hydraulische
aanpassingen en de overige reconstructies in de openbare
ruimte. Dit vraagt een goed onderbouwde lange termijn

Verminderen bestuurlijke drukte
Eind vorig jaar heeft staatssecretaris Huizinga van Verkeer
en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer gestuurd
over het kabinetvoornemen de doelmatigheid van het
waterbeheer te verhogen. De belangrijkste aanleidingen zijn
een noodzakelijke besparing op de rijksbegroting en een
mogelijke reorganisatie van het waterbeheer om de bestuurlijke drukte te verminderen. Op aangeven van de Unie van
Waterschappen is hierbij – vrij onverwacht – de positie van
de rioleringssector in beeld gekomen. De waterschappen
hebben voorgesteld om de rioleringstaak van de gemeenten
over te nemen. Volgens de waterschappen zou dat een efficiëntiewinst van 100 miljoen euro opleveren. In een reactie
stelde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
‘not amused’ te zijn over zowel de inhoud als de gebrekkige
communicatie. Inmiddels wordt er in Den Haag intensief
gezocht naar creatievere varianten om de al jaren gewenste
cultuurverandering in de samenwerking tussen gemeenten
en waterschappen sneller tot stand te brengen.

Meten lokale regenval

Gebruik van sleufloze technieken

Opsporen rioolvreemd water

Onderhoud via internet

De klimaatverandering en daarmee de verhoogde kans op wateroverlast
vraagt om een goed inzicht in de lokale regenval. Recent zijn methodieken ontwikkeld om lokale regengegevens te genereren aan de hand van
radarbeelden van buien. Met inzet van specifiek ontwikkelde software
kan een goede betrouwbaarheid worden bereikt tegen aanvaardbare kosten. Het grote voordeel is dat op deze wijze de noodzaak van kwetsbare
regenmeters sterk wordt gereduceerd.

Het gebruik van sleufloze technieken is sterk in opkomst door meer geavanceerde
technieken en verbeterde ontwerp- en aanbestedingsprocedures. Ook het afkoppelen speelt hierbij een rol. Door steeds meer af te koppelen volstaat een kleinere
rioolbuis en dat verhoogt de mogelijkheid voor het toepassen van sleufloze
technieken. Het vraagt wel een grondige analyse van de toestand van de riolering
en bij voorkeur ook een enigszins betrouwbare prognose van de resterende levensduur van de leidingen.

Door verkeerde aansluitingen van hemel- en grondwater op het afvalwatersysteem
wordt de rwzi onnodig belast met rioolvreemd water. Dit resulteert in onnodig
hoge energiekosten en een verlaagd zuiveringsrendement.
Met nieuwe methoden zijn die aansluitingen snel op te sporen. Zo is bijvoorbeeld
in opdracht van STOWA de Droogweer Afvoer Analyse Systematiek (DWAAS)
ontwikkeld.

Voor het digitaal ondersteunen van het operationele onderhoud zijn
nieuwe onderhoudsystemen ontwikkeld waarmee via internet inzichtelijk wordt gemaakt welke onderhoudswerkzaamheden aan een bepaald
onderdeel van het rioolstelsel zijn uitgevoerd. De systemen kunnen ook
een prognose maken van het te verwachten onderhoud. Dit kan een
aanzienlijk efficiencywinst opleveren.
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