Symposium 'Riolering verspreide bebouwing,
recreatieterreinen e.d.', kort verslag*
Ir. J. S. Kuyper, Voorzitter Programmagroep 2; Adviesbureau Bongaerts, Kuyper en Huiswaard.

Kiezenof trekken
In de reeks Cahiers Bio-Wetenschappen en
Maatschappij is verschenen het cahier
'Fluoridering -kiezen of trekken'.
In het cahier wordt o.a. een opsomming
gegeven van de argumenten in de besluitvorming, die hebben geleid tot een verbod
van drinkwaterfluoridering in maart 1976.
Aan de orde komen o.a.:
— de werking van fluoride op het gebit;
— mythen en werkelijkheid ten aanzien van
de invloed van fluoride op de rest van het
lichaam;
— verstandelijke en emotionele argumenten
vóór en tegen;
— de grens van de bevoegdheden van de
overheid bij maatregelen die altijd 'het
algemeen belang' willen dienen;
— of de overheid mag opkomen voor de
belangen van kinderen wanneer ouders
deze belangen verwaarlozen;
— de acties die vóór en tegen drinkwaterfluoridering gevoerd zijn:
— wat kan in plaats van drinkwaterfluoridering geschieden en met welk effect?
'Fluoridering — kiezen of trekken' (48 pag.,
13 ill.) wordt uitgegeven door de Stichting
Bio-Wetenschappen en Maatschappij in
Leiden en Van Loghum Slaterus, postbus 23,
Deventer (tel. 05700 -20522), prijs ƒ 7,50.

Symposium 'olieverontreiniging
opdeNoordzee door oliewinning'
De afdeling Gezondheidstechniek van het
KIVI organiseert op 24 mei a.s. het symposium 'Olieverontreiniging op de Noordzee
als gevolg van oliewinning'. Inleiders zijn:
ir. A. W. J. v. d. Hoek, 'Het boorproces';
dr. ir. J. Ph. Poley, 'Olie op de golven ;
dr. J. C. Duinker, 'Milieuschade'; ir. J. Kaspers, 'Bestrijding'; de bijeenkomst wordt
besloten met een paneldiscussie.
Het symposium vindt plaats in het KIVIgebouw, Prinsessegracht 23, 's-Gravenhage,
aanvang 10 uur. Inlichtingen: KIVI, tel.
(070) 64 6800.

'Assainissement individuelet
stationsd'épuration pour petites
collectivités'
Onder bovenstaande titel heeft
L'Association Française pour l'Etude des
Eaux een studie het licht doen zien die
tegen de prijs van 210 Francs te bestellen
is bij AFEE, 21 rue de Madrid,
75008 Paris.

Vrijwel alle steden en dorpen zijn inmiddels
van redelijk tot goed werkende rioleringsstelsels voorzien. Wel zijn vervangingen en
verbeteringen in veel gevallen nodig.
De gemeenschap heeft geaccepteerd dat de
kosten die hieraan worden besteed noodzakelijk en onontkoombaar zijn. Dit soort
voorzieningen is niet meer uit onze woonagglomeraties weg te denken, evenmin
als goede drinkwatervoorziening, openbaar
vervoer e.d.
Met vuillozingen buiten bebouwde kommen
ligt dit iets anders.
De levering van bijv. drinkwater, elektriciteit
en PTT-diensten zijn in de buitengebieden
mogelijk geworden door niet of niet volledig
van het profijtbeginsel, de gebruiker
betaalt, uit te gaan.
Veelal is uitgegaan van een niet kostendekkend forfaitair bedrag ten laste van de
gebruiker, terwijl de overige kosten uit
algemene middelen of omslagregeling
worden gedekt.
Dit leidde ertoe dat thans vrijwel alle
woonagglomeraties en verspreide woonbebouwingen in ons land van de genoemde
voorzieningen gebruik kunnen maken.
Ook ten aanzien van de afvalwaterafvoer
is nu een soortgelijke ontwikkeling begonnen. Psychologisch en bestuurlijk ligt deze
zaak echter wel iets anders. De eigenaren
en bewoners van verspreidliggende bebouwing zien de afvoer van hun afvalwater
niet altijd als een gewaardeerde voorziening;
veel geld heeft men er in ieder geval niet
voor over.

Bestuurlijk ligt het ook moeilijker omdat
in het algemeen bij het inzamelen resp.
behandelen twee verschillende instanties
zijn betrokken. Het inzamelen geschiedt
onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente, terwijl de behandeling gebeurt onder deverantwoordelijkheid van de provincie
of van het overheidslichaam dat het waterkwaliteitsbeheer als taak van het provinciaal
bestuur heeft gekregen. De belangen en
urgenties liggen bij deze twee instanties niet
altijd gelijk. Subsidieregelingen geven de
aanzet tot de oplossing van dit toch wel
belangrijk maatschappelijk probleem.
De NVA heeft op 28 september 1977 over
het onderwerp 'Riolering verspreide bebouwing, recreatieterreinen e.d.' een symposium
georganiseerd. Een zevental inleiders belichtte de diverse aspecten van maatschappelijke, bestuurlijke, financiële en de technische aard. Van deze inleidingen zijn de
volgende samenvattingen gemaakt. Mijn
medewerkers Ammerlaan, Hoftijzer,
De Ruijter, Sterk en Vastenburg, die deze
samenvattingen in overleg met de inleiders
maakten, ben ik hiervoor zeer erkentelijk.
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* Georganiseerd door de NVA op 28 sept. 1977.
Het water van de rivier De Aa in Noord-Brabant, vervuild door lozingen van afvalwater afkomstig
van verspreide bebouwing.

