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Campagne Goed Rioolgebruik start 9 november

Strijd tegen vet
en afval
Op 9 november 2009 gaat de landelijke campagne Goed
rioolgebruik van start. Op televisie en radio worden Postbus
51 spotjes uitgezonden. Doel van de campagne is mensen
bewust te maken van hun eigen bijdrage aan schoon water
door geen afval in het riool te gooien.

Afkoppeldag 2009
Wilt u uw inwoners stimuleren of verplichten om op eigen
terrein ook af te koppelen? Wilt u weten wat de juridische,
technische en praktische mogelijkheden hiervoor zijn?
Kom dan naar de Afkoppeldag! Op deze dag onder meer
uitgebreid aandacht voor de modelverordening van de VNG
voor verplicht afkoppelen op particulier terrein.
29 september 2009, Cinemec Ede. Programma en opgave:
i www.riool.net

Naast de landelijke publiciteit komt er ook een toolkit met
materiaal voor gemeenten, waterschappen en bedrijven om op
eigen manieren bewoners te informeren over goed gebruik van
het riool. De boodschap komt daarmee voor de bewoners
dichter bij huis en gemeenten kunnen indien gewenst eigen
accenten leggen. En natuurlijk geldt dat herhaling de kracht
van de boodschap is.
Neem nu vast contact op met uw communicatieafdeling, zodat
u uw voorlichtingsactiviteiten tijdig in kunt plannen en u op 9
november ook meteen kunt starten met uw lokale campagne.
Deze zomer ontvangt u concrete informatie en materiaal.
> lees verder op bladzijde 2

> vervolg van de voorpagina

Geef uw input op de visie op stadswaterkwaliteit

Campagnemateriaal

Stadswaterkwaliteit:
tijd voor maatwerk

De toolkit voor lokaal gebruik bevat materiaal dat u direct kunt
inzetten, zoals basisteksten, kant-en-klare brochures,
campagneconcepten voor lokale events en online materiaal. De
boodschap in de lokale uitingen is meer op de praktijk gericht
dan de landelijke campagne: gooi geen vet of vast afval in het
toilet. Daarbij wordt ook handelingsperspectief geboden: waar
kan iemand dit dan wel weggooien.

Tijdspad
Het reclamebureau dat het concept voor de landelijke
campagne ontwikkelt, heeft hiervoor tot eind juni de tijd.
Daarop volgend maken zij de toolkit in dezelfde stijl als het
landelijke concept. Op die manier sluiten beide sporen prima
op elkaar aan.
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In de zomerperiode zullen de verschillende onderdelen van de
landelijke campagne en de lokale toolkit ontwikkeld en
geproduceerd worden. Eind augustus start Stichting RIONED
met intensieve informatieverstrekking aan gemeenten,
waterschappen en andere betrokkenen zoals inspectie- en
ontstoppingsbedrijven. Wij benaderen hierbij zowel de
afdelingen rioleringsbeheer, als besturen en communicatieafdelingen van onze begunstigers.
Via o.a. een speciale editie van RIONEDnieuws, mails en de
website www.riool.net wordt uitgelegd welk materiaal in de
toolkit aanwezig is, hoe u gebruik kunt maken van de toolkit,
waar materiaal besteld kan worden, etc. Vanaf die periode kan
iedere organisatie die geïnteresseerd is, materiaal bestellen, de
lokale events vormgeven en bijvoorbeeld de eigen website
uitbreiden met informatie.

Op de hoogte blijven
Om u zo veel mogelijk actuele informatie te geven heeft
Stichting RIONED op www.riool.net een nieuw dossier
aangemaakt: Publiekscampagne. Hier vindt u alle informatie
over de publiekscampagne en verwijzingen naar andere nuttige
websites. Dit dossier wordt aangepast zodra nieuwe informatie
beschikbaar is.
Deze zomer ontvangt u een extra RIONEDnieuws met
uitgebreide informatie over het materiaal in de toolkit, hoe u
als lokale overheid mee kan doen en de verkrijgbaarheid van de
materialen.

Met het realiseren van de basisinspanning zijn nog niet alle
problemen met waterkwaliteit opgelost. Stichting RIONED
vindt dat het nu tijd is voor maatwerk: Bepaal per locatie of
u maatregelen wilt (of moet) treffen of niet. Als het
antwoord ‘ja’ is, beperk u dan niet tot de riolering, maar
bekijk het probleem integraal. Neem de inrichting mee, het
baggeren, regenwater, hondenpoep, eendevoer, bladval en
wat er nog meer ter plekke voor vervuiling zorgt. Deze visie
van Stichting RIONED ligt nu voor u ter inzage.
Elk stadswater heeft zijn eigen bronnen van vervuiling. Het
voeren van eenden en de fecaliën van eenden en honden
vormen vaak een groot deel van de belasting. Ook bladval in
het water is een bron van fosfaat. De invloed van riooloverstorten wordt vaak overschat. Natuurlijk moet deze bron
ook worden aangepakt als dat daadwerkelijk helpt. Stichting
RIONED pleit ervoor, om niet meer automatisch naar de
bekende normen en maatregelen te grijpen, maar om voor elk
stadswater apart een analyse uit te voeren en op basis daarvan
een effectieve serie maatregelen uit te voeren.

Locatie en functie
Maatwerk moet centraal komen te staan in de verbetering van
de stadswaterkwaliteit. De eerste stap is de analyse van de
locatie. Wat is de functie van het betreffende water in de
samenleving? Pas hier het beleid op aan. Bepaal of het voor
deze specifieke functie van belang is om maatregelen te
treffen. Kies vervolgens de locaties waarbij verbetering zinvol
is en pak deze integraal aan.
Het oplossen van de waterkwaliteitsproblemen vraagt om een
combinatie van maatregelen. Aanpak van álle emissiebronnen,
dus ook de eendjes, hondenuitlaat etcetera. Daarnaast kunnen
maatregelen in het watersysteem zelf worden ingezet om de
waterkwaliteit verder te verbeteren. Hierbij moet u denken aan
inrichtingsmaatregelen zoals robuustere waterpartijen, maar
ook aan het beheer en onderhoud van het watersysteem
(bijvoorbeeld baggeren).

Uw mening
Meer informatie
t 0318 631111 Isabelle Wasmus
i www.riool.net > dossiers > publiekscampagne

Naar aanleiding van de studie Oppervlaktewaterkwaliteit: wat
zijn relevante emissies? heeft Stichting RIONED een
(concept)visie opgesteld over het verbeteren van
Stadskwaliteit. De conceptvisie wordt aan alle begunstigers en
belangstellenden ter becommentariëring voorgelegd. Hiermee
wil Stichting RIONED een breed door de vakwereld gedragen
visie op stadswaterkwaliteit neerleggen. Een nieuwe impuls
voor het waterkwaliteitsspoor.
De conceptvisie is te downloaden van www.riool.net.
i www.riool.net > publicaties > ter visie

foto Wim van Hof, bvBeeld

VNG modelverordening
voor het lozen van
grondwater en hemelwater op de riolering

Kunnen wij burgers verplichten tot afkoppelen of het
scheiden van afvalwater en hemelwater? Deze vraag speelt
bij veel rioleringsbeheerders al langer. De VNG presenteert
een model voor een gemeentelijke verordening, om het
lozen van hemelwater en grondwater op een openbaar
vuilwaterriool tegen te gaan. Voor de zomervakantie komt
de VNG met een ledenbrief waarin zij de verordening
presenteert en toelicht.
3

Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke is o.a. de
Wet Milieubeheer gewijzigd. Gemeenten kunnen in het belang
van de bescherming van het milieu bij verordening regels
stellen aan het lozen van grondwater en hemelwater op de
riolering. Hiermee hebben gemeenten een nieuw instrument
gekregen om de gemeentelijke watertaken (zorgplichten) vorm
te geven. De verordeningbevoegdheid is facultatief, gemeenten
zijn dus niet verplicht een verordening voor het lozen op de
riolering te hebben.

Afkoppelen of niet?
Gemeenten hebben met de nieuwe zorgplichten voor grond- en
hemelwater veel beleidsvrijheid gekregen. De zorgplichten
beginnen bij de burger. De gemeente bepaalt zelf wat
redelijkerwijs van de burger kan worden verwacht en op welke
manier de gemeentelijke zorgplichten worden ingevuld. Bij de
zorgplicht hemelwater kan de gemeenten ervoor kiezen om het
hemelwater wel of bewust niet aan te sluiten op de riolering.
Vervolgens kiest de gemeenten met welke voorziening het
verwerken en transporteren plaats vindt (o.a. gemengd of
gescheiden, IBA e.d.). Bij een overwegend gemengd stelsel
(zoals de meeste gemeenten) is het de vraag in hoeverre dit
gemengd blijft of niet. Dit zal van veel lokale factoren
afhankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van het stelsel,
de bovengrondse ruimtelijke ontwikkelingen, de aanwezige
capaciteit van de rwzi’s, de grondslag, de bewoners en zeker
niet te vergeten de beleidsmatige voorkeuren. Niet voor niets
heeft de wetgever wel een vóórkeur voor scheiden

uitgesproken, maar deze niet afgedwongen. Juist om ruimte te
geven aan een lokale afweging. De bekende voorkeursvolgorde
in de Wet Milieubeheer is afdwingbaar voor bedrijven maar
voor gemeenten zeker niet verplicht. Er bestaat dus niet zoiets
als een wettelijke plicht tot afkoppelen voor gemeenten.
Bij het besluit tot afkoppelen kan een gemeente zich beperken
tot de openbare ruimte. Maar zij kan ook besluiten om op
particulier terrein af te koppelen. Hierin bestaan twee
varianten: de particulier gescheiden laten aanleveren of het
geheel op eigen terrein laten verwerken. De lokale situatie en
beleidsmatige voorkeuren bepalen wat de gemeente wil. Bij het
afkoppelen van particulier terrein of bebouwing bepaalt de
gemeente of dat alleen vrijwillig gebeurt of dat zij dit
daadwerkelijk wil afdwingen met een verordening.

Wat regelt de modelverordening?
De modelverordening regelt dat een gemeente een gebied kan
aanwijzen, waarbinnen het niet is toegestaan hemelwater of
grondwater te lozen op het openbaar vuilwaterriool. Het
aanwijzen van gebieden is een besluit, waartegen beroep
mogelijk is. De termijn die de gemeente hanteert, dient dus
voldoende ruimte te laten voor bezwaar en beroep. Het is
mogelijk in deze gebiedsaanwijzing een onderscheid te maken
in het afkoppelen van de aansluiting aan de voorzijde van een
gebouw en die aan de achterkant.
Het aanwijzen van een gebied moet worden gebaseerd op het
(verbreed) gemeentelijk rioleringsplan (GRP) of een ander

vastgesteld beleidsplan (bv. afkoppelplan). In dit plan
formuleert de gemeente de zorgplichten voor het grondwater
en hemelwater. Zij maakt hierbij de afweging van wat
redelijkerwijs van de eigenaar kan worden verwacht. Deze
afweging wordt dus niet in de verordening zelf gemaakt.
Vaak zal het niet binnen de gehele gemeente redelijk zijn om
van burgers te vragen zelf hun regenwater te verwerken. Dat
betekent dat een gemeente een afweging moet maken en
gebieden moet benoemen. Zij kan dan zowel verschillende
eisen/oplossingen als een verschillend tijdstraject per gebied
vaststellen. Daarbij moet zij onderbouwen dat het gevraagde
voor de meeste mensen in die situatie redelijk is en duidelijk
maken wat de gemeente concreet vraagt en wat de (financiele)
consequenties hiervan zijn. Gaat het bijvoorbeeld om het
scheiden van afval- en regenwater en het vervolgens aan de
gemeente aanbieden? En moet dat dan ook voor de achterkant
van daken? Wanneer? Als de gemeente het stelsel vernieuwt?
Welke andere vragen komen op als de particulier het water zelf
moet infiltreren of op oppervlaktewater moet lozen? Want
welke capaciteitseisen stelt de gemeente hierbij? En eventuele
bronmaatregelen?
De verordening staat dus niet op zichzelf, maar is een
instrument om het beleid uit te voeren. Als de gemeente in het
GRP duidelijk heeft vastgelegd wat zij wil, dan kan zij de
verordening inzetten.
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Hoe werkt het in de praktijk?
Het toepassen van de door de gemeenteraad vastgestelde
verordening begint met een besluit van B&W om een gebied
aan te wijzen, waarbinnen het verbod op het lozen op het
openbaar vuilwaterriool van toepassing is. Op basis van deze
gebiedsaanwijzing kan de gemeente aan de betrokken burgers
een brief sturen, waarin staat aan welke verplichting zij (op
termijn) moeten voldoen. Daarbij zal het voor een aantal
burgers niet redelijk zijn om aan het gevraagde te voldoen.
Bijvoorbeeld als een perceel geen tuin heeft en het niet aan
oppervlaktewater grenst, is het verwerken op eigen terrein
vrijwel onmogelijk. Voor deze mensen kan een gemeente
ontheffing verlenen. De ontheffing gaat over een individueel

De relatie met bouwregelgeving
Bij nieuwbouw is geen aparte waterverordening nodig.
De gemeente kan nu reeds op basis van de bestaande VNGmodelbouwverordening voorschrijven, dat hemelwater
gescheiden moet worden aangeleverd of op eigen terrein
verwerkt. Zie voor de voorwaarden en een uitgebreide
toelichting de Leidraadmodule A3100 Aansluiting op de
riolering. Voor bestaande gebouwen en voor bestaande en
nieuwe open erven en terreinen is de waterverordening nodig.
Omdat nu blijkt dat de bouwverordening vanwege de
deregulering op termijn zal opgaan in een AMvB, kiest de
VNG toch voor een aparte waterverordening op te stellen.
De eerder aangekondigde ledenbrief en de verordening zijn
hierdoor wel enige weken vertraagd en volgen nu dus voor de
zomervakantie.

De relatie met algemene regels voor het lozen van
afvalwater
De relatie met algemene regels voor het lozen van afvalwater
Op grond van het “Besluit lozing afvalwater huishoudens” uit
2008, heeft de gemeente al de mogelijkheid om individuele
eigenaren met een maatwerkvoorschrift te verplichten de
hemelwaterafvoer af te koppelen van het vuilwaterriool. Het
gaat hier om een besluit per bouwwerk, waartegen bezwaar
en beroep mogelijk is.
Het voordeel van de nieuwe waterverordening is, dat deze
een collectieve aanpak mogelijk maakt en geschikt is voor
specifieke gebieden (wijken / straten). Hiermee wordt
voorkomen dat voor iedere eigenaar een maatwerkvoorschrift
moeten worden gehanteerd.
De verordeningsbevoegheid waarop de waterverordening is
gebaseerd, sluit inrichtingen in de zin van de Wet Milieubeheer uit. Voor deze instellingen kunt u een maatwerkvoorschrift op basis van het Activiteitenbesluit hanteren.
geval. Indien de gemeente geen ontheffing verleent en een
burger blijft weigeren kan de gemeente bestuursdwang of een
dwangsom gebruiken.

Op welke situaties is de verordening van toepassing?
De verordening biedt in combinatie met de bestaande artikelen
uit de modelbouwverordening regels voor de volgende
situaties:
Hemelwater
1. Rioolvervanging en de overgang van een gemengd naar
gescheiden stelsel in een straat/wijk met bestaande bouw.
Burgers en bedrijven moeten:
- geschieden aanbieden;
- het hemelwater op eigen terrein verwerken of lozen op
oppervlaktewater.
2. Water-op-straat bij hevige regenval in een wijk/straat met
bestaande bouw als gevolg van de capaciteit van het
gemengde stelsel. Burgers en bedrijven moeten:
- het hemelwater op eigen terrein verwerken of lozen op
oppervlaktewater.
3. Het inrichten van een nieuwe wijk/straat of het aansluiten
van nieuwe gebouwen. Burgers en bedrijven moeten:
- gescheiden aanbieden;
- het hemelwater op eigen terrein verwerken of lozen op
oppervlaktewater.
Grondwater
4. Drainage van particuliere voorzieningen in
grondwaterprobleemgebieden:
- Burgers en bedrijven moeten gescheiden aanbieden voor
aansluiting op de riolering.

Geen voorschriften diffuse verontreiniging
De aanpak van diffuse belasting uit uitloogbare bouwmaterialen wordt met de uitgewerkte artikelen niet geregeld.
Daarmee blijft dit belangrijke thema buiten de gemeentelijke

modelverordening. In juridische zin kan het toepassen van
(uitloogbare) bouwmaterialen met een gemeentelijke
verordening niet worden verboden. Hogere regelgeving
(Bouwbesluit en Woningwet) biedt hiervoor geen grondslag.
Gemeenten kunnen met de nieuwe verordenende bevoegdheid
wel regels stellen aan de kwaliteit van het te lozen afvalwater
indien de lokale waterkwaliteit daar om vraagt. Dit is maatwerk
en daarom niet opgenomen in de modelverordening.

De verordening als één van de beleidsinstrumenten…
De gemeentelijke verordening tot verplicht gescheiden
aanleveren van grond- en hemelwater, is zeker niet het enige
middel voor de gemeente om haar beleid vorm te geven. De
VNG adviseert de verordening te plaatsen in een bredere
context. Werk hierbij in de juiste volgorde. Eerst moet de
gemeente het eigen beleid formuleren: wat kan redelijkerwijs
van de eigenaar worden verwacht. Daarna vindt de doorwerking van het beleid plaats naar de verordening.
De verordening kan een onderdeel zijn van een gebiedsgerichte
aanpak, waarbij de gemeente verschillende instrumenten inzet
zoals voorlichting en informatievoorzieningen, afkoppelen op
basis van vrijwilligheid, stimuleren van afkoppelen door
subsidie e.d. De gemeentelijke verordening is feitelijk het
laatste middel om niet meewerkende eigenaren te verplichten
mee te werken aan een gebiedsgerichte aanpak.

Handleiding testen
debietmeters
In de gemeente Breda kan meetapparatuur getest worden
in een proefopstelling waarmee een typische rioolomgeving
wordt nagebootst. Samen met de Stichting RIONED en
STOWA is voor het testen van debietmeters een
meethandleiding opgesteld.
De behoefte aan praktijkmetingen in riolering neemt toe en
hiermee ook het aantal meetnetten. De grote diversiteit aan
meetapparatuur, de technologische ontwikkelingen en de
onbekendheid met meten maken de keuze voor apparatuur en
telemetrie voor de rioleringsbeheerder niet eenvoudig. Daarbij
komt, dat meetapparatuur zich in het riool vaak niet gedraagt
zoals de specificaties aangeven.

Proefopstelling
Gemeente Breda nam het initiatief voor het realiseren van een
proefopstelling voor het testen van meetapparatuur. Bij deze
proefopstelling kunnen leveranciers – onder voorwaarden – de
werking van hun meetapparatuur onder
praktijkomstandigheden testen en aantonen dat deze ook
onder praktijkomstandigheden conform de specificaties werkt.

Gert Dekker (VNG), Rob Hermans (Stichting RIONED)
e gert.dekker@vng.nl t 070-3738648 i www.vng.nl (v.a. juli)

Kort Bericht
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Zijaanzicht van de proefopstelling

Aanmelden voor
www.riool.net
Het aanmelden voor het besloten deel van www.riool.net,
dé kennisbank voor rioleerders in Nederland, is dit voorjaar
veranderd. Nu kan iedereen die werkt bij een organisatie die
begunstiger is van RIONED, toegang krijgen tot het
besloten deel van de website.
De standaard inlognaam is het e-mailadres dat u bij uw
werkgever (onze begunstiger) heeft. Om toegang te krijgen tot
onder meer de Leidraad Riolering, fotodatabank, IBOS en
database met onderzoekspublicaties moet u zich éénmalig
aanmelden.

Vanuit de pompput (A) wordt (riool)water via twee pompen en
een persleiding in de overstortput (B) of lozingsput (D)
gepompt. De pompen hebben een frequentieomvormer, zodat
de capaciteit instelbaar is. Het water stroomt via het vrijverval
riool en een debietmeetput (C) de overstortput in. Vanuit de
overstortput stroomt het water weer terug naar de pompput
(zie boven).

Handleiding
Om ervoor te zorgen dat iedereen de proefopstelling uniform
en eenduidig gebruikt, is, in samenwerking met Stichting
RIONED en STOWA een handleiding opgesteld. Hierin staat hoe
u als gebruiker van de proefopstelling op een reproduceerbare
en verantwoorde manier de meetnauwkeurigheid van
meetapparatuur kunt testen. De handleiding is te downloaden
vanaf www.riool.net.
i www.riool.net > Publicaties

Voor- en nadelen van een gesplitste
afval- en hemel/grondwaterheffing

Splitsen of
niet?

Per 1 januari 2010 moeten alle gemeenten voor de financiering van het gemeentelijk afval-, hemel- en grondwaterbeleid, overgestapt zijn op de rioolheffing.
Bij invoering van de rioolheffing mag een gemeente ervoor
kiezen om de heffing te splitsen in een gedeelte voor het
afvalwater en een gedeelte voor het hemel- en grondwater.
Maar wat levert het splitsen op en wat zou het de gemeente
kosten? Tijd voor een toelichting op de voor- en nadelen,
mogelijkheden en consequenties van een gesplitste heffing.
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Het splitsen van kosten is voor de riolering op zich niet nieuw.
In een bestek voor bijvoorbeeld een gescheiden systeem zijn
meestal ook andere posten opgenomen, zoals de weg of
inrichting van de openbare ruimte. Om de kosten voor de
riolering te berekenen, moesten deze al gesplitst worden.
Nieuw in de rioolheffing is dat gemeenten ervoor kunnen
kiezen om bewoners en bedrijven twee aparte rioolheffingen
op te leggen: één voor het afvalwater en één voor het hemelen grondwater.
Alléén gemeenten die er voor kiezen om deze gescheiden
rioolheffing in te voeren, hebben ook de verplichting om deze
kosten te splitsen (zie voor splitsen van kosten de Leidraad
module D1300 Toerekening en dekking van kosten). De
gedachte van de wetgever hierachter is, dat een gemeente die
de kosten apart bij haar burgers in rekening brengt, die kosten
per heffing moet onderbouwen.
Kiest een gemeente voor een ongedeelde heffing, dan hoeven
de kosten ook niet gesplitst te worden. Ook niet voor het CBS,
hoewel dat instituut wel om zo veel mogelijk gescheiden
gegevens vraagt.
Bij de overweging om de heffing wel of niet te splitsen, kunt u
rekening houden met onderstaande overwegingen.

Kosten openbaar gebied
De gemeente is meestal de beheerder met het meeste afvoerend oppervlak, vaak bijna de helft van het totaal. De kosten

die met de afvoer vanaf deze oppervlakken samenhangen,
hoeft de gemeente niet bij zichzelf in rekening te brengen. Zij
mag die over de andere aangeslotenen verdelen. Vrijwel alle
gemeenten doen dit ook. Wanneer een gemeente straks kiest
voor een gescheiden heffing, moeten deze kosten via de
regenwaterheffing verhaald worden. Daarvoor bestaan feitelijk
twee mogelijkheden:
1 Een vaste regenwaterheffing voor iedere aansluiting (al dan
niet gekoppeld aan de grootte van het object) die geheven
wordt onafhankelijk van het feit of regenwater wordt
geloosd.
2 Het openbare terrein alleen in rekening brengen bij de
mensen die regenwater lozen.
Bij beide opties zijn kanttekeningen te plaatsen. Bij optie één is
het moeilijk uit te leggen aan een burger of gemeenteraad, dat
iemand die geen regenwater loost toch een regenwaterheffing
moet betalen. Al is dat dan voor de kosten van het regenwater
in het openbare gebied.
Kanttekening bij de tweede optie is, dat als bewoners en
bedrijven op grote schaal hun regenwater zelf verwerken, een
steeds kleinere groep de kosten voor het openbaar gebied moet
dragen. Voor hen zal dat tot forse verhogingen van de heffing
leiden.
Omdat de kosten gesplitst zijn, mogen de regenwaterkosten
voor het openbare gebied niet doorberekend worden aan de
burgers die een vuilwateraansluiting hebben of gebruiken.

Drukriolering
Met name gemeenten met veel mechanische riolering moeten
in hun beschouwing ook meenemen dat de mensen die hierop
aangesloten zijn (als het goed is) geen regenwater lozen. Dat
betekent dat zij geen of, bij optie één hierboven, minder
regenwaterheffing zullen betalen. De kosten van aanleg en
onderhoud van deze naar verhouding kostbare vorm van
riolering, wordt meestal al verdeeld over alle aangeslotenen.
De vraag is, of het gewenst is dat deze gebruikers door het
invoeren van een regenwaterheffing minder gaan betalen.

Dekking kapitaalslasten
Het splitsen van vaste kosten en vervolgens als heffing die
afhankelijk is van het gebruik aan de burger doorberekenen,
kan problemen opleveren. De beheerkosten van het rioleringsstelsel zijn deels variabel: door minder lozingen zal de gemeente minder kosten maken, bijvoorbeeld voor elektriciteitsverbruik en slijtage van gemalen. Andere kosten, zoals
inspectie en reiniging, blijven gelijk, of er nu veel of weinig
geloosd wordt. Ook de kapitaalslasten van gedane
investeringen blijven gelijk. En deze vormen in de rioleringszorg een groot deel van de totale kosten.
De vaste kosten zijn niet afhankelijk van het gebruik. Ze
worden dus ook niet lager als mensen massaal afkoppelen. Het
binnenhalen van deze vaste kosten via een heffing die afhankelijk is van het gebruik (bijvoorbeeld door besparen of afkoppelen) heeft financieel gezien risico’s. Als de lozing daalt, gaan de
inkomsten uit de heffing omlaag en blijft een deel van de vaste
kosten voor de regen- en grondwateropvang ongedekt.

foto Hans Dijkstra, bvBeeld

terrein te verwerken. Maar op die terreinen ligt vaak al een
(verbeterd) gescheiden systeem. Hierdoor is de milieuwinst
beperkt.
Er ontstaat een spiraal van hogere heffingen, minder lozingen
waardoor de heffingen weer hoger worden. Uiteindelijk blijft er
een hele kleine groep lozers over waarop de vaste kosten niet
meer volledig te verhalen zijn.

Grondwater
Het splitsen van kosten en gewenste heffingsmaatstaven is ook
ingewikkeld als een gemeente grondwater inzamelt. Want als
zij de kosten splitst, moet zij de gemaakte kosten voor gronden regenwater in één heffing verhalen. Zij moet kiezen wat zij
doet met aansluitingen die alleen hemel- of grondwater lozen.
Betalen die minder? En wat te doen met percelen vanwaar het
grondwater via de bodem naar gemeentegrond en vervolgens
naar een openbaar ontwateringsstelsel loopt? Betalen zij daar
ook voor? Is dat te controleren?

Wanneer wel?
Een gesplitste variabele heffing is geschikt voor bepaalde
situaties, bijvoorbeeld als een gemeente door grootschalig
particulier afkoppelen grote investeringen achterwege kan
laten. Denk hierbij aan een stelsel dat overwegend kwalitatief
nog goed is maar te weinig hydraulische capaciteit heeft. Dan
kan een gesplitste, variabele heffing in potentie een krachtig
instrument zijn.

Conclusie
Hoe zit het dan met de gemeenten die (een deel) van de rioolheffing op het drinkwaterverbruik baseren? Ook die gemeenten
halen vaak een deel van de vaste kosten binnen via een van het
gebruik afhankelijke heffing. Hier geldt dat het mechanisme
hetzelfde is, maar de risico’s lager zijn. Uit verschillende onderzoeken blijkt het drinkwatergebruik redelijk ongevoelig voor
prijsprikkels. Daarnaast mogen burgers gebruikt drinkwater
over het algemeen niet anders lozen dan op het gemeentelijke
riool. De kans op daling van de lozing van gebruikt drinkwater
(de feitelijke grondslag) en daarmee daling van de inkomsten
van (een deel van) de rioolheffing, is dan vrij klein.

Rekenvoorbeeld
Zeker in combinatie met het eerder genoemde probleem van de
kostendoorberekening van het openbaar gebied, kan een variabele heffing voor de vaste kosten grote problemen opleveren.
Stel dat een gemeente op droge en goed doorlatende bodem
de helft van de kosten aan de regenwaterheffing toerekent. Als
dan 20% van het particuliere oppervlak afgekoppeld wordt,
mist zij al 10% van de totale kapitaallasten (voor regenwater en
afvalwater samen). Om de kosten te blijven dekken, moet de
regenwaterheffing het jaar daarop 23% (uitgaande van 90%
vaste kosten) verhoogd worden voor degenen die nog wel
lozen. Prijscompensatie en doorberekening van nieuwe investeringen zoals bijvoorbeeld de vervanging van een gemengd
stelsel, zijn hierbij nog niet meegerekend. Deze verhoging zal
opnieuw een stimulans zijn om af te koppelen. Vooral voor
bedrijven is het dan aantrekkelijk om het regenwater op eigen

Het eerste doel van de rioolheffing is het dekken van de kosten
voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Het gaat
daarbij om veel geld en dat vraagt om een robuuste heffing.
Een gesplitste heffing kan een instrument zijn om burgers te
stimuleren tot afkoppelen. Maar het is riskant als een
gemeente veel vaste kosten heeft die zij via een variabele
regenwaterheffing op burgers en bedrijven verhaalt. Het is
vooral van belang dat zij beseft dat zij stuurt en wat de
gevolgen daarvan kunnen zijn. Samenwerking tussen
rioleringsbeheerders en financieel specialisten van de
gemeente is daarbij zeer gewenst.
i www.riool.net dossiers > actueel beleid > wet verankering
en bekostiging van gemeentelijke watertaken
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Meetapparatuur en Telemetrie

Twee nieuwe
leidraadmodules
over meten

In de serie leidraadmodules over meten heeft Stichting
RIONED twee nieuwe modules uitgebracht: meetapparatuur
en telemetrie. Deze gaan dieper in op de techniek van het
meten aan het hydraulisch functioneren van rioolstelsels.
C2330 Meetapparatuur geeft relevantie informatie bij de
keuze, installatie en het beheer van meetapparatuur.
C2340 Telemetrie gaat over de technieken waarmee meetgegevens zijn in te zamelen en op te slaan. De modules zijn
bedoeld voor leveranciers en installateurs van apparatuur,
rioleringsbeheerders en andere geïnteresseerde medewerkers van gemeenten en waterschappen.

Per soort meetinstrument vindt u een samenvatting van deze
punten in een keuzetabel, met waardering in plussen en
minnen.

Meetopstellingen en voorbereiding
De module beschrijft een aantal veelvoorkomende meetopstellingen zoals voor een overstort, randvoorziening, persleiding,
rioolgemaal en inspectieput. Hierbij gaat het vooral om de
keuze, gebruik en plaatsing van de meetapparatuur.
C2330 gaat ook in op een goede voorbereiding van het
meetprogramma. Bij het realiseren van meetprojecten kan veel
misgaan. Niet alleen door technische complicaties, maar ook
door miscommunicatie of onjuist gebruik. Alle stappen die u
moet nemen van voorbereiding, realisatie tot controle van de
meetpunten, komen aan de orde. Hierbij kunt u denken aan:
- technische en functionele eisen voor de apparatuur zoals
meetnauwkeurigheid, functioneren in vochtig/agressief
milieu, zelfreinigend vermogen, zelf kalibrerend vermogen,
instellingen, voeding;
- overige selectiecriteria (tijd, kosten, flexibiliteit, robuustheid
en verwachte levensduur);
- installatievoorschriften (vandalisme, bereikbaarheid en
toegankelijkheid, veiligheid);
- de aanbesteding (voorbereiding, omvang, gunning);
- levering en installatie (voorbereiding, kalibratie,
duurbeproeving, revisie).

Organisatie en beheer
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C2330 Meetapparatuur
De module meetapparatuur behandelt alle mogelijke meet- en
randapparatuur in een put of leiding: sensoren, ophangconstructies, bekabeling en apparatuur voor dataopslag, uitlezen
en datatransmissie. Verder geeft de module installatierichtlijnen en krijgt u inzicht in het beheer van de meetapparatuur.
De module start met een uitleg van de principes voor meten,
loggen, dataopslag en datatransmissie. De verschillende soorten meetapparatuur gebruiken diverse principes om het waterniveau, de neerslag of het debiet te meten (zie tabel hiernaast).
Deze meetprincipes hebben ieder hun eigen voor- en nadelen.
Deze hebben direct effect op de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van de waarnemingen. Daarom is het
belangrijk om te weten waarom en wanneer u voor welk
meetprincipe kiest. De module geeft u inzicht in deze vragen,
zodat u een goed onderbouwde keuze kunt maken.
Na de algemene principes worden de meest voorkomende
meetinstrumenten, zoals waterniveaumeters, debietmeters en
neerslagmeters behandeld. Hierbij komen plus- en minpunten
en toepassings(on)mogelijkheden aan de orde. Bij de keuze van
de in te zetten meetapparatuur moet u rekening houden met de
instrumenteigenschappen, omgevingsfactoren en de functionele eisen. Daarbij spelen de volgende factoren een rol:
- installatiemogelijkheden;
- onderhoudsgevoeligheid;
- meetnauwkeurigheid.

Tenslotte gaat de module kort in op de organisatie van een
meetproject en het beheer van de meetapparatuur. Het doel is
ervoor te zorgen dat de meetapparatuur goed blijft functioneren en om daarmee uitval en dataverlies te minimaliseren.

C2340 Telemetrie
De tweede nieuwe module, Telemetrie, geeft inzicht in het
principe en gebruik van telemetrie bij het meten aan het
hydraulisch functioneren van de riolering. U krijgt informatie
over de technieken waarmee de meetgegevens zijn te
transporteren en op te slaan.

Tabel Gebruikelijke meetprincipes

Meetprincipes
Druk
Looptijd (a)
Reflectiecorrelatie (a)
Doppler (a en b)
Elektromagnetische inductie
Gewicht
Optisch
Radar
a) ultrasone geluidsgolven
b) elektromagnetische golven

Waterniveau

•
•

Stroom- Neerslagsnelheid volume

•
•
•
•

•
•
•

Telemetrie betekent letterlijk: meten op afstand. Telemetrie in
meetprojecten is het systeem van onderstations, communicatieverbindingen en een hoofdpost die de metingen verwerkt,
inclusief alle verdere toepassingen. Via bijvoorbeeld het
mobiele telefoonnetwerk kunt u de metingen vanaf een
computer volgen. Om de data uit te lezen, is een fysiek bezoek
aan de meetlocatie dus niet nodig.

- Bij meetprojecten in de riolering is voortdurende controle op
de meetgegevens (datavalidatie) nodig. Standaloneopstellingen leest u periodiek uit. Eventueel dataverlies
of een slechte datakwaliteit is dus pas achteraf vast te
stellen. Met een onlineopstelling kunt u de kwaliteit van de
metingen direct controleren zo nodig de meetopstelling aan
te passen.

Een telemetriesysteem bestaat uit de meetapparatuur gekoppeld aan onderstations die de gegevens naar het hoofdstation
sturen via een vorm van telecommunicatie. Vaak kunnen voor
de communicatie bestaande netwerken gebruikt worden zoals
het internet of mobiele telefonie.

Wat hoe wanneer en waarom

Voordelen
Telemetrie is sterk in opkomst ten opzichte van stand-alone
meetopstellingen vanwege een aantal duidelijke voordelen:
- U bent per meetpunt minder tijd kwijt aan het uitlezen van de
meetopstellingen.
- Ontwikkelingen in de telecommunicatie maken het versturen
van data steeds eenvoudiger en goedkoper. Na de vaste
telefoonlijn en nu de draadloze netwerken en de glasvezelkabel, is GPRS nu in opkomst voor draadloos datatransport.
- Omdat de hoeveelheid data uit de meetprojecten alsmaar
toeneemt, is handmatige verwerking van de meetgegevens
ondoenlijk geworden. Automatisering is noodzakelijk.
Telemetrie leent zich daar beter voor dan stand-alonemeetopstellingen.

Ook bij het opstellen van een telemetriesysteem kunt u zich
een aantal vragen stellen. Welke communicatietechnieken
gebruik ik, welke functies kan ik onderbrengen in het systeem
(zie figuur), hoe vaak wil ik de gegevens kunnen uitlezen en
verwerken. In de module vindt u een antwoord op deze (en
meer) vragen. Aan de orde komen de wijze van data-inzameling
(omvang, realtime of periodiek, push en pull, zekerheid en
dataverlies), alarmering, synchronisatie, gebruikersinterface,
sturing (rtc), datavalidatie en –bewerking, systeemanalyse en
dataopslag en –uitwisseling en rapportage.
Ook geeft C2340 u de handvatten om de eisen die u aan het
functioneren van het systeem stelt, te specificeren en vertalen
naar een bestek. Daarnaast wordt ingegaan op algemene eisen
aan het systeem, aanbestedingsvormen, de realisatiefase,
beheer en onderhoud, kortom het hele proces van
voorbereiding tot beheer en onderhoud.
i www.riool.net > leidraad
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Op hoofdpost

Datavalidatie

Rapportage
Besturingssysteem

Gebruiker

Interface,
visualisering

(configuratie
verschillende functies,

Externe toepassingen

Opslag

Neerslagradar

Uitwisseling

Rekenprogramma

RTC-model)

Databewerking

Via telecommunicatie

Alarmering

Data-inzameling

Synchronisatie

Sturing/RCT

Onderstations

Meetpunt

Mogelijke functies binnen een telemetriesysteem voor meten

Sturingselement

Personeelstekort: hoe lossen zij dit op?

Neder-Betuwe

nog nodig? Elke trainee krijgt een mentor die het eerste aanspreekpunt is. Anders dan bij de meeste traineeprogramma’s,
starten de deelnemers echt in de functie, met de bijbehorende
(aanloop)schaal. Mbo’ers hebben vaak de juiste praktijkervaring
al. Wat ze meestal moeten leren is om op een andere manier
naar problemen te kijken, te analyseren en beleid te formuleren. Omdat je mensen de kans geeft te groeien, is de motivatie
heel groot.
Met deze aanpak hebben we in korte tijd met succes verschillende nieuwe mensen binnengehaald, ook op lastig in te vullen
functies. Soms blijven er wel aandachtspunten bestaan,
bijvoorbeeld voor het schrijven van het GRP. Maar voor het
schrijven kun je dan redelijk eenvoudig aanvullende kennis
inhuren. De inhoud leveren onze mensen zelf.’

Kennisbehoud door doorstroom

Vóór zijn functie als afdelingsmanager Openbare Ruimte bij
Neder-Betuwe, was Taro Eekhoutte manager Human
Resources (HRM). Hierdoor is zijn kijk op de openstaande
vacatures een beetje anders dan die van de meeste leidinggevenden in het civiele vakgebied. Zijn er te weinig
mensen? Dan leiden we ze op. Willen er teveel mensen weg?
Dan zoeken we binnen de gemeente naar alternatieven.
Een frisse aanpak voor het personeelstekort in de
rioleringsbranche.
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‘In 2006 werd ik afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte bij
de gemeente Neder-Betuwe. Eén van de eerste dingen waar ik
tegenaan liep, was een serie schijnbaar onvervulbare functies
onder andere op het civieltechnisch gebied. Daar moest een
oplossing voor komen.’
Voor Openbare Ruimte, waar in Neder-Betuwe ook de riolering
onder valt, ontwikkelde Eekhoutte een in-, door- en uitstroomprogramma om het probleem met de vacatures op te lossen.
Dit programma bleek zo goed te werken, dat Neder-Betuwe het
gemeentebreed gaat doorvoeren.

In-, door- en uitstroomprogramma
‘Om voldoende en goed personeel binnen te krijgen, moeten
gemeenten zich onderscheiden. Natuurlijk met uitstekende
arbeidsvoorwaarden. Maar vaak is daar weinig ruimte in, en
alle gemeenten bieden bijna hetzelfde. Met het in- door- en
uitstroomprogramma, begonnen als pilot op mijn afdeling,
maar nu gemeentebreed ingevoerd, biedt Neder-Betuwe meer.
Wij bieden (aankomend) medewerkers de mogelijkheid door te
groeien bij ons. Dat kan horizontaal, naar een ander werkveld,
of verticaal, een stapje hogerop of zelfs naar een externe
functie.’

Traineeship haalt nieuw talent binnen
‘Voor de instroom hebben we een traineeprogramma ontwikkeld, bedoeld voor bijvoorbeeld mbo’ers met ambitie. We
starten met een assessment en aan de hand daarvan maken we
een opleidingsprogramma op maat. Wat kan je al en wat heb je

Het doorstroomprogramma verloopt min of meer via hetzelfde
traject. ‘Als iemand een tijdje op een bepaalde functie heeft
gezeten, wil hij of zij zich meestal verder ontwikkelen. Een
stapje hoger of naar een ander werkgebied. Vaak verdwijnen
deze mensen uit de organisatie, met alle kennisverlies van dien.
Wij geven ze een kans bínnen de organisatie. Ze mogen een
tijdje ‘snuffelen’ aan een bepaalde functie. En als er een vacature komt, kunnen ze het echte traject in. Hun vroegere functie
komt dan wel vrij, maar de werknemer en dus alle opgebouwde
kennis en ervaring, blijft in het bedrijf. Het is dan de kunst
ervoor te zorgen dat er op de vrij gekomen werkplek al een
nieuwe instromer klaar staat om het naadloos over te nemen.’

En verder
Behalve het eigen team speelt ook de HRM-afdeling een grote
rol. Is Personeelszaken sterk genoeg om het vertrouwde personeelsbeleid te doorbreken? Tenslotte moet je een goed doordacht plan hebben, geschikte kandidaten en, niet onbelangrijk,
voldoende budget. ‘Het opleidingsbudget moet wel wat omhoog. Je hebt maatwerk en specifieke programma’s nodig. Maar
per saldo ben je niet veel meer kwijt dan met een ‘gewone’
inwerkperiode voor een nieuwe medewerker. En je krijgt er zeer
tevreden en hopelijk blijvende medewerkers voor terug!’
t 0488 449900 i www.neder-betuwe.nl

Praktijkonderzoek
vochtige toiletdoekjes

Het doorspoelen van vochtig toiletpapier en andere
wegwerpdoekjes veroorzaakt grote problemen in de
riolering en op zuiveringen. Minister Cramer (VROM) heeft
daarom in 2007 met de fabrikanten afgesproken dat de
fabrikanten uiterlijk juni 2009 de samenstelling van vochtig
toiletpapier aanpassen om problemen op te lossen. Alleen
deze aangepaste doekjes mogen nog doorgespoeld worden.
Alle andere soorten wegwerpdoekjes horen bij het vaste
afval. Met de fabrikanten is ook afgesproken dat zij de
consumenten hierover duidelijk voorlichten.
VROM is samen met Stichting RIONED, STOWA en enkele
gemeenten en waterschappen een onderzoek gestart naar het
huidige gedrag van vochtig toiletpapier in het afvalwatersysteem. In enkele gemeenten en waterschappen vindt een
storingsanalyse plaats, in combinatie met tests bij gemalen,
IBA’s en rwzi’s. Komend jaar wordt ook gemonitord of de
introductie van de nieuwe generatie vochtig toiletpapier de
problemen daadwerkelijk verhelpt.

Urban Drainage
Statistics
Recent verscheen Urban
Drainage Statistics 20092010, de Engelse vertaling van
Riool in Cijfers 2009-2010.
Hiermee kunt u uw internationale contacten kennis laten
maken met de Nederlandse
riolering en stedelijk waterbeheer. Het statistisch bureau
van de VN heeft het al opgenomen op zijn website.
U kunt het boekje downloaden
van de Engelstalige versie van
de website van Stichting
RIONED. Het is vrij te
verspreiden.
i www.rioned.org
> Reports and papers

Hbo-lesmodule
verbeterd
Het hoofdstuk ‘Rioleringsberekeningen’ (5) van de
Module Riolering voor het hbo
is afgelopen maanden verbeterd en deze zomer beschikbaar voor gebruik. De vernieuwde module is als geheel
te downloaden van de website
van Stichting RIONED. De
lesmodule Riolering voor het
hbo is in 2008 uitgebracht om
alle hbo-instellingen actueel
didactisch studiemateriaal te
bieden. Het is een gezamenlijk
product van KIVI-NIRIA,
Stichting RIONED en ONRI in
samenwerking met een groep
hbo-docenten waterbouwkunde. Later dit jaar verschijnt ook een Engelse versie
van de hbo-module.
i www.riool.net > Publicaties
> Riolering algemeen

Bestuurszaken
Nieuwe
begunstigers
Stichting RIONED verwelkomt
als nieuwe begunstiger:
Provincie Drenthe.

Gediplomeerd

Natuurlijk zitten er ook voorwaarden aan om deze aanpak tot
een succes te brengen. Eekhoutte: ‘Deze aanpak vraagt
behoorlijk wat van management en afdeling. Je organisatie
moet er op ingesteld zijn. Je moet meer generieke functies
hebben, waarbij met taken geschoven kan worden, mocht dat
nodig zijn. Want de ‘snuffeluren’ moeten natuurlijk op de oude
afdeling wel overgenomen worden. Ook kan het even puzzelen
zijn wie wat betaalt. Dit vraagt om organisatiegericht denken,
in plaats van afdelingsgericht. Samenwerken als team, zowel
binnen de afdeling als binnen de hele gemeente.’ Draagvlak bij
management collega’s en een flexibele organisatie zijn eerste
voorwaarden voor het slagen van deze aanpak. ‘Voor acceptatie
van ons programma waren successtory’s belangrijk. Zorg dus
dat je zeker in de beginfase/pilotfase alles op rolletjes hebt:
een goede kandidaat, goede organisatie en een open team.’

Publicaties

Draagvlak en flexibele organisatie

Gefeliciteerd!
Stichting RIONED feliciteert
voor het behalen van het
diploma I-VIR de heren:
J.P. Groeneveld, J. Kortooms,
D. van Wendel, D.A.M. Smout,
A. Weisse, M.A.P. Ammerlaan,
P. Groeneveld, F. Gerrits,
P. Schouwink,
C.F. Eikelenboom-Smit,
R. Langkemper, H. Diever,
N. van Leeuwen en D. Spiekerman van Weezelenburg.
Het diploma VIR-beheerder is
behaald door de
A.A.W. Mulder, M. de Vries en
M. Wiskerke.
Met het behalen van het
diploma NEN 3398 Onderzoek
en beoordelen rioleringsobjecten feliciteren wij de
heer J.E. van Voorn.
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Hergebruik

24 sep. Jaarbeurs, Utrecht

> Afkoppeldag
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De technieken en projecten voor hergebruik schieten uit de
grond. Om er een paar te noemen: warmtewisselaar in de
badkamer, fosfaatterugwinning uit urine, de zuivering als
energieleverancier in plaats van -gebruiker, cellulosewinning
uit roostergoed, afkoppelen van regenwater, hergebruik van
zuiveringseffluent in industriële processen, gesloten
systemen in de glastuinbouw. Wat opvalt, is de grote
diversiteit in doel, toepassingsgebied, schaalniveau en
ontwikkelingsstadium. Er is niet één aanpak en die zal er
ook niet komen. De prikkels voor hergebruik zullen immers
verschillen naar plaats en tijd. Bovendien concurreren de
oplossingen met elkaar: niet alles is tegelijk mogelijk.
Natuurlijk spelen de kosten, de risico’s en de commerciële
kansen ook een belangrijke rol.
Ik verwacht dat het aantal technologieën en projecten
alleen nog maar toeneemt. Tegelijk constateer ik dat lang
niet alle initiatieven invloed hebben op de inzameling en
transport van afval- en regenwater. Voorzover dat wel het
geval is, zal de riolering vanuit haar eigen verantwoordelijk
dienstbaar zijn aan nieuwe ontwikkelingen. De riolering
verschilt niet van andere infrastructuur als wegen of
vliegvelden: het moet geschikt zijn voor de doelen die de
samenleving er mee wil bereiken. Als bijvoorbeeld urine
gescheiden ingezameld gaat worden, zal de gemeente
hiervoor voorzieningen creëren of tenminste de kaders
aangeven.
Hergebruik, kringloopsluiting, cradle to cradle, benutting:
het komt allemaal aan op minder verspilling. Dat willen we
allemaal. En het blijft daardoor nog lang onrustig in
afvalwaterland.
Hugo Gastkemper

29 sep. Cinemec, Ede

> RIONEDdag 2010
4 feb. 2010 Jaarbeurs, Utrecht
Het jaarlijkse congres voor
professionals op het gebied
van riolering met actuele
ontwikkelingen, verdiepende
parallelprogramma’s en
ruimte voor ontmoeting.
i www.riool.net > cursussen

Cursussen

In betrekkelijk korte tijd is communis opinio ontstaan dat je
meer moet doen met afvalwater dan netjes zuiveren.
Hergebruik is het stadium voorbij van iets voor alternativo´s
en voor de derde wereld. Rioolwater bevat meststoffen,
water en energie die je waardevol zou moeten benutten.
Bovendien gaat hergebruik goed samen met de nieuwe
emissiedoelen gericht op minder uitstoot van CO2 en van
hormonen en medicijnen.

Minicursussen in
september
Op 24 september organiseert
RIONED weer de minicursussen in Utrecht, met dit keer
vier nieuwe cursussen:
- Doorlatendheid, hoe te
meten. Welke methoden zijn
voor u het meest geschikt?
- Ontwerp meetnet. Waar
plaatst u meetapparatuur in
een rioolstelsel om het
hydraulisch functioneren in
beeld te brengen?
- Afkoppelen: kosten en baten.
Met de methodiek die VROM
heeft opgesteld, maakt u de
argumenten voor en tegen
inzichtelijk en kwantitatief
vergelijkbaar.
- Waterwet voor gemeenten.
In de cursus hoort u wat deze voor gemeenten betekent.

RIOkort
Wist u dat u bij RIONED
terecht kunt met vragen over
beleidsontwikkelingen, Leidraad riolering, juridische vragen over riolering en meer?
t 0318-63 1111 of
e info@rioned.org.
En dat u op www.riool.net >
dossiers > communicatie ook
voorbeelden kunt vinden van
succesvolle voorlichtingscampagnes over het riool?
Inloggen is niet nodig! Op de
site op www.riool.info >
allemaal water > riolering
kunt u uw rioolinspectiekwaliteiten toetsen met de
game: RIOcop. En wist u al
dat de Leidraad ook digitaal te
raadplegen is, en dan handige
extra’s biedt? www.riool.net
> overig aanbod > leidraad

Colofon

Agenda

Opinie

> Minicursussen

RIONEDnieuws biedt informatie
over de gemeentelijke
watertaken en de activiteiten van
Stichting RIONED.
RIONEDnieuws wordt gratis
verspreid onder begunstigers en
belangstellenden.
Redactieadres en opgave
kosteloze abonnementen
Postbus 133, 6710 BC Ede
t 0318 631 111
e info@rioned.org
i www.riool.net (vakinformatie)
i www.riool.info (publieksinformatie)
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