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Campagne Goed rioolgebruik

Massale deelname
van gemeenten en
waterschappen
Al 70% van de gemeenten en waterschappen doet mee met
de campagne Goed rioolgebruik. De boodschap “Ik spoel
geen troep door het riool” wordt op veel manieren naar
buiten gebracht. De Postbus 51 uitzendingen waren een
hoogtepunt, maar de campagne loopt door. U kunt heel
2010 materiaal bestellen en gebruiken.

RIONEDdag 4 februari
De jaarlijkse ontmoetings- en informatiedag voor de
rioleringsprofessional vindt plaats op donderdag 4 februari in
de Jaarbeurs in Utrecht. VNG-directeur Kees Jan de Vet
geeft zijn visie op doelmatig waterbeheer en andere
beleidsontwikkelingen. U kunt kiezen uit vijf
parallelprogramma’s. Ga voor aanmelden en het complete
programma naar www.riool.net.

2010: de kracht van herhaling
Hoe vaker een boodschap herhaald wordt, hoe beter deze blijft
hangen en hoe groter de kans is op daadwerkelijke gedragsverandering. Daarom wordt de campagne in 2010 voortgezet.
Gemeenten en waterschappen kunnen het campagnemateriaal
gedurende het gehele jaar inzetten. Vindt er een grote rioolreiniging plaats in het voorjaar en informeert u bewoners
hierover met een brief? Voeg de folder of de flyer toe. Wilt u in
het najaar een evenement organiseren, zoals een Dag van het
lees verder op pagina 2 >
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Initiatieven van gemeenten en waterschappen
Veel gemeenten en waterschappen hebben op een eigen
manier de boodschap gecommuniceerd. Een aantal waterschappen heeft een Open Dag van een rwzi georganiseerd,
zoals Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap van Schieland
en Krimpenerwaard. De Provincie Drenthe heeft samen met
gemeenten (waaronder Hoogeveen, Emmen, Midden Drenthe,
Borger-Odoorn, Tynaarlo en Assen) en waterschappen (Hunze
en Aa’s, Noorderzijlvest, Reest en Wieden, Velt en Vecht) op 21
november de Dag van het riool georganiseerd. Door
advertenties in huis-aan-huisbladen zijn bewoners uitgenodigd
om rioolgemalen, bergbezinkbassins en rioolwaterzuiveringsinstallaties te bezoeken. Per locatie zijn zo’n 250 tot 500
mensen op bezoek geweest. Verschillende gemeenten
verspreiden de folder huis-aan-huis, waaronder Assen, Katwijk,
Reimerswaal en Skarsterlân. En tenslotte staat op de website
van veel gemeenten een bericht over Goed rioolgebruik.

Nieuwe poster, vertalingen en abri’s
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riool? Ook dan kunt u gebruik maken van de campagnematerialen en de boodschap opnieuw communiceren naar inwoners.
Verstuurt u de rekening voor de rioolheffing of de zuiveringsheffing? Ook hier kunt u informatie aan toevoegen over
Goed rioolgebruik. Benut logische communicatiemomenten in
uw gemeente of in uw regio. Naast de rioolactiviteiten kunt u
ook denken aan een duurzaamheidmarkt, de start van het
nieuwe recreatieseizoen, het welkomstpakket voor nieuwe
inwoners, etc.

Goed rioolgebruik in de media
Op 9 november startte de Postbus 51 campagne met de
uitzendingen op televisie. De uitzendfrequentie was zondanig,
dat iedere Nederlander het spotje gemiddeld vier tot vijf keer
heeft gezien. De radio-uitzendingen zijn een week later, op 16
november, begonnen. Op www.riool.net kunt u de spotjes
downloaden. Zet ze op uw website!
Landelijke en lokale media hebben rond 9 november veel
aandacht besteed aan de campagne. Zowel NOS-journaal als
RTL-nieuws hebben een reportage uitgezonden. Lokale zenders
als L1 (Limburg) en RTV-Oost (Overijssel) hebben een eigen
reportage verzorgd. Ook op de radio was veel aandacht voor
verstopte riolen. Joris van de Kerkhof van het Radio 1 Journaal
maakte mooie reportages op locatie.

Om aan de vraag van gemeenten en waterschappen te voldoen
is op initiatief van RIONED nieuw materiaal ontwikkeld:
- Een algemene poster “Ik spoel geen troep door het riool”. Het
beeld komt overeen met de voorkant van de folder. De poster
is net als de andere posters verkrijgbaar op A3 en A0 formaat.
- Vertalingen van de materialen in Engels, Duits, Turks en
Arabisch. Wilt u communiceren over goed rioolgebruik naar
mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, zoals
toeristen of nieuwe Nederlanders? Op www.riool.net vindt u
de vertalingen van de folders.
- Stichting RIONED heeft de outdoorrechten voor plaatsing in
abri’s afgekocht. Deze lopen van 16 november 2009 t/m 15
november 2010. U kunt nu dus ook de beelden van de
campagne inzetten voor gebruik buiten.
Ook dit nieuwe materiaal staat op www.riool.net.

Meer informatie
Heeft u vragen, ideeën of andere opmerkingen? Bel het
campagneteam van Stichting RIONED.

•

t 0318 631111 Isabelle Wasmus
i www.riool.net > dossier publiekscampagne > overzicht
campagnematerialen

Benchmark 2010

Rapportage en (zelf)analyse
Het projectteam controleert de geretourneerde antwoorden en
neemt zonodig contact op met gemeenten om openstaande
vragen en onduidelijkheden op te lossen. Daarna wordt de
database geanalyseerd op trends en ontwikkelingen. De
resultaten worden samengevat in een landelijk koepelrapport.
Ook krijgen individuele deelnemers een rapportage
toegezonden, met hun eigen opvallende resultaten uitgelicht.
Daarnaast kunt u zelf ook met de cijfers aan de slag: het
webplatform van de Benchmark krijgt een applicatie waarmee
u met de gegevens uit de gezamenlijke database kunt ‘spelen’.

Naar behoefte de diepte in

Over drie maanden start de nieuwe Benchmark Rioleringszorg. Gemeenten worden binnenkort formeel uitgenodigd en
uitgebreid geïnformeerd over de laatste stand van zaken.
Dat geeft u de mogelijkheid om nu al na te denken over de
kansen die de Benchmark gaat bieden. Via internet komt
een webplatform beschikbaar voor informatie en de uitwisseling van gegevens en ervaringen.

Tijdens de landelijke vergelijking wordt iedere gemeente al
gevraagd na te gaan hoe zij verder wil met de prestatiemeting
van de eigen rioleringszorg. Stichting RIONED biedt
werkvormen aan om het leerproces te faciliteren, zoals regionale of thematische leerkringen, (mini)cursussen, individuele of
gezamenlijke adviestrajecten en publicaties.
Met de applicatie voor zelfanalyse kunt u ook zoeken naar
gegevens van andere gemeenten waarmee u uw rioleringszorg
op onderdelen verder kunt vergelijken. Op het webplatform
komen verder allerlei good practices, die eveneens uitnodigen
om met andere gemeenten contact te zoeken en ervaringen uit
te wisselen. Het webplatform wordt op de RIONEDdag op 4
februari 2010 gelanceerd.

•

t 0318 631111 Eric Oosterom, e benchmark@rioned.org
i www.riool.net > Benchmarking

Veel animo
Stichting RIONED heeft het afgelopen half jaar veel reacties
gekregen op de naderende Benchmark. Er kwamen veel
inhoudelijke vragen en suggesties en het bleek dat de animo
om deel te nemen groot is. Gemeenten zien de landelijke
vergelijking als een mooie manier om hun eigen situatie en
prestaties te spiegelen aan alle andere gemeenten. Ook de
mogelijkheid om te leren van de prestaties van de gemeenten
in de eigen regio of die met vergelijkbare kenmerken (zoals
grondslag, mate van verstedelijking of hoeveelheid
drukriolering) scoort goed.

Invullen = leren
De landelijke vergelijking Riolering in Beeld start met een
(online) vragenlijst. Hiermee brengen alle gemeenten hun
gegevens samen in één database. Met het invullen begint
meteen het leerproces: vragen als ‘Ben ik het eens met die
definitie?, ‘Hebben we die gegevens?’, ‘Hoe kan ik de afdeling
Financiën het beste erbij betrekken?’, ‘Kloppen die getallen
wel?’ en ‘Is het zinvol om die gegevens voortaan (anders of
beter) bij te houden?’ kunnen al aanleiding zijn om de huidige
manier van werken eens tegen het licht te houden. Bij onduidelijkheid over vragen of definities kunt u uiteraard contact
opnemen met de helpdesk van Stichting RIONED.

© Inklinks Djanko
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De nieuwe formule van de Benchmark Rioleringszorg staat op
het punt van beginnen. Achter de schermen is een groot deel
van de voorbereidingen inmiddels achter de rug en zet het
projectteam de puntjes op de i.

foto Hans Dijkstra, bvBeeld

Onkruidpreventie
en -beheer op
verhardingen

De emissie van onkruidbestrijdingsmiddelen vanaf verhard
oppervlak blijft een belangrijk knelpunt voor de rioleringszorg. Het beheer kan vaak zorgvuldiger en duurzamer, zodat
de emissies afnemen. Maar de beste bestrijding is een goed
ontwerp. In twee publicaties van CROW vindt u alles over
beheer en preventie.

Beheer
4

Maaien, branden, borstelen, heet water, of toch chemisch?
In publicatie 258 Onkruidbeheer op verharding- van beleid tot
uitvoering worden verschillende methoden voor onkruidbestrijding uiteengezet. De publicatie biedt een compleet overzicht
van alle gangbare beheermethoden met de relevante regelgeving en de belangrijke aandachtspunten in de praktijk. Bij
elke methode wordt het milieueffect weergegeven. Een directe
relatie met de kwaliteit van het rioolstelsel en het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen is niet opgenomen. Wel worden
de wettelijke gebruiksvoorschriften van bestrijdingsmiddelen
uiteengezet en wordt de DOB-systematiek beschreven. Met de
publicatie kunnen beheerders een goed onderbouwde keuze
maken in de wijze van onkruidbeheer.

Preventie
De beste onkruidbestrijding begint met een goed ontwerp.
Hier valt nog veel te winnen: Kan de oppervlakte aan verharding worden teruggebracht? Welke mogelijkheden zijn er om
de verharding meer onkruidwerend te maken? Kunnen er
minder obstakels worden neergezet? Want juist rond obstakels
kan het onkruid vaak welig tieren. Omdat het voorkomen van
onkruidgroei beter is dan onkruidbestrijding, wordt de oudere
publicatie 119 Ontwerpvoorbeelden onkruidwerende
verhardingen geheel herzien. Volgens planning zal deze
vernieuwde versie verschijnen in het voorjaar van 2010.

•

i www.crow.nl > CROW-producten > CROW-publicatie 258
Onkruidbeheer op verharding

Gemeentelijk Netwerk Water en Riolering

GNWR: Sparren
met collega’s

De tijd dat een gemeentelijk rioleringsmedewerker er alleen
voor hoefde te zorgen dat de buizen in de grond lagen en vuil
water netjes bij de rioolwaterzuivering kwam, ligt ver achter
ons. Tegenwoordig is de praktijk complex en zijn de mogelijke
oplossingen voor één probleem divers. De behoefte om kennis
en ervaring uit te wisselen neemt dan toe. Want misschien gaat
uw gemeente net beginnen aan het vervangen van rioleringen
uit de jaren ’50, maar tien tegen één dat er in uw regio al
gemeenten zijn die hiermee ruime ervaring hebben opgedaan
en ervoor kunnen zorgen dat u niet opnieuw het wiel hoeft uit
te vinden.

‘Onder ons’

foto Stichting RIONED

Wel of niet afkoppelen, de Waterwet, de nieuwe technieken
op het gebied van renovatie en reparatie, samenwerken en
onderhandelen… als rioleur moet u deskundig zijn op heel
veel verschillende vlakken. Kennis en ervaring uitwisselen
met vakgenoten is dan extra belangrijk. Omdat een
rioleringsmedewerker vaak in een heel klein team (of zelfs
alleen) werkt, is die mogelijkheid echter beperkt. Bij het
Gemeentelijk Netwerk Water en Riolering (GNWR) kan dit
wel.

Om deze uitwisseling en kennisverbreding te stimuleren heeft
Stichting RIONED in 2004 de Gemeentelijke Netwerken Water
en Riolering opgericht. De deelnemers van het GNWR zijn
allemaal gemeentelijke medewerkers die werkzaam zijn op het
operationele terrein van rioleringszorg en stedelijk
waterbeheer. De onderwerpen die er aan de orde kunnen
komen variëren van ‘implementatie van de watertoets’ tot ‘hoe
schrijf ik een goed bestek’ en ‘welke kosten kan ik toerekenen
aan de rioleringszorg’. Kortom: kennis en ervaringen uit de
praktijk op het raakvlak van beleidsuitvoering en techniek.

Werkwijze
De netwerken zijn verdeeld in vijf regio’s: Noord, Noordwest,
Oost, Zuidwest en Zuid. Op www.riool.net kun u de precieze
indeling vinden. Elk GNWR komt twee keer per jaar ’s-middags
samen, waarbij steeds een andere gemeente gastheer is. De
deelnemers zelf zorgen voor de invulling van de middag. Soms
is er een presentatie of een excursie, bijvoorbeeld naar een
project in de gastheerstad. Altijd is er een vragenronde waarbij
iedereen zijn of haar problemen aan de anderen voor kan
leggen. Het is niet per se nodig elke bijeenkomst bij te wonen.
U kunt ook een keer aanschuiven als u een specifiek probleem
heeft waar u de mening van uw vakcollega’s over wilt horen.

•

i www.riool.net > kennisproducten > gemeentelijke
netwerken

Meld u aan!
Elke gemeente die begunstiger is van Stichting RIONED
kan een vertegenwoordiger afvaardigen. Wilt u weten of er
in uw gemeente al een vertegenwoordiger is en zo ja, wie
dat is? Of wilt u graag een bijeenkomst in uw regio
bijwonen? Dan kunt u het best contact opnemen met
Stichting RIONED.
Stichting RIONED roept speciaal rioleringsmedewerkers uit
de regio Zuid-West (waterschappen zuidelijk Zuid-Holland,
Zeeland en westelijk Noord-Brabant) op zich aan te
melden. Isabelle Wasmus zal binnenkort een bijeenkomst
van deze regio plannen.
t 0318 631111, Isabelle Wasmus
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Afkoppelen?
Zo maakt u uw
eigen afweging!

Voor de keuze wel of niet afkoppelen en welke afkoppelmethode bestaat geen formule met een eenduidige uitkomst.
Het is geen lineair proces met vaste beslisbomen en formules.
Wel of niet afkoppelen is een keuzevraagstuk, waarbij uiteenlopende en soms botsende belangen een rol spelen en het aantal mogelijke oplossingen groot is. De kunst is daarom eerst
breed te kijken en dan alle mogelijkheden af te wegen om tot
een gemotiveerde keuze te komen. Bij het afwegen van de
opties maakt u soms objectieve, soms arbitraire keuzes.

Vastlopen of elkaar vinden?

In discussies over wel of niet afkoppelen spelen technische
argumenten én persoonlijke voorkeuren (vaak als feiten
gebracht) een grote rol. Module A1200 Afkoppelen: maak uw
eigen afweging biedt een methodiek om met uw eigen
kennis en die van andere betrokkenen een heldere afweging
te maken. Met de stapsgewijze aanpak ordent u de
argumenten en betrekt u uw partners op het juiste moment.
U maakt een transparante afweging van de mogelijke
oplossingen, gebaseerd op de lokale situatie. Module A1200
bevat dus geen dictaat voor wel of niet afkoppelen, maar
biedt een recept om zelf uw afweging te maken. Dit is
wezenlijk anders dan de meeste afkoppelbeslisbomen.
foto Wim van Hof, bvBeeld
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In concrete situaties kunnen betrokkenen soms vastlopen in
het keuzeproces. U voelt zich heen en weer geslingerd en komt
er niet uit. De één vindt afkoppelen een belangrijk doel dat
moet worden nagestreefd, terwijl de ander het meer ziet als
een hype. Daarnaast is afkoppelen te realiseren met uiteenlopende technieken met hun eigen voor- en nadelen. De één
probeert een bepaalde techniek dwingend voor te schrijven,
terwijl de ander de nadelen hiervan benadrukt. Het hangt sterk
af van de houding en het gedrag van de betrokkenen of u
elkaar vindt in het keuzeproces of dat u juist steeds verder van
elkaar verwijderd raakt. Door alle betrokkenen in een vroeg
stadium te betrekken bij het proces kunt u het draagvlak voor
de uiteindelijke keuze vergroten.

Vorm een team!
Het besluit om wel of niet af te koppelen neemt u vrijwel nooit
alleen. Zorg dat u weet wie de belangrijkste spelers zijn en
vorm een team. Het team krijgt de opdracht om tot een eensluidend voorstel te komen voor wel of niet afkoppelen en zo ja,
volgens welke methode.
Alle betrokkenen in het team moeten hun inbreng kunnen
leveren. Dit vraagt om onderling respect in de groep. Bij de
eerste inventarisatie van de mogelijke varianten is het verboden elkaars ideeën af te schieten. Overtuig uzelf ervan dat alle
betrokkenen de kans hebben gehad hun varianten in te dienen.
Deze spelregel is essentieel en moet vooraf bij iedereen bekend
zijn. Niet alleen om te voorkomen dat u goede ideeën mist.
Maar ook om te voorkomen dat er later in het proces ‘nieuwe
varianten’ blijven komen. Zorg zowel voor varianten mét, als
voor varianten zonder afkoppeling.

Bekijk de situatie ter plekke
Vergader met het projectteam op een plek in of dicht bij het
projectgebied. Loop samen door het gebied en sta stil bij de
riolering, de groene ruimte, het water, de bebouwing, de
verkeerssituatie, de sociale situatie en de stedenbouwkundige
opgave. Samen de situatie bekijken en de mogelijkheden
bespreken, versterkt het commitment in het team en geeft
meer waarde aan argumenten voor of tegen bepaalde oplossingen. De échte werkelijkheid is vaak anders dan die op papier.

Stapsgewijze aanpak
In Module A1200 worden de volgende stappen uitgewerkt:
1. gebied afbakenen en kenmerken verzamelen;
2. team van betrokkenen formeren;
3. varianten formuleren en vastleggen;
4. afwegingscriteria opstellen en invullen;
5. voorkeursvariant kiezen.

Nieuw in Leidraad riolering

Toerekenen van kosten

Afkoppelmotief

Het toerekenen van kosten aan de rioolheffing leidt vaak tot
vragen. Welk deel van bijvoorbeeld straatvegen of baggeren
kunt u toerekenen aan de rioolheffing? De nieuwe bijlage bij
Module D1200 Rioolheffing helpt u daarbij.
2. Team van
betrokkenen
formeren
Hoofdstuk 4

1. Gebiedsafbakening
Hoofdstuk 3

6. Nieuw project
of overzicht voor
gemeente
Hoofdstuk 8

3. Varianten
formuleren en
vastleggen
Hoofdstuk 5

4. Afwegingscriteria opstellen
en maken

5. Afweging
maken
Hoofdstuk 7

Belangrijk is dat de activiteit (deels) te maken heeft met het
uitvoeren van de gemeentelijke zorgplichten. Baggeren vanwege een overstort is een andere situatie dan baggeren om
rondvaartboten te laten varen. De module laat zien hoe u tot
een goed onderbouwde kostentoerekening komt bij:
- combinatie rioolvervanging en wegonderhoud;
- waterontwerp in een bestaande wijk;
- aanleg en/of onderhoud van bijvoorbeeld bermsloten,
stedelijke waterpartijen, waterdoorlatende verhardingen,
wadi’s of open water;
- vegen, kolkenzuigen, of onkruidverwijdering op verharding;
- onderzoek klimaatverandering en -resistentheid openbare
omgeving.
Ook ziet u hoe verschillende redenen voor het uitvoeren van
een activiteit leiden tot verschillen in kostentoerekening.

•

Hoofdstuk 6

t 0318 631111
i www.riool.net > Leidraad riolering (Module D1200
Rioolheffing, bijlage 5)
Als u de varianten en afwegingscriteria hebt verzameld en
ingevuld in een afwegingstabel (stap 4), neemt u gezamenlijk
even afstand om de resultaten op u te laten inwerken.
Vervolgens komt het aan op laten afvallen en kiezen. Daarbij
kunt u het ene criterium best zwaarder laten wegen dan het
andere. Zolang u dit maar duidelijk aangeeft en motiveert.
Vaak werkt het goed om eerst (gemotiveerd) enkele varianten
te laten afvallen die slecht scoren op één of meer doorslaggevende criteria. Daarna blijven enkele varianten over die uw
maximale aandacht vragen. Steekt er één met kop en schouders
bovenuit, dan is de keuze gemakkelijk. Maar is dat niet het
geval, dan is het verstandig eerst nog een keer te praten met al
uw samenwerkingspartners om ze deelgenoot te maken van de
worsteling. Wellicht kunnen zij nog nuanceringen aanbrengen
die helpen bij de keuze. In ieder geval kweekt het meer begrip
voor uiteindelijk gemaakte keuze.

Keuzeproces leidt tot verschillende resultaten
Stichting RIONED heeft diverse malen een minicursus verzorgd
over het onderwerp ‘Afkoppelen? Maak uw eigen afweging!’. In
kleine groepjes werken de deelnemers aan oplossingen voor al
of niet afkoppelen in een woonwijk waar de riolering aan vervanging toe is. Daarbij komen de groepjes vaak tot verschillende goede (inhoudelijk en door de groep gedragen) keuzes,
terwijl de gegevens voor iedereen gelijk waren. Dit illustreert
dat het gaat om een keuzeproces met arbitraire waardetoekenning aan argumenten en niet om een lineair proces met
formules en vaste uitkomsten.
Rob van der Velde (Watermaat), Rob Hermans
i www.riool.net > Leidraad riolering

•
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Hbo-practicum hydraulisch
functioneren
Voor tweedejaars hbo-studenten heeft Stichting RIONED
samen met hbo-docenten vier practicummodules hydraulisch functioneren ontwikkeld. De modules zijn nu in de
testfase bij een aantal hogescholen en komen naar
verwachting in het voorjaar van 2010 algemeen beschikbaar.
Het practicum heeft als doel om studenten kennis te laten
maken en actief te laten experimenteren met het hydraulisch
functioneren van het (afval)watersysteem. In de vier werkboeken maakt de student kennis met achtereenvolgens het
hydraulisch functioneren van transportsystemen, het optimaliseren van de bergingscapaciteit, het hydraulisch functioneren
van rioolstelsels en het infiltreren van regenwater.

De modules
Elke practicummodule geeft een korte uitleg van de relevante
begrippen en theorie. Vragen tussendoor testen het inzicht van
de student. Daarna volgt een uitleg van de theorie met voorbeelden, afgewisseld met korte opdrachten. Een module wordt
afgesloten met een aantal praktische opdrachten waarin de
studenten de theorie kunnen toepassen. De studenten hebben
gemiddeld twee dagdelen nodig om een module door te werken.
Bij de modules speelt het gebruik van spreadsheets een
belangrijke rol. De student leert het toepassen van voorgeprogrammeerde modellen en het zelf programmeren van eenvoudige vraagstukken. Voor de docenten is er een antwoordenboek
8
waarin het grootste deel van de vragen en opdrachten volledig
is uitgewerkt in spreadsheets. Docenten kunnen hiermee
eenvoudig en snel nieuwe vraagstukken aanmaken.

In gebruik
In een eerste test van het practicum is een groep studenten
onder leiding van Ad Bot (opleiding Land- en watermanagement Larenstein) gemotiveerd aan de slag geweest. Dat heeft
waardevolle feedback opgeleverd. Hij vertelt: ‘Eerst verbaasde
het me dat de practicumopgaven betrekkelijk veel uitleg
bevatten; er is toch kortgeleden een nieuwe reader Riolering
uitgebracht. Het zijn echter niet zomaar sommetjes of
vraagstukken bij een reader. De practica zetten je er toe aan
het systeem te analyseren. Je kijkt hoe het werkt en wat
bijvoorbeeld de gevolgen zijn van een bepaalde ingreep. Ik
vond de werkcolleges ook spannend om te geven. Want nu
‘vertelt’ de docent de theorie niet meer, studenten lezen zelf en
werken direct de opgaven uit. De combinatie van theorie en het
onmiddellijk toepassen daarvan, blijkt studenten te motiveren’’.
Docenten nemen het practicum nu op in het onderwijsprogramma. Komende maanden is de aandacht gericht op het
trainen van de docenten. De ervaring leert dat deze actieve
trainingsessies zeer stimulerend werken op de collegiale
afstemming tussen docenten van de verschillende hogescholen.
De verbeterpunten die uit deze fase naar boven komen worden
in de practicummodules verwerkt, waarna ze in de loop van
2010 algemeen gebruikt kunnen worden.

•

t 0318 631111 Harry van Luijtelaar
i www.riool.net > kennisproducten > cursus materiaal hbo

Riool.info vernieuwd

Informatie
makkelijk te vinden
Tegelijkertijd met de campagne Goed rioolgebruik heeft
Stichting RIONED de publiekswebsite www.riool.info
vernieuwd. Eerder konden bezoekers de informatie die zij
zochten niet snel vinden. Nu is op de homepage direct duidelijk
waar welke informatie staat. Het kleurgebruik is fris en de
vormgeving modern.
De website is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar
informatie over het riool. Bezoekers komen naar de website als
zij bijvoorbeeld last hebben van stank uit het riool of vocht in
huis. Ook voor vragen over de werking van het riool kunnen zij
op www.riool.info terecht. Het is een uitgebreide website waar
alle aspecten van de riolering worden belicht.

Plaats een link riool.info
Op de website van uw organisatie kunt u bezoekers
doorverwijzen naar www.riool.info. U kunt hen op deze manier
meer en uitgebreidere informatie geven over het riool.

•

i www.riool.info

Personeelstekort: hoe lossen zij dit op?

Heerhugowaard

‘We hebben natuurlijk het geluk dat Heerhugowaard vlak bij
Alkmaar ligt waar de hbo-opleiding civiele techniek wordt
gegeven. Hierdoor hebben we een voortdurend aanbod aan
stagiairs en pas afgestudeerden. Maar ook wij hebben te maken
gehad met moeilijk te vervullen vacatures.’

Uit de bijstand

foto Hans Jansen, Heerhugowaard

Hoezo personeelstekort? Stagiairs, pas afgestudeerden of
zelfs ‘eigen kweek’ uit de bijstand, Heerhugowaard zorgt
ervoor steeds voldoende rioleurs in dienst te hebben. Simon
Kuin, stafmedewerker bij de afdeling Stadsbeheer in
Heerhugowaard, legt uit hoe de gemeente dit voor elkaar
krijgt.

Een aantal jaar geleden waren ook bij Heerhugowaard een
aantal vacatures op het gebied van riolering die maar open
bleven staan. Simon Kuin was contactpersoon bij een
werkervaringsproject. Op zijn initiatief zijn toen twee mensen
opgeleid die niet uit het vakgebied kwamen, maar wel een
goede opleiding hadden gehad. Eén van deze twee kwam
vanuit de bijstand en was al aan een opleiding milieutechniek
begonnen. De andere was altijd huisvrouw geweest. Simon
Kuin: ‘We hebben ze meteen in dienst genomen, eerst als
administratief medewerker bij Beheer riolering. Ondertussen
volgden ze op het Horizoncollege (ROC Heerhugowaard) de
opleiding. Gaandeweg de studie gaven we ze meer
beheertaken.’ Beide dames werken nu nog steeds bij de
gemeente, al is het niet meer als rioleringsbeheerder. ‘Ze zijn
verder gegroeid en werken nu als beleidsmedewerker bij de
afdelingen milieu en stadsontwikkeling.’ Het kán dus wel,
mensen van buiten het vak intrekken. ‘Jazeker, al wordt het nu
moeilijker is om geschikte mensen uit de bijstand te ‘plukken’.
Maar je kunt ook denken aan het omscholen vanuit andere
sectoren. Bijvoorbeeld omdat iemand vanwege een lichamelijke
beperking naar een andere functie moet.’

Nieuwe aanwas
Qua nieuwe aanwas van pas gediplomeerden is Heerhugowaard
fortuinlijk. Er zijn veel vakopleidingen in de buurt en een hbo in
Alkmaar. ‘We zorgen ervoor dat we een goede relatie
onderhouden met de opleidingen, waardoor de stad niet alleen
veel goede stagiairs binnenkrijgt, maar ook veel pas
afgestudeerden. We hebben genoeg werk want er wordt hard
gebouwd.’ Maar deze aanwas van jonge mensen brengt ook een
gevaar met zich mee: De gemeente is dan de eerste trede naar
een andere functie: ‘Na 6-7 jaar werkervaring worden de goed
ingewerkte rioleurs opgepikt door bijvoorbeeld een
ingenieursbureau. Het is dan heel belangrijk om ervoor te
zorgen dat de kennis niet uit je organisatie ‘weg lekt’.’

Loopbaanontwikkeling
‘Als overheid moet je je er toch op instellen dat ambtenaren
niet meer zoals vroeger hun hele beroepsleven bij één
gemeente blijven. Je hebt nu eenmaal met beperkingen te
maken op salarisgebied en qua groeimogelijkheden.’ Om kennis
en kunde voor de gemeente te behouden, moeten er dus
andere middelen uit de kast getrokken worden. ‘Met pop’s
(persoonlijk ontwikkelplan) prikkelen we de mensen om na te
denken over hoe ze zich willen ontwikkelen. Van alle functies
zijn de werkprocessen beschreven zodat de kwetsbaarheid
deels opgeheven wordt. We koppelen juniors en seniors aan
elkaar zodat de seniors niet alleen hun kennis overdragen,
maar de jongeren bijvoorbeeld ook ingevoerd worden in de
netwerken. Tenslotte hebben we ook nog een eigen opleiding,
de ‘Heerhugowaard Academie’, waar de medewerkers
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permanent (bij)geschoold kunnen worden. We voeren echt
actief beleid op dit gebied. Het totale management is ermee
bezig en de lijn is ook stevig verankerd in het sectorplan.’

Proactief
Volgens Simon Kuin is het belangrijkste dat je je als gemeente
proactief opstelt om je als werkgever te kunnen handhaven op
de arbeidsmarkt: ‘Ken je personeelsbestand, je marktsituatie, je
management. Geef in de functioneringsgesprekken aandacht
aan arbeidssatisfactie en opleiding. Stel je pro-actief op zodat
mensen toch langer blijven zitten. Houd goede contacten met
onderwijsinstellingen. Op deze manier zijn tot nu toe alle
‘moeilijke’ vacatures op te vullen.’

•

t 072 5755328 Simon Kuin
i www.heerhugowaard.nl

Personeelstekort in de sector:
wat kunnen wij zelf?
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De recessie heeft misschien voor een tijdelijke adempauze
gezorgd op de overspannen markt voor (riool) technici.
Maar kijkend naar de toekomst blijft het probleem
onverminderd groot. Veel rioleurs zijn de 50 (ruim)
gepasseerd. De aanwas van studenten (civiele) techniek
stagneert of neemt af. Tijdens de RIONEDdag 2010 gaat
één van de sessies in op het personeelstekort. Heeft uw
organisatie te kampen met onvervulbare vacatures? Bent u
er nieuwsgierig naar hoe anderen met dit probleem
omgaan? Tijdens de RIONEDdag is één van de
parallelsessies aan dit onderwerp gewijd. Een uitwisseling
van ideeën om zelf aan de slag te gaan.
Ook interessant voor de personeelsmanager van uw
organisatie.
i www.riool.net > RIONEDdag

Gezondheidsrisico’s bij
water op straat
Stichting RIONED heeft Grontmij een bureaustudie laten uitvoeren naar volksgezondheidsrisico’s bij contact met microbiologisch verontreinigd water op straat. Gegevens over onder
andere de mate van verontreiniging van water op straat en de
mate van blootstelling van kinderen, volwassenen en hulpdiensten zijn nog erg schaars. Uit deze beperkte gegevens is de
conclusie getrokken dat water op straat een risico vormt voor
met name spelende kinderen en professioneel bij water
betrokken volwassenen zoals hulpdiensten. Het infectierisico is
afhankelijk van het soort water op straat. Geïnfecteerd raken
betekent níet automatisch ziek worden. De kans om, eenmaal
geïnfecteerd, daadwerkelijk ziekteverschijnselen te krijgen is
ongeveer één op tien. Ter vergelijking: de kans om ziek te
worden in goedgekeurd zwemwater is 3 tot 5%. Voor
zwemwater waarin de kans om ziek te worden groter is dan
11%, geldt een zwemverbod.
Om meer gefundeerde uitspraken te doen over de gezondheidsrisico’s, is meer gedegen onderzoek noodzakelijk. Dan kan er
ook pas iets gezegd worden over hoe de risico’s via
maatregelen of richtlijnen te beperken zijn. Stichting RIONED
draagt daarom bij aan een promotieonderzoek aan de
Universiteit Utrecht, gericht op het verder in beeld brengen van
gezondheidsrisico’s van water in de stad.

•

Bestuurszaken
Nieuwe
begunstigers

•

Rob de Korte, VNG (met dank voor overname uit Bank &
Gemeente)

Agenda

Hof Arnhem beslist dat de eigenaar van een recreatiewoning op
een recreatiepark niet belastingplichtig is voor het rioolrecht.
Belanghebbende is eigenaar en gebruiker van een
recreatiewoning. De woning ligt op een recreatieterrein. De
gemeente heft rioolrecht van de gebruiker van een eigendom.
Een eigendom is een roerende of een onroerende zaak.
Woonruimten en terreingedeelten op een recreatieterrein dat
als zodanig wordt geëxploiteerd met de overige gebouwen die
aan de verblijfsrecreatie dienstbaar zijn, beschouwt de
verordening als één eigendom. Een zelfstandig gebruikt
gedeelte wordt apart in de heffing betrokken. Belanghebbende
ontvangt een aanslag rioolrecht. Hij stelt dat hij niet
belastingplichtig is omdat zijn woning onderdeel uitmaakt van
het recreatieterrein. De gemeente stelt dat de woning een
zelfstandig gedeelte is van het recreatieterrein. Het hof is het
met dit laatste niet eens en oordeelt dat de woning een
zelfstandig eigendom is. De bepaling dat een recreatieterrein
één eigendom vormt is echter van toepassing. Dat
belanghebbende eigenaar is van de recreatiewoning is niet van
belang. Het beroep is gegrond. De aanslag wordt vernietigd.
(Hof Arnhem 11 augustus 2009, LJN: BJ7121)
Noot: Het hof stelt dat volgens de verordening rioolrecht de
zakenrechtelijke verhoudingen niet relevant zijn voor de
objectafbakening van het recreatieterrein. Daarom behoort de
recreatiewoning van belanghebbende volgens het hof bij het
recreatieterrein. De bedoeling van de bepaling zal zijn dat de
zakenrechtelijke verhouding wel degelijk een rol speelt bij de
objectafbakening. De uitzondering op de hoofdregel dat een
eigendom een roerende of onroerende zaak is, geldt namelijk
alleen voor die roerende en onroerende zaken die zijn gelegen
op het recreatieterrein dat als zodanig geëxploiteerd wordt. De
woning van belanghebbende wordt echter niet als zodanig
geëxploiteerd, want wordt gebruikt door belanghebbende. De
beslissing van het hof lijkt daarom niet in overeenstemming
met de (strekking van de) bepaling uit de verordening.

Stichting RIONED verwelkomt
als nieuwe begunstiger:
- Gemeente Valkenburg aan
de Geul

> Cursussen verbreed GRP
April, Aristo Utrecht Opstellen
verbreed GRP.
Juni, Aristo Utrecht Uitvoeren
verbreed GRP.
i www.geoplan.nl
> Meetdag riolering
27 mei, Cinemec, Ede
i www.riool.net > cursussen

RIOkort

Jurisprudentie
Rioolrecht:
Exploitant recreatieterrein
belastingplichtig, eigenaar woning
niet

> Minicursussen
25 maart, Jaarbeurs Utrecht
i www.riool.net > cursussen

Forum

> Jaarcongres Vereniging
Stadswerk Nederland
21 januari, Triavium,
Nijmegen. ‘Help, de
gemeente verzuipt!’ Congres
over innovatieve en inspirerende oplossingen omtrent
duurzaam omgaan met water
in de openbare. Met uiteenlopende workshops, o.a. van
Stichting RIONED.
i www.stadswerk.nl >
jaarcongres2010
> RIONEDdag
4 februari 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
> Landelijke Benchmark
Rioleringszorg
Eind maart, bij u in de
gemeente. Start gegevensverzameling

Wist u dat Stichting RIONED
een forum heeft voor
gemeentelijke rioleurs voor de
uitwisseling van ideeën,
discussies over actuele
(riolerings)onderwerpen,
problemen etc.? Aanmelden:
i http://forum.rioned.org

RIONED goes
Hyves
Sinds kort heeft het riool een
eigen hyve. U vindt er leuke
wetenswaardigheden, filmpjes
en meer over het riool. Word
ook lid!
i www.hetriool.hyves.nl
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Oproep

Neem de toestand van de riolering. Het beeld van
achterstallig onderhoud is niet juist. De werkelijkheid is dat
de riolering vrijwel overal tijdig wordt vervangen en dat de
achterstanden uit de jaren tachtig zijn ingelopen, met
uitzondering van sommige gebieden met een slappe bodem.
Dat staat in de Rioleringsatlas, het grote onderzoek uit 2005
waarvoor meer dan driekwart van de gemeenten gegevens
heeft geleverd. Gebleken is dat de geplande en de technisch
noodzakelijke vervanging gelijk oplopen.
In de afgelopen 20 jaar is een enorme inspanning verricht en
hebben gemeenten een grote prestatie geleverd door de
riolering op orde te brengen. Dat betreft niet alleen de
inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater,
ook de milieudoelen uit de negentiger jaren zijn vrijwel
geheel gerealiseerd. Het beeld van wrakke riolen klopt niet,
maar wordt soms met graagte opgeroepen. Een goede zorg
en organisatie van de riolering kan niet stoelen op beelden
en indrukken, maar vereist gedegen kennis en inzicht van de
feitelijke situatie. Het is aan alle betrokkenen, in de eerste
plaats de gemeenten, om de feiten te laten spreken.
Be good and tell it!

•

Hugo Gastkemper

Ikonderzoekwater.nl zoekt
organisaties/professionals in
Utrecht die leerlingen van 5
HAVO en 6 VWO willen begeleiden bij het maken van hun
profielwerkstuk over watervraagstukken.
De watersector en Universiteit
Utrecht hebben in Utrecht de
pilot ‘profielwerkstukken in de
watersector’ ontwikkeld. Leerlingen krijgen in dit project
een extra uitdaging: een
profielwerkstuk maken dat
écht ergens over gaat en
begeleiding van mensen die
zelf in de watersector werken.
Voor dit project zoekt
ikonderzoekwater.nl nog
professionals die leerlingen
willen begeleiden bij hun
onderzoek. De projectorganisatie van ikonderzoekwater.nl
ondersteunt u bij de begeleiding van de leerlingen. U
krijgt onder andere voorbeeldonderwerpen en hulp bij de
begeleiding van de leerlingen.
Naar aanleiding van de resultaten in Utrecht wordt het
project mogelijk ook landelijk
uitgerold.
Enthousiaste leerlingen kiezen
straks mogelijk een wateropleiding. Geef u op en werk
mee om het personeelstekort
in de sector te verkleinen!
Enthousiast of meer info?
t 030 2534535
Drs W.H. van Ledden
e w.h.vanLedden@uu.nl
i www.ikonderzoekwater.nl
> watersector

diploma I-VIR de heren:
H.A.J.M. Augustin, H. Heinen,
E.J. Koops, G.J. Merkx,
M.A.F. Noordman, V. Ramezani
en D.T.M. Zuijderwijk.
Het diploma VIR-beheerder is
behaald door de heren
R.T. Martens, W.D. Pot en
J. de Visser.
Met het behalen van het
diploma NEN 3398 Onderzoek
en beoordelen rioleringsobjecten feliciteren wij de
heren F. Wattenberg en
J. Pennings.

Colofon

In de Haagse politiek woedt de discussie over de toekomst
van de waterschappen, herindeling van gemeenten,
opschaling van provincies en samenvoeging van
departementen. In dat spel schuiven de spelers naar
hartelust met taken, bevoegdheden en geldstromen.
En dan zijn posities al snel belangrijker dan het bereiken van
maatschappelijke doelen en worden feiten overtroffen door
op indrukken en verouderde informatie berustende beelden
van de werkelijkheid.
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Gediplomeerd

Opinie
Het riool is op orde

Maak leerlingen Gefeliciteerd!
enthousiast voor
Stichting RIONED feliciteert
watersector!
voor het behalen van het

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)
redactie

Stichting RIONED
fotografie, vormgeving, opmaak

Grafisch Atelier Wageningen
druk

Moderndruk bv, Bennekom

