BESTUURDERSINFORMATIE
Stichting

RIONED
vakinformatie

www.riool.net
publieksinformatie

www.riool.info
e-mail

info@rioned.org
telefoon

0318 63 11 11

versie juni 2010

De openbare ruimte
en het riool;
een geïntegreerd systeem
De kwaliteit van het Nederlandse riool is goed. Noodzakelijke vervangingen
vinden plaats, er zijn geen verzakkingen van de weg door instortende
pijpen en ook bij hevige regenval blijven wegen begaanbaar en komt
schade aan gebouwen niet tot nauwelijks voor. Dat kan alleen als het riool
goed wordt onderhouden, maar vooral als de planologie van het riool onder
de grond een integraal onderdeel vormt van de openbare ruimte boven de
grond.
De weg is onderdeel van het riool
Het riool transporteert zowel vuil water van huishoudens en bedrijven als
regenwater van wegen en daken. In totaal is ongeveer de helft van al het water
dat door het riool spoelt, regenwater. Het vuil water bestaat vooral uit gebruikt
drinkwater en is een relatief constante, onproblematische stroom. Het regenwater
echter is geen constante stroom. Bij zware regenval moet het regenwater tijdelijk
boven de grond worden opgevangen. Een deel van dit water ligt te wachten tot
het riool vrij is om het te kunnen verwerken en een deel wordt weggevoerd naar
open water of naar plekken – zoals parken of groenstroken – waar het natuurlijk
de bodem in kan zakken. Dat betekent dat de voorzieningen boven de grond een
integraal onderdeel uitmaken van het riool.
De capaciteit en werkwijze van het riool is daarmee mede bepalend voor de
planologie van voorzieningen boven de grond. Het opvangen van regenwater
boven de grond mag immers geen schade of ernstige overlast met zich
meebrengen. Het water mag de huizen niet inlopen en wegen moeten
begaanbaar blijven, ook als het regenwater daar tijdelijk ligt te wachten om
afgevoerd te worden. De hoogte van stoepen, het aanleggen van opvangbassins,
verlaagde wegen en groenvoorzieningen zijn bepalend voor de afvoer van
regenwater en vormen daarmee een integraal onderdeel van het riool. Gezien de
klimatologische ontwikkelingen is de verwachting dat hevige regenbuien in de
toekomst zullen toenemen. Een infrastructuur die boven én onder de grond op
elkaar is afgestemd om schade te voorkomen, is daarom belangrijker dan ooit.
Schaalvoordelen door integratie
De integratie van openbare ruimte en riool brengt schaalvoordelen met zich mee.
Om de openbare ruimte en het riool zodanig aan te passen dat toekomstige
hevige regenbuien kunnen worden opgevangen, is een eenmalige investering
nodig van ruim € 3 miljard. Met alleen maatregelen onder de grond bedragen de
kosten ruim 12 miljard euro. Dit is een besparing van 75%.
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Het riool is onderdeel van de weg
Het fijnmazige rioleringsstelsel van Nederland is aangelegd onder de
Nederlandse wegen. Dit is de meest efficiënte manier om hemelwater af te
voeren en is het riool hierdoor makkelijk te onderhouden. Als het riool vervangen
wordt, moet de weg open. Werkzaamheden aan het riool zijn daarmee
onherroepelijk ook werkzaamheden aan de weg. Het bovengrondse
wegennetwerk en het ondergrondse rioolnetwerk worden daarom door
gemeenten als één geheel onderhouden. Dat levert financiële voordelen op, en
zorgt ook voor minder overlast voor burgers en bedrijven.
Minder overlast
Een weg die openligt is een doorn in het oog van omwonenden. Door de
synergie tussen rioolwerkzaamheden en wegwerkzaamheden, liggen
Nederlandse wegen zo min mogelijk open. Als rioolwerkzaamheden en
wegwerkzaamheden afzonderlijk van elkaar zouden worden uitgevoerd, zal dat
tot aanzienlijk extra overlast leiden door openliggende wegen. Met alle gevolgen
voor middenstanders in de betreffende buurt.
Minder kosten
Om het riool op orde te houden, wordt jaarlijks een deel van het riool vervangen.
De helft van de kosten voor vervanging van het riool, zijn nodig voor
werkzaamheden aan de weg boven het riool. Een weg die aan vervanging of
verbetering toe is, kan op deze manier voor aanzienlijk minder kosten worden
vervangen of verbeterd. De kosten voor vervanging van het riool bedragen op
jaarbasis € 550 miljoen, waarvan € 275 miljoen bestemd is voor werkzaamheden
aan de weg boven het riool. Als de weg en het riool los van elkaar onderhouden
zouden worden, kan geen gebruik meer worden gemaakt van dit schaalvoordeel
waardoor de maatschappij € 275 miljoen extra kosten krijgt. De extra kosten door
dubbele opdrachtgevers komen daar nog bij.
Bezuiniging en kostenbeheersing
Bezuinigingen in de riolering zijn mogelijk door samenwerking tussen gemeente
en waterschap en door slimme maatregelen. Maar besparingen en
kostenbeheersing zijn alleen mogelijk indien de weg en het riool gezamenlijk
worden onderhouden. Anders worden bezuinigingen teniet gedaan.

