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18 november presentatie
Benchmark rioleringszorg
Op donderdag 18 november a.s. presenteert Stichting
RIONED de uitkomsten en analyses van de Benchmark
rioleringszorg 2010 in vergelijkend perspectief, op zowel
landelijk als gemeentelijk niveau. Het landelijk rapport wordt
om 13.00 uitgereikt in Nieuwspoort, Den Haag. Op dezelfde
dag ontvangen de begunstigers het overkoepelende
eindrapport en krijgt elke gemeente haar individuele
rapportage.
Definitief programma:
i www.riool.net

Resultaten 18 november openbaar

Deelname Benchmark
rioleringszorg 100%
De Benchmark rioleringszorg 2010 biedt een uniek inzicht
in de kenmerken en prestaties van de rioleringszorg in
Nederland. Dit is de eerste keer dat alle 430 gemeenten
aan een benchmark hebben meegedaan. De rioleringssector
laat hiermee zien dat professionaliteit hoog in het vaandel
staat. De wil om van elkaar te leren en verantwoording af
te leggen over de prestaties, is groot. Na uitgebreide
controle en analyse van de gegevens start vanaf 18
november het leer- en verbetertraject voor de gemeenten.
De gemeenten krijgen vanaf die dag toegang tot het gezamen
lijke databestand. Hiermee kunnen zij zelf nadere analyses en
vergelijkingen maken in het leer- en verbetertraject.
Gemeenten kunnen naar behoefte gezamenlijk thema’s verder
uitdiepen, kennis en ervaringen uitwisselen en zo de riolerings
zorg verder verbeteren. Er ontstaat een actief netwerk van
specialisten, waardoor zowel de kwaliteit als doelmatigheid
van de rioleringszorg toeneemt. In het leer- en verbetertraject
is veel ruimte voor regionale initiatieven en uitwerkingsvormen.
Voorafgaand aan 18 november zal Stichting RIONED op geen
enkele manier (ruwe) uitkomsten openbaar maken.
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Gemeenten starten verbetertraject
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Op 7 december 2010 organiseert Stichting RIONED de
Gemeentedag Benchmarking rioleringszorg, de start voor het
leer- en verbetertraject. Voor deze bijeenkomst worden alle
gemeenten uitgenodigd. Op deze dag gaan de gemeenten, in
het verlengde van het koepelrapport en hun eigen rapportage,
zelf aan de slag met de uitkomsten van de analyses. Om de
discussie vast op gang te brengen, organiseert RIONED op die
dag diverse workshops, waarmee de aanzet wordt gegeven tot
thematische en regionale ‘leerkringen’. In de workshops
krijgen alle gemeenten de ruimte zich te spiegelen aan elkaar
en onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Vanuit de
database en die onderlinge uitwisseling komen ook
good practices bovendrijven, die aan alle deelnemers worden
gepresenteerd.
Net als bij de benchmark-oude-stijl zullen gemeenten elkaar
aanscherpen en kritisch evalueren. Dat blijkt een grote impuls
voor de effectiviteit en efficiëntie van hun taakuitvoering.
Bijvoorbeeld door met elkaar knelpunten in de eigen lokale
situatie en het nut en de noodzaak van (ingrijpende)
maatregelen uit te wisselen. Een individuele gemeente kan zo
putten uit een lange historie en een grote variëteit aan vormen
van planmatig beheer van rioleringssystemen van alle
gemeenten gezamenlijk. Ook het gezamenlijk evalueren van de
Doelen, Functionele eisen, Maatstaven en Meetmethoden van
het rioleringsbeleid (DoFeMaMe, Leidraad A1100) en hoe dit
vanuit het GRP in concrete maatregelen uitgewerkt wordt, leidt
tot onderlinge aanscherping. De gemeenten bepalen met hun
inzet en initiatief zelf het succes van het leertraject.

Programmagroepen
van start

Stichting RIONED heeft twee programmagroepen ingesteld,
respectievelijk voor kennisontwikkeling en kennis
verspreiding. De Programmagroep Onderzoek en
Ontwikkeling (POO) en de Programmagroep Bundeling en
Verspreiding (PBV) bestrijken samen de gehele kenniscyclus
en vervangen daarmee de oude structuur met taakgroepen.
Een programmagroep zet strategische lijnen uit en brengt deze
tot een programma. Ook geeft een programmagroep
inhoudelijk groen licht voor het starten van projecten en
benoemt de voorzitter van begeleidingscommissies. Het
vaststellen van de eindresultaten van een project behoort tot
de verantwoordelijkheid van een begeleidingscommissie.

Regionale rol gemeenteambassadeurs
De benchmark biedt een grote kans voor de gemeenten om
vanuit de inhoud (leerpunten, sterke en zwakke gebieden,
onderzoekthema’s) gezamenlijk de doelmatigheid en
doeltreffendheid van hun watertaken verder te verbeteren. Dit
is mede van belang in het licht van regionale samenwerking in
de afvalwaterketen en de afspraken over een rem op kosten
stijging bij drinkwater, riolering en zuivering. De gemeente
ambassadeurs water zullen een sleutelrol vervullen door in hun
eigen regio de gemeenten en de waterbeheerders te onder
steunen en aan te moedigen.

Benchmark 2010: prestaties en kosten centraal
De Benchmark rioleringszorg brengt in beeld hoe de riolering
functioneert, hoe het beheer georganiseerd is en hoe de pres
taties en ambities van gemeenten aansluiten bij de wettelijke
zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en
grondwater. De nadruk ligt daarbij op drie aandachtsgebieden:
- de werkprocessen: het functioneren van het rioolstelsel, de
organisatie en de dienstverlening;
- de financiën: de inkomsten (o.a. belastingen) en uitgaven en
het financieel beleid op de lange termijn;
- de beleving van burgers en bedrijven.

•

i www.benchmarkrioleringszorg.nl
t 0318-631111, Eric Oosterom, projectmanager
e benchmark@rioned.org

Concepten ter visie
Nieuw is dat waar nodig concept-publicaties voor commentaar
op de website worden geplaatst. Dit is onder meer het geval bij
Leidraadmodules.

Leden
De Programmagroep Onderzoek en Ontwikkeling bestaat uit:
Roelof Kruize - Waternet (voorzitter)
Jeroen Langeveld - TU Delft
René Noppeney - NL ingenieurs
Jacques Leenen - STOWA
Gerben Wigmans - Gemeentewerken Rotterdam
Ton Beenen, Hugo Gastkemper - Stichting RIONED
Lid van de Programmagroep Bundeling en Verspreiding zijn:
Cor Bredenhoff - gemeente Heerenveen (voorzitter)
Gerard Martijnse - ministerie van VROM/DGM
Kees Snaterse - NL ingenieurs
Frank van Swol - gemeente Eindhoven
Marcel Tirion - gemeente ‘s-Gravenhage
Arie van der Vlies - Waterschap Hollandse Delta
Willem Jan van der Voogd van Straaten - gemeente Tholen
Dick de With - BureauLeiding
Hugo Gastkemper, Rob Hermans - Stichting RIONED

•

i www.riool.net > over RIONED > doel en werkwijze
i www.riool.net > publicaties >

Rob Verlinden
brengt water in de
tuin

‘De aandacht voor water in de tuin groeit. Het klimaat
verandert en het gebruik van de tuin is anders dan vroeger.
Tegenwoordig willen mensen vooral gemak, weinig onderhoud
en zo min mogelijk zorg. Dan kom je al snel uit op een terras
met veel steen. Water? We willen er zo snel mogelijk vanaf!
Ook al is regenwater is eigenlijk het best voor de planten.
Maar het opvangen van regenwater vinden mensen vaak te
veel gedoe. Ik probeer mensen te geven wat ze willen. Tegelijk
probeer ik ze te laten tuinieren op een ‘verantwoorde’ manier.’

Dicht bij de mensen
‘Al moet je ‘verantwoord’ natuurlijk nooit gebruiken!’ vervolgt
Verlinden, ‘Kom vooral niet aan met ‘goed voor het milieu’,
‘belangrijk voor dit of dat’. Maar probeer het dicht bij de
mensen te brengen. Neem die hoosbuien een paar weken
terug. Het riool kon het niet verwerken. Putdeksels kwamen
omhoog en het water staat op straat. Dáár moet je mensen op
wijzen. Ik zeg dan: ‘Als iedereen al dat water zomaar in het
riool laat lopen, dan vliegen bij jou straks de drollen je toilet
uit!’. Natuurlijk kan dat helemaal niet, maar je moet het wel
begrijpelijk maken.’

foto Rob Verlinden Exclusieve Tuinen B.V.

Nederlands bekendste tuinman, Rob Verlinden, is dit
seizoen weer wekelijks te zien met zijn nieuwe programma
Robs Grote Tuinverbouwing. Ook in de nieuwe tv-serie
geven Verlinden en zijn team tuinen van kijkers een
metamorfose. Stichting RIONED heeft hem gevraagd om
regelmatig aandacht te geven aan ‘water in de tuin’.
RIONEDnieuws vroeg hem naar zijn ervaringen.

Water in de tuin voor iedereen?
‘Wat je kunt doen, hangt natuurlijk af van de grond waar je op
zit. Op zware kleigrond moet je goed zorgen voor afwatering
naar sloten en watergangen. Op zandgrond kun je eigenlijk alle
regenwater in je tuin kwijt. Vanaf de eerste aanleg moet je al
nadenken over de hoogte en afwatering in de tuin. Tuincentra
zouden hier wat meer aandacht aan kunnen geven. Het gebruik
van de tuin kun je niet veranderen. Mensen kiezen nu eenmaal
graag voor gemak. Wat wel anders kan, is bijvoorbeeld het dak
van de schuur gebruiken om water te leiden naar een
plantenhoekje in de tuin. Dat kan bij vrijwel iedereen. Of een
zinkput in de tuin ingraven, dat is ook goed voor de bomen.
Het water dat in één keer valt, wordt dan opgeslagen en
langzaam weer afgegeven aan de grond.’

Meer dan voorlichting
‘Gemeente Uithoorn me nu gevraagd een cursus te verzorgen
over water in de tuin. Hartstikke goed. Ik laat vooral zien wat
voor leuke mogelijkheden er zijn. Je moet vooral kunnen
genieten van je tuin. Je kunt een klein moerasje maken, of
terrassen waartussen het water wegzakt. Of een absorberende
ruimte inrichten: open stukken met beplanting. Natuurlijk wil
je ook dat het er mooi uitziet. Het belangrijkste is dat je
tuinieren dicht bij de mensen brengt en het begrijpelijk maakt.
Als je mensen enthousiast maakt, gaan ze ook meer nadenken
over de mogelijkheden die er zijn. Ik probeer mensen geen
zorg te brengen, maar genot. Dat geldt voor planten, en ook
voor water. Je brengt de mensen vanuit het genieten naar
nadenken. En zeg nou zelf, in een groene leefomgeving voel je
je toch ook veel prettiger dan in een steenwoestijn!’

•
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Doel van de module

Invulling grondwaterzorgplicht vraagt
kennis

Module C2500 Grondwateronderzoek biedt handvatten
waarmee u als rioleringsprofessional een goed kwantitatief
grondwateronderzoek kunt (laten) uitvoeren. De module geeft
inzicht in verschillende aanleidingen tot onderzoek en in de
benodigde onderzoeksinspanning die daar bij past. Ook geeft
de module inzicht in de aspecten die in het onderzoek aan
bod moeten komen. De module verscheen eind september.

‘Gemeenten hebben een zorgplicht om structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te
beperken’, stelt de Waterwet. In die formulering zit veel
beleidsruimte voor de gemeente. Het invullen daarvan
vraagt kennis die afhankelijk is van de lokale omstandig
heden en de beleidsmatige uitgangspunten. De nieuwe
Leidraadmodule C2500 Grondwateronderzoek ondersteunt u
in het verzamelen van beschikbare kennis en het ontwikke
len van nieuwe kennis, afgestemd op uw kennisbehoefte.

toetsingscriteria zoals een minimale ontwateringsdiepte.
Module C2500 gaat ook in op toetsingscriteria en mogelijke
definities voor structureel te hoge grondwaterstanden.
Tenslotte wordt de stap gezet naar maatregelen. Als het
structureel nadelige effect van de grondwaterstand is
vastgesteld, ontstaat de vraag of er doelmatige oplossingen
zijn. Als die er zijn kiest de gemeente op basis van lokaal
beleid en bestuurlijke voorkeuren de meest effectieve
maatregel. Deze keuze is niet alleen technisch van aard, maar
beantwoordt ook de vraag wie de maatregelen het beste kan
nemen en wanneer. Zo kan er bijvoorbeeld voor worden
gekozen dat drainage in openbaar gebied technisch een goede
oplossing is en dat bovendien de gemeente die maatregel het
meest doelmatig kan nemen door combinatie met geplande
rioolvervanging in de komende jaren. Het kan ook doelmatig
blijken om juist bouwkundige maatregelen te treffen zonder
voorzieningen voor verlaging van de grondwaterstand.

In de Waterwet wordt de gemeentelijke zorgplicht voor grond
water benoemd (artikel 3.6. lid 1 Waterwet). Die zorgplicht is
gericht op het voorkomen of beperken van structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond
gegeven bestemming. Wat de gemeente beschouwt als
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand, legt de
gemeente vast in het verbrede GRP.

Klachten

Maaiveldhoogte in m t.o.v. NAP
-4,20

Lokale kennis vereist
Om na te gaan of sprake is van structureel nadelige gevolgen
van de grondwaterstand (grondwateroverlast of -onderlast), is
kennis nodig van het lokale grondwatersysteem en van de
kenmerken die horen bij de verschillende bestemmingen. Deze
kennis bestaat voor een deel binnen de gemeenteorganisatie
en andere organisaties, maar zal voor een deel nog uit
onderzoek moeten komen. Door bestaande kennis te bundelen
en waar nodig aan te vullen met grondwateronderzoek, kunt u
de gebieden met overlast of onderlast afbakenen en inzicht
krijgen in de oorzaken.

-4,30
grondwaterstand (m tov NAP)
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Nieuwe leidraadmodule C2500

-4,40
-4,50
-4,60
-4,70
-4,80
-4,90
-5,00
-5,10
-5,20
1

2

3

Grondwaterstandmeting

Stijghoogte isohypsen

Inpassing maatregelen in het beleid
Een tweede belangrijk aspect van de grondwaterzorgplicht is,
dat de eventuele maatregelen die de gemeente neemt
doelmatig zijn. Als burgers grondwateroverlast of -onderlast
ervaren, moet u eerst beoordelen of de overlast inderdaad met
het grondwater te maken heeft. Soms wordt bijvoorbeeld
lekkend riool- of drinkwater, of stagnerend hemelwater aan
gemerkt als grondwater. Als er een relatie is met grondwater,
dan is de volgende stap om de optredende situatie te toetsen
aan het lokale beleid. Dit beleid is bijvoorbeeld verwoord in

Ontwateringsdiepte en klachten

Stroomschema verloop grondwateronderzoek na verzamelen gegevens

foto Gemeente Arnhem

Wat is een grondwateronderzoek?
Grondwateronderzoek is in deze module gedefinieerd als
onderzoek gericht op het begrijpen van de bestaande stede
lijke geohydrologie en op inzicht in mogelijke grondwater
overlast of -onderlast. Onderzoeksdoelen zijn er in soorten en
maten. Voor inzicht in het functioneren van een grondwater
systeem is bijvoorbeeld een heel andere aanpak nodig dan bij
het nagaan of infiltratie mogelijk is. Grondwateronderzoek is
ook heel gebiedspecifiek. De gebiedskenmerken en het onder
zoeksdoel zijn voor elke situatie anders. Daarom biedt de
module een algemene beschrijving van een grondwateronder
zoek, geïllustreerd met voorbeelden, afwegingen en aanbeve
lingen. Op basis hiervan kunt u voor uw situatie tot een goede
afbakening van het nodige grondwateronderzoek komen.
Met deze afbakening kunt u het benodigd budget onderbouwen
en een duidelijke onderzoeksopdracht in de markt zetten.

Afbakening van de onderzoeksinspanning
Voor een ‘behapbare’ afbakening is het belangrijk om
vroegtijdig de schaal van het onderzoek te kunnen vaststellen.
Grondwateronderzoek kan van globaal (verkennend) tot zeer
gedetailleerd (kleinschalig, specifiek) plaatsvinden. Als nog
weinig bekend is over de grondwatersituatie, is het goed een
inventariserend onderzoek te doen met een klein aantal
meetpunten en veel archiefonderzoek. Met dit globale
grondwateronderzoek definieert u mogelijke probleemgebieden
en sluit u gebieden uit voor nader onderzoek. Door deze
onderverdeling te maken, voorkomt u een onnodige
onderzoeksinspanning en hoge kosten.
In C2500 wordt het algemene verloop van grondwater
onderzoek voorgesteld in een stroomschema (zie pagina 6).
Het gebruik van beelden in het schema maakt het theoretische
onderwerp ‘grondwateronderzoek’ toegankelijker.
Een tweede manier om de onderzoeksinspanning binnen de
perken te houden, is samenwerken met andere overheden: het
delen van kennis en informatie. Er zijn immers verschillende
partijen verantwoordelijk voor grondwater, elk met eigen
doelstellingen. Omdat voor een grondwateronderzoek gebieds
kennis nodig is, bij voorkeur met meetgegevens over een

langere periode, loont het om aansluiting te zoeken bij die
andere partijen. Wellicht levert dat ook financieel en
organisatorisch voordeel op.

Voorbeelden en visualisaties ondersteunen de theorie
De onbekendheid van rioolbeheerders met grondwater
onderzoeken kan een belemmering zijn om met een dergelijk
onderzoek te starten. Waar begin ik aan en welke investering
in tijd en geld komt daarbij kijken? Daarom is in deze module
veel gewerkt met voorbeelden en visualisaties, zoals het
stroomschema op pagina 6.
Om de rioolbeheerder snel inzicht te geven, geeft de module
ook een concreet overzicht gegeven van de te verzamelen
gegevens voor een grondwateronderzoek (zie onderstaande
tabel). Daarbij is aangegeven hoe relevant een bepaald
gegevenstype is, afhankelijk van de onderzoeksdoelstelling en
afhankelijk van het type gebied.

•

Meer informatie
i www.riool.net > leidraad riolering

Grondwaterstanden

Neerslag en verdamping

Bodem- en grondwaterverontreiniging

Uitgevoerde
werkzaamheden

Nagaan of infiltratie mogelijk is

Bodemopbouw, bouwrijp
maken

Inzicht in grondwateroverlast en -onderlast in de toekomst

Drainage

Oorzaken schade aan bebouwing nagaan

Riolering

Oorzaken klachten grondwateroverlast nagaan

Bestemming, bebouwing,
funderingen

Inzicht in te hoge grondwaterstanden/ overlast

Oppervlaktewater

Inzicht in te lage grondwaterstanden/ onderlast

Hoogten t.o.v. NAP

Doel:

Klachten, enquête

Benodigde gegevens:

+
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+
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++

++
++

++
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-

++ = belangrijk/gegevens in hoge dichtheid, + = gewenst/gegevens in lage dichtheid, - = minder belangrijk
Overzicht relevante gegevens voor verschillende onderzoeksdoelen
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Personeelsbehoefte,
wat doet RIONED?

In de rioleringssector spelen drie ontwikkelingen die maken
dat sommige functies nu of in de toekomst moeilijk te
vervullen zijn.
- Een lage instroom: er zijn minder jongeren (ontgroening) en
het vakgebied is niet populair (imago en bekendheid).
- Een hoge uitstroom: de komende jaren gaan veel mensen in
de sector met pensioen (vergrijzing). De overheid heeft hier
nog eens extra mee te maken.
- Doorstroom: de arbeidsmobiliteit onder werknemers is hoger
dan vroeger. Dit kan zorgen voor kennisverlies in de
organisatie, maar het biedt ook kansen mits de doorstromers
in de sector blijven.

Voldoende mensen, voldoende niveau

Het (toekomstig) personeelstekort in de rioleringssector
blijft, ondanks een tijdelijke adempauze vanwege de crisis,
een belangrijk punt voor RIONED. Voorzichtige voorspellin
gen (NWP) geven aan dat het tekort, met name aan hbo- en
wo-geschoold personeel in enkele jaren weer zal oplopen.
Daarnaast hebben overheden nog extra te maken met
leegloop als gevolg van de vergrijzing: de gemiddelde
leeftijd van het overheidspersoneel ligt zo’n drie jaar hoger
dan bij commerciële partijen. Een groot deel van het huidig
personeel gaat binnen tien jaar met pensioen. Wat doet
RIONED met dit probleem?

RIONED spant zich in om te zorgen voor voldoende mensen
van voldoende niveau. Dat betekent dat Stichting RIONED haar
projecten op het gebied van personeelsbehoefte richt op het
vergroten van de instroom en de kwaliteit van het huidig en
toekomstig personeel.
De kracht van RIONED ligt in het grote netwerk in de branche
en de brede kennis van de ontwikkelingen op rioleringsgebied.
Bij de keuze van haar projecten richt RIONED zich dan ook
vooral op díe projecten, waar deelname, steun of initiatief van
Stichting RIONED de grootste toegevoegde waarde heeft en zij
haar sterke punten het best kan inzetten. Natuurlijk zijn er
veel meer partijen die op dit gebied actief zijn, van het
ministerie van V&W tot individuele bedrijven. Een overzicht
vindt u op riool.net.
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De weg van slootjesonderzoek (basisonderwijs) naar urban drainagemanager (vakwereld)]

foto Nederlands Water Partnership

Belangstelling, imago, onderwijsverbetering
Aan demografische factoren (ontgroening en vergrijzing) kan
niets veranderd worden. Wat wel kan, is proberen de keuzes
van jongeren te beïnvloeden. Het begint met het wekken van
belangstelling voor en bewustzijn van water. Dit kan al starten
in het basisonderwijs met proefjes en kleine onderzoekjes in de
eigen omgeving van het kind. Tijdens het voortgezet onderwijs
is behalve de interesse in een bepaald vakgebied, ook het
imago belangrijk. De ideeën hierover zijn (positief) om te
buigen door persoonlijk contact met aansprekende mensen uit
de sector of als de jongeren in aanraking komen met het
werkveld. Hebben de jongeren eenmaal een keuze voor studie
gemaakt, dan is het van belang dat de kwaliteit van de
opleiding goed is en dat er voldoende (aansprekende) stage- en
afstudeermogelijkheden zijn. In het kader hieronder vindt u
enkele van de nieuwe projecten die door RIONED worden
ondersteund of waarvoor zij het initiatief heeft genomen.

Professionals
Voor professionals die werken in de sector liggen maatregelen
om ze in de sector te houden vaak op het bord van de
organisaties zelf. Het gaat om boeien, binden en vasthouden.
U kunt hierbij denken aan HRM-maatregelen om de uitstroom
te verminderen, vergroten van doorstroommogelijkheden in de
organisatie, maatregelen voor kennisbehoud, etc. Door het
organiseren van netwerkbijeenkomsten en het faciliteren van
kennisnetwerken, zoals de RIONEDdag en GNWR-en draagt
RIONED haar steentje bij.

•

Projecten personeelsbehoefte (in
ontwikkeling) en de rol van RIONED
Basis- en voortgezetonderwijs
- bo: Watertoolkit - voor een projectweek ‘water’ op alle
niveaus (financiële ondersteuning en ontwikkelen module
riolering)
- bo en vo: rolmodellen (deelname stimuleren)
- havo en vwo: landelijke uitrol ikonderzoekwater.nl in de
bovenbouw (financiële ondersteuning)
- vo: steun imagocampagne van het Human Capital Water &
Delta Nederland (financiële ondersteuning).

Mbo, hbo en wo
- mbo: instructiefilmpjes aanleggen riolering (financiële en
inhoudelijke ondersteuning)
- hbo: jaarlijks ‘Down the drain!’ voor studenten (initiatief)
- wo: kennisprogramma Urban Drainage TUD (initiatief)

Professionals
- traineeships (promotie initiatieven derden)
- verbetering didactisch materiaal postinitiële opleidingen
(inhoudelijke ondersteuning)
Via RIONEDnieuws en riool.net blijft u op de hoogte van de
resultaten van de projecten.
i www.riool.net > personeelstekort > overzicht projecten

Watertraineeship
NWP start in het najaar met het Nationaal Watertrainee
ship voor pas afgestudeerd hbo- en wo-talent in de
watersector. Voor deze eerste lichting met als thema
‘beheer’ zoekt NWP nog werkgevers.
Het NWP streeft naar een gevarieerde groep met trainees bij
gemeente, adviesbureau, aannemerij en/of andere organisaties
die actief zijn in de watersector. Als deelnemende organisatie
krijgt u twee jaar een zeer gemotiveerde werknemer over de
vloer, die snel volwaardig kan meedraaien. De trainees werken
vier dagen intern, de vijfde dag werken ze gezamenlijk aan het
ontwikkelen van kennis en vaardigheden door trainingen,
projecten en coaching. Het traineeship geeft hen een brede
blik op de watersector en tegelijkertijd ontwikkelen ze, door de
samenstelling van de groep, een breed netwerk. Voor de
lichting november worden nog enkele traineeplaatsen gezocht.
Heeft u belangstelling? Meld u dan zo snel mogelijk bij H2Ojob, de uitvoerder van het programma. In januari start een
nieuwe groep watertrainees thema technologie.

•

i www.h2o-job.nl
t 070-3319949 Helen van Zundert
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Start in november

Campagne Goed
rioolgebruik
Met tv spotjes start in november opnieuw de Nederland
leeft met Water campagne Goed rioolgebruik. Ook u kunt
weer meedoen en de boodschap lokaal brengen. Laat uw
inwoners bijvoorbeeld letterlijk een kijkje in het riool
nemen tijdens een evenement ‘Goed rioolgebruik’. Binnen
kort verschijnt RIONEDnieuws Extra met alle informatie.
De campagne Goed rioolgebruik maakte vorig jaar mensen
bewust dat ze niet zomaar alles in het riool moeten gooien. Om
van ‘weten’ naar ‘doen’ te komen, is het nodig de boodschap te
herhalen en mensen praktisch te laten zien hoe ze hun ‘lastige’
afval wél weg moeten gooien. Juist een lokale campagne is
daarvoor erg geschikt. Om u hiermee op weg te helpen, zijn de
campagnematerialen dit jaar uitgebreid met een compleet
draaiboek voor een evenement ‘Goed rioolgebruik’.

Evenement ‘Goed rioolgebruik’
Bij uw campagne kunt u natuurlijk gebruik maken van de
folders en flyers, toegespitst op uw lokale situatie. Daarnaast
kunt u ook het ‘evenement’ inzetten: laat uw inwoners via de
camera van een inspectiebus met eigen ogen zien hoe een
rioolbuis er uit ziet en tot wat voor problemen verkeerd
8
weggooi-gedrag kan leiden. U kunt het visueel maken met een
wc-pot, verschillende vuilcontainers en natuurlijk de verschil
lende soorten afval die daar in horen. U kunt zelfs een quiz
organiseren: wie weet welk afval waar in moet? Schakel uw
wethouder in en nodig de lokale pers uit. Want hoe meer
media berichten over de campagne (tv, huis-aan-huisblad,
officiële gemeentecommunicatie), des te beter de boodschap
landt. Of zet het ‘evenement’ in tijdens de wekelijkse markt of
een groot rioleringsproject in uw gemeente.

Nieuwe campagnematerialen
Bij de campagnematerialen vindt u uitgebreide informatie over
het evenement Goed rioolgebruik waaronder een kant-en-klaar
draaiboek, tips en een persbericht. Heeft u een leuk idee om
het evenement aan te vullen? Laat het RIONED weten. Op
riool.net verzamelen wij voorbeelden zodat anderen inspiratie
kunnen opdoen. Voorts is er nu een poster op abri- en
billboardformaat, zijn de posters en advertenties nog
persoonlijker te maken en zijn de folder en flyers voor frituurvet
en schoonmaakdoekjes aangepast.

Landelijke campagne
In november en december is het spotje Goed rioolgebruik op tv
te zien. In alle huis-aan-huisbladen wordt een advertorial
geplaatst met tips over goed rioolgebruik. Ook de rioolgame
wordt opnieuw via Hyves gepusht.
i http://communicatie.nederlandleeftmetwater.nl
i www.riool.net > Dossier Goed rioolgebruik
RIONEDnieuws extra (verschijnt in oktober)

Bezoekers direct doorverwijzen

Nieuwe banners
voor uw website
Geeft u op uw website informatie over riolering? Zoeken
mensen op uw site naar een oplossing voor een verstopping
of informatie over de rioolheffing? Met de nieuwe banner
kunt u bezoekers direct doorverwijzen naar riool.info waar
zij de gewenste informatie kunnen vinden. Zo hoeft u zelf
geen uitgebreide informatie op uw website te plaatsen.

Vanaf november zijn op riool.info nieuwe banners beschikbaar
die u op uw eigen website kunt gebruiken. Uw bezoekers
hebben daarmee direct toegang tot alle informatie die op riool.
info beschikbaar is. De banners zijn in verschillende formaten
ontworpen, zodat ze altijd in te passen zijn in de stijl van uw
website. Naast de banner die verwijst naar de homepage van
riool.info, zijn er ook banners die direct verwijzen naar de
pagina over het voorkomen van verstoppingen, het oplossen
van verstoppingen, de rioolheffing en afkoppelen.

Riool.info vernieuwd
De website is vernieuwd. Het design is aangepast, zodat
bezoekers nu nog makkelijker wegwijs worden. Met enkele
muisklikken is de gewenste informatie gevonden.

•

Meer informatie en downloaden
i www.riool.info > over RIONED
i www.riool.net > dossier communicatie

Mobiele tentoonstelling
vernieuwd
De publiekstentoonstelling Het riool leeft! is deze zomer
vernieuwd. Vanaf half september is zij weer beschikbaar. Heeft
u interesse? Neem dan contact op met Jean-Marie Steenhoff
van SPR Media via 035-5334368 of
spr@euronet.nl

•
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Vaststellen en
opsporen van
foutaansluitingen
Foutaansluitingen belemmeren de goede werking van een
rioolstelsel. De capaciteit van vuilwaterstelsels is vaak niet
berekend op het verwerken van neerslag en afvalwater op
het hemelwaterriool zorgt voor ongezuiverde lozingen op
oppervlaktewater. Door foutaansluitingen kan een geschei
den stelsel uiteindelijk meer vuil in het oppervlaktewater
brengen dan een gemengd stelsel. Vanuit het oogpunt van
milieu en het hydraulische functioneren is het belangrijk
foutaansluitingen op te sporen en te herstellen. Vaststellen
en opsporen van foutaansluitingen geeft een overzicht van
de huidige en nieuwe onderzoeksmethoden.
Van het grofweg vaststellen van de aanwezigheid van fout
aansluitingen tot het daadwerkelijk opsporen van specifieke
foutaansluitingen of daarop aangesloten lozingstoestellen, er is
een groot aantal methoden beschikbaar. Elke methode heeft
bepaalde mogelijkheden en beperkingen. Sommige stellen
alleen vast dat er vermoedelijk foutaansluitingen zijn (indica
tief), andere geven aan welk huis of zelfs welke wasbak foutief
is aangesloten. Nieuwe opsporingstechnieken voor foutaanslui
tingen zijn in ontwikkeling. De publicatie Vaststellen en op
sporen van foutaansluitingen beschrijft in het kort de huidige
en nieuwe onderzoeksmethoden. Drie recent ontwikkelde
methoden om aansluitingen van afvalwater op regenwater
stelsels op te sporen zijn verder uitgewerkt en onderzocht.

1 Temperatuurmeting vanuit putten
Met een diver in een peilbuis in een inspectieput wordt het
verloop van de temperatuur van het rioolwater gemeten over
een periode van minimaal 14 dagen. Korte pieken in het
verloop van de temperatuur duiden op de lozing van afval
water. Deze methode geeft u een indicatie over de aanwezig
heid van foutieve aansluitingen op het stelsel bovenstrooms
van de put waar de meting plaatsvindt. Deze techniek werkt
vooral in gedeeltelijk gevulde leidingen die onder afschot
liggen. Het doel van deze methode is om de grootte van het
gebied voor nader onderzoek in te kaderen.

2 Temperatuurmeting in leidingen (DTS methode)
Met een glasvezelkabel in een traject van rioolleidingen en een
forse computer wordt het verloop van de temperatuur van het
afvalwater gemeten per strekkende meter buis. Korte pieken in
het verloop van de temperatuur duiden op de lozing van
afvalwater op specifieke punten in de leiding. Deze methode
geeft u informatie over de adressen van mogelijke
foutaansluitingen. Deze techniek werkt in gedeeltelijk gevulde
leidingen beter dan in permanent gevulde leidingen. De
meetduur kan relatief kort zijn waardoor het tijdelijk
leegzetten van een (deel van het) stelsel een optie is.

3 Geluidsmetingen via aansluitingen (Riosonic)
Met twee verschillende geluidsbronnen in het afvalwater- en
regenwaterstelsel en geluidsmetingen aan lozingstoestellen
kunnen foutaansluitingen per toestel worden opgespoord. Het
geluid kan zich ook voortplanten via het medium tussen de
buizen (zoals grondwater, muren en beugels). Hiermee moet bij
de beoordeling van het meetresultaat rekening worden
gehouden. Bij deze methode is het noodzakelijk dat de riool
leidingen niet vol water staan. De meetduur is kort, waardoor
het tijdelijk leegzetten van leidingen vaak eenvoudig mogelijk
is. Bij deze methode vind het onderzoek direct plaats in de
woningen. Een goede planning en communicatie met bewoners
is daarom belangrijk.

Milieuwinst
Een klein percentage foutaansluitingen kan groot effect kan
hebben op het milieu. Het effect van één foutaansluiting per ha
afvoerend oppervlak is bijvoorbeeld meer dan de emissie
doelstelling volgens de basisinspanning. Uit de eerste onder
zoeken blijkt dat het aantal foutaansluitingen van afvalwater
op regenwaterstelsels (ca.2%) kleiner is dan van regenwater op
afvalwaterstelsels (ca.5%). Het herstellen van een laag percen
tage foutaansluitingen van afvalwater op regenwaterstelsels
kan echter leiden tot een relatief grote milieuwinst.

•

Downloaden (begunstigers) en bestellen
i www.riool.net > publicaties > Ontwerp en beheer
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Herziene juridische
modules helpen
praktijk verder
De juridische Leidraadmodules A1000 Beleid en regelgeving
op hoofdlijnen, A2000 Juridische aspecten algemeen, A3100
Aansluiting op de riolering en A3200 Lozen op de riolering
zijn dit jaar geactualiseerd en flink herzien.
Zo is de algemeen juridische beschouwing in A2000 echt
algemener van karakter geworden. De oude modules A3100
en A3200 zijn samengevoegd en verdiept tot module A2100.
Deze gaat uitvoerig in op de juridische aspecten van
aansluiten en lozen. De nieuwe modules zijn vanaf eind
september beschikbaar. Hieronder twee concrete praktijk
vragen en hun beantwoording uit de nieuwe module A2100.
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Praktijkvraag 1
Hoe kan een foutieve aansluiting worden gehandhaafd?
Foutieve aansluitingen komen nogal eens voor. Zij kunnen via
twee sporen worden aangepakt: via de bouwregelgeving en/of
via de milieuregelgeving. Via het eerstgenoemde spoor vormt
de fysieke (foute) aansluiting het aangrijpingspunt voor de
inzet van het handhavingsinstrumentarium. Op grond van het
milieuspoor wordt de lozing van het afvalwater (waartoe ook
grond- en hemelwater behoren) als aangrijpingspunt genomen
om tot handhaving over te gaan.

Toelichting
Aanpak via de bouwregelgeving
De gemeente beschikt over diverse instrumenten om naleving
van de bouwverordeningvoorschriften af te dwingen.
De Woningwet, de Gemeentewet en de Algemene wet
bestuursrecht geven hiervoor de mogelijkheden. Ook foutieve
aansluitingen kunnen worden aangepakt. De gemeente laat in
dit geval weten dat de rioolaansluiting niet (meer) aan de eisen
van de bouwverordening voldoet. Zij geeft aan wat de eigenaar
binnen welke termijn moet herstellen. Bij bestuursdwang geeft
de gemeente ook aan dat zij het herstel na het verstrijken van
de termijn op kosten van de eigenaar laat uitvoeren. Bij toe
passing van een dwangsom moet een boete worden betaald als
de reparatie niet binnen een bepaalde periode heeft plaats
gevonden. De gemeente kan zelf kiezen welke mogelijkheid zij
toepast. Uitgangspunt is dat de gemeente kiest voor het type
sanctie dat het meest rechtstreeks naar het beoogde beleids
doel leidt, namelijk de noodzakelijke reparatie of verbetering.
Wanneer de gemeente via bijvoorbeeld een gronduitgifte
contract of een aansluitovereenkomst afspraken heeft gemaakt
en de contractspartner deze niet nakomt, kan de verplichting
via de privaatrechtelijke weg worden afgedwongen. Er is dan
immers sprake van contractbreuk ofwel wanprestatie. Wel
moet de betrokken contractspartner dan eerst via een in
gebrekestelling in de gelegenheid worden gesteld zijn verplich
tingen alsnog na te komen. Doet hij dat niet, dan staat de weg
naar de civiele rechter open.

Handhaven en verjaring
In de publiekrechtelijke bouwregelgeving ‘verjaren’ overtredingen niet. Volgens jurisprudentie is handhaven een plicht
en is niet-handhaven of gedogen een uitzondering die per
geval voldoende moet zijn gemotiveerd. Dit geldt ook voor
overtredingen van de voorschriften over riolering. Tijdsverloop
is volgens rechtspraak geen bijzondere omstandigheid op
grond waarvan van handhavend optreden behoort te worden
afgezien. Ook indien gedurende langere tijd een overtreding,
waarmee de overheid bekend was, stilzwijgend is gedoogd, kan
alsnog, na afweging van belangen, worden opgetreden met
bestuursdwang. Zeker na een wijziging van beleid vanwege
nieuwe inzichten (denk concreet aan de gevolgen van klimaat
verandering en hun effect op het stedelijke waterbeheer), kan
dit leiden tot een verscherpt handhavingsbeleid. Een goede
motivering is dan natuurlijk wel van belang. Zo valt aan te
bevelen een voorgenomen verscherping van de handhaving van
foutieve aansluitingen op te nemen en dit te motiveren in het
GRP. Als bestaande gedoogde situaties in redelijkheid niet
onmiddellijk kunnen worden beëindigd, dan kan in het nieuwe
beleid een duidelijke overgangstermijn worden opgenomen.

Aanpak via het milieuspoor
Foutaansluitingen kunnen ook worden aangepakt op basis van
de milieuregelgeving door eisen te stellen aan de kwaliteit van
het water dat wordt geloosd. Zo is op lozingen vanuit huishou
dens het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) van
toepassing. In artikel 4 van dat besluit is een zorgplicht opge
nomen. Volgens de toelichting bij het besluit houdt die zorg
plicht ook in dat hemelwater en huishoudelijk afvalwater op de
juiste rioolstelsels worden geloosd. Bij foutaansluitingen kan
de gemeente dus handhavend optreden tegen de overtreding
van de zorgplicht. Voor bedrijven geldt min of meer hetzelfde.
De meeste bedrijven vallen onder het zogenoemde Activiteiten
besluit waarin eveneens een zorgplicht is opgenomen (art. 2.1).

Ten slotte
Vooraf aan de inzet van instrumenten als bestuursdwang of het
opleggen van een dwangsom, is het zeer aan te bevelen om
eerst via voorlichting e.d. het gewenste gedrag te bevorderen.
Praktijkvraag 2
Op grond van welke regels kan een gemeente lozingen van
particulieren op het riool sturen? Voor lozingen op het riool
door particuliere huishoudens is het Besluit lozing afvalwater
huishoudens (Blah) van belang. Het Blah bevat een zorgplicht
bepaling die is gericht op het voorkomen van nadelige
gevolgen voor het milieu. De zorgplichtbepaling geeft de
gemeente de mogelijkheid om in individuele gevallen
maatwerkvoorschriften te stellen voor de te nemen maat
regelen dan wel gebruik te maken van de nog vrij nieuwe
‘Verordening afvoer hemel- en grondwater’ waarmee in één
keer een heel collectief van lozers (een heel gebied) kan
worden aangestuurd.

Toelichting
Algemene regels
Het Blah bevat algemene regels voor het lozen van afvalwater
door particulieren. Het te lozen afvalwater mag de doelmatige

werking van het riool of andere voorzieningen voor het beheer
van afvalwater niet belemmeren. Specifieke stoffen noemt het
besluit niet. Maar duidelijk is dat het lozen van schoonmaakdoekjes, frituurvet, wegwerpluiers en dergelijke niet is
toegestaan. Ook bevat het Blah een verbod voor het in de
riolering lozen van huishoudelijk afvalwater dat afvalstoffen
bevat die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn
versneden of vermalen. Een uitzondering hierop is er voor
versnijdende pompen bij aansluiting op een drukriolering. De
regels uit het Blah zien op alle soorten afvalwater die bij
particuliere huishoudens normaal gesproken vrijkomen, zoals:
- huishoudelijk afvalwater (toilet, keuken, badkamer);
- afvloeiend hemelwater van het erf en daken van woningen;
- afvalwater van het autowassen, schoonspoelen van de
afvalcontainer, verversen van het zwembadwater en andere
reinigingsactiviteiten rondom het huishouden;
- overtollig grondwater dat wordt verzameld en geloosd om
grondwateroverlast te voorkomen.

Particuliere huishoudens en lozen van hemelwater
In de meeste situaties mag afvloeiend hemelwater van daken
van particuliere huishoudens zonder verdere beperkingen in
het oppervlaktewater, op of in de bodem of op een hemel
waterstelsel worden geloosd. Maar er kan door de gemeente
waar nodig worden (bij)gestuurd:
- Individuele benadering per maatwerkvoorschrift. In gevallen
waarin dat voor het goed functioneren van de riolering, de
bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater of de
bodem noodzakelijk is, kunt u voor een individueel geval
maatregelen eisen die vóór het lozen moeten worden geno
men. Dit doet u met een maatwerkvoorschrift. Bijvoorbeeld
als de gevel of het dak van uitloogbaar materiaal is gemaakt,
waardoor de lozing van uit de materialen uitgeloogde stoffen
beduidend hoger is (de bouwregelgeving helpt hier immers
niet). Een maatwerkvoorschrift is een besluit in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dus dat hier ook
rechtsbescherming tegen open staat.
- Collectieve benadering via verordening. Indien het belang
van de bescherming van de bodem, het oppervlaktewater of
de voorzieningen voor het beheer van afvalwater daartoe
noodzaakt, kan de gemeente door een verordening regels
stellen aan lozingen van afvloeiend hemelwater. Door de
mogelijkheid van de verordening is het niet nodig om in een
gebied (bijvoorbeeld een wijk of een bedrijventerrein) voor
ieder individueel lozingsgeval een maatwerkvoorschrift op te
leggen. De verordening biedt de gemeente de mogelijkheid
om, daar waar lozingen van afvloeiend hemelwater nog op
het gemengde stelsel plaatsvinden (in bestaande situaties
dus), die lozingen op termijn te beëindigen. Hiervoor moet in
de verordening een afkoppelverplichting opgenomen worden.
Voor nieuwbouw biedt de bouwverordening voldoende moge
lijkheden. Deze mogelijkheid om bij verordening gebieds
gerichte regels te stellen is in A2100 uitvoerig beschreven.

•

Peter de Putter (Sterk Consulting), Rob Hermans
Met dank aan Rien Koole, VNG.
i www.riool.net > Leidraad riolering

Jeroen Langeveld

Structurele samenwerking
rioleringsveld en TU Delft bij
onderzoek Urban drainage
Om de grote opgaven op gebied van duurzaam afvalwater
transport en het tegengaan van wateroverlast zo doelmatig
mogelijk op te pakken, ontwikkelen TU Delft en de sector,
onder voortrekkerschap van Stichting RIONED, het Kennis
programma Urban drainage. Jeroen Langeveld is per
1 september 2010 bij de TU Delft benoemd als directeur
van het Kennisprogramma en leider van het onderzoek.
François Clemens is herbenoemd tot hoogleraar riolering en
wetenschappelijk verantwoordelijk voor het programma.
Om te bepalen welke de goede maatregelen zijn, is beter in
zicht nodig in het functioneren van de riolering. Tegelijk ligt er
een bezuinigingsdoelstelling, is er interesse voor alternatieven
in sanitatie en riolering en moet de pensioneringsgolf worden
opgevangen. Een aantal grote gemeenten, ingenieursbureaus,
KWR, Stowa en Stichting RIONED investeren daarom de
komende vijf jaar structureel in het onderwijs en het onderzoek
aan de TU Delft op het gebied van urban drainage. Urban
drainage is de gangbare Engelse term voor de afvoer en
verwerking van afvalwater, regenwater en grondwater uit
steden en dorpen.
Jeroen Langeveld, verbonden aan Royal Haskoning, pakt zijn
academische carrière weer op en gaat het Kennisprogramma
Urban drainage leiden. François Clemens voelt zich uitgedaagd
door de nieuwe impulsen uit praktijk en wetenschap en blijft,
naast zijn betrekking bij Witteveen+Bos, verbonden aan de TU.
Voor de TU Delft is Urban drainage een vakgebied met veel
potentie. Met de benoemingen van professor Clemens en
associate professor Langeveld verdubbelt de TU Delft samen
met de sector de onderzoekscapaciteit op dit gebied om in te
spelen op de grote kennisbehoefte.

•
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Hugo Gastkemper
hugo.gastkemper@rioned.org
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Nieuwe
begunstigers
Stichting RIONED verwelkomt
als nieuwe begunstigers de
provincie Flevoland en de
bedrijven Mous Pompenbouw
B.V. en Rions B.V.

Gefeliciteerd!
Stichting RIONED feliciteert
de heer E.J. Verbeek met het
behalen van het diploma
VIR-Beheerder en de heer
J. de Visser met het behalen
van het diploma NEN 3398.

Colofon

De politieke kern van het feitenonderzoek is dat de uitgaven
in de waterketen tot 2020 nauwelijks meer mogen stijgen
dan met de inflatie. Geredeneerd is dat in 2020 jaarlijks 600
miljoen extra geïnvesteerd moet worden en dat er in dat jaar
een besparing mogelijk is van 550 miljoen in drinkwater,
riolering en zuivering samen. U mag daar uw eigen
gedachten over hebben. Echter, wees niet blind voor het
politieke signaal.
Om goede rioleringszorg te waarborgen moeten we
bezuinigingen niet realiseren door simpelweg minder te
doen, maar door doordachter, minder normatief en met een
open houding te kijken naar investeringen. Geen dogma’s,
maar nadenken over noodzaak en draagvlak. Geen
automatismen, maar inhoudelijke onderbouwing. Eerst
denken, dan doen. Verstandig bezuinigen begint bij weten
hoe het zit en wat de bedoeling is en vervolgens in
deskundige verbanden oplossingen bedenken en goed
uitvoeren. Dat betekent trouwens dat een nog groter beroep
wordt gedaan op het inzicht en oordeelsvermogen van de
rioleringsbeheerder.
Er ligt ook een grote opdracht bij Stichting RIONED om de
praktijk te ondersteunen bij het verwerven van de benodigde
kennis en inzicht. RIONED moet met twee kernvragen aan
de slag: Wat is goed onderzoek om te komen tot de
gevraagde kennis? Hoe voer je onderzoek goed uit?
Sowieso begint elk project met het goed doordenken van de
vraag. Pas daarna kun je aan het werk. Doordat we aan het
uitvoeren van maatregelen zo veel tijd en energie moeten
steken, verliezen we de oorspronkelijke vraag en bedoeling
wel eens uit het oog. Ook uit den boze is het lukraak
gegevens verzamelen en zien of het wat oplevert. Een
antwoord zonder vraag is betekenisloos. Daarentegen is een
vraag op zichzelf waardevol – ook al heb je nog geen
antwoord.

- Handreiking
Emissiemetingen
Geeft de standaardmethodiek
voor emissiemetingen, van
locatiekeuze tot registratie
van de resultaten.
i www.riool.net >
publicaties

Gediplomeerd

De vraag is belangrijker
dan het antwoord
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