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O SAMENVATIING EN AANBEVELINGEN 

0.1 Samenvatting 

Tijdens hevige regenval wordt bij gemengde rioolstelsels via rioolwater- 
overstorten rioolwater op het oppervlaktewater geloosd. Bij gescheiden 
stelsels wordt al het ingezamelde regenwater, samen met van het verhard 
oppervlak meegespoelde verontreinigingen, geloosd op het oppervlakte- 
water. 

In het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet verontrei- 
niging oppervlaktewateren worden doorgaans eisen gesteld aan de 
frequentie waarmee overstortingen uit gemengde rioolstelsels mogen 
optreden. Uit onderzoek is echter gebleken dat de overstortingsfrequen- 
tie slechts in beperkte mate representatief is voor de vuiluitworp en de 
effecten op oppervlaktewater. Tevens is gebleken dat de emissie uit 
gescheiden rioolstelsels op jaarbasis aanzienlijk kan zijn. Op grond 
hiervan is de wens ontstaan om te komen tot een aanpassing van de 
huidige eisen. In de nieuwe eisen dient het aspect vuilemissie(reductie) 
een grotere rol te spelen. De huidige kennis maakt een beoordeling van 
rioolstelsels op basis van vuiluitworp nog slechts binnen ruime marges 
mogelijk (hst 1). 

Bij het vaststellen van de invloed van overstortingen op de waterkwaliteit 
spelen twee aspecten een grote rol. In de eerste plaats is er sprake van 
een discontinue lozing. De jaarlijkse emissie wordt tijdens een beperkt 
aantal gebeurtenissen van betrekkelijk korte duur geloosd. Na een over- 
storting kunnen de gevolgen van de emissie via de overstorten voor 
langere tijd bepalend zijn voor de kwaliteit van het ontvangende water 
en de daarin aanwezige levensgemeenschappen voor langere tijd versto- 
ren. In de tweede plaats zijn de overstorten voor een groot deel gesitu- 
eerd bij kleine (semi)stagnante watergangen, die een gering verdunnend 
vermogen bezitten. Ca. 85 % van de overstorten loost op stagnant of 
beperkt doorstroomd oppervlaktewater (hst 2). 

Saneringsmaatregelen aan rioolstelsels zullen enerzijds een reductie van 
de stootlozingen teweeg moeten brengen en anderzijds de emissie van 
rioolslib dienen te beperken (hst 3). Bij nieuw aan te leggen rioolstelsels 
heeft het verbeterd gescheiden stelsel de voorkeur. Voor bestaande ge- 
scheiden stelsels wordt een aanpassing tot verbeterd gescheiden stelsel 
(op termijn) wenselijk geacht. Voor bestaande gemengde stelsels is een 
groot aantal maatregelen beschikbaar om de vuilemissie te reduceren. 
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Het rendement van veel maatregelen is met de huidige kennis echter 
niet bij voorbaat aan te geven. Op grond van praktijkervaringen blijken 
bergbezinkbassins goede instrumenten ter beperking van de vuilemissie. 
Een verdergaande reductie van de emissie lijkt haalbaar bij toepassing 
van een biezenveld of een retentiebassin. Het opheffen of verplaatsen 
van de overstort kan in situaties waarbij op gevoelige watergangen wordt 
geloosd, de voorkeur verdienen. 

Het vaststellen van algemene aanbevelingen voor overstortemissies wordt 
bemoeilijkt doordat de omstandigheden en randvoorwaarden per locatie 
sterk verschillend kunnen zijn. Teneinde de voorwaarden te scheppen 
om per locatie de meest kosteneffectieve saneringsmaatregel(en) toe te 
passen is het noodzakelijk dat de aanbevelingen ruimte laten voor een 
nadere invulling van het beleid per locatie. Op grond van bovenstaande 
overwegingen is gekozen voor een aanpak over twee sporen. 

Teneinde op korte termijn de overlast van lozingen uit rioolstelsels terug 
te dringen en mede rekening houdend met het in de Derde Nota Water- 
huishouding gepresenteerde beleid, wordt een basisinspanning vastge- 
steld, die in principe voor elk rioolstelsel geldt. De basisinspanning is 
gebaseerd op het principe best uitvoerbare technieken. Aangezien de 
omstandigheden per locatie sterk kunnen verschillen, is het niet mogelijk 
om een diepgaande afweging te maken tussen kosten en rendement. Om 
deze reden is gekozen voor het definiëren van een basisinspanning die in 
de praktijk als referentie fungeert. Afhankelijk van de lokale omstandig- 
heden en rekening houdend met de ontwikkelingen op de lange termijn, 
kan worden gekozen voor die oplossing binnen het totale afvalwatersys- 
teem, welke een vuilemissie heeft die overeenkomt met die van de 
basisinspanning en de minste kosten met zich meebrengt. 

Voor het realiseren van de basisinspanning wordt een termijn van 7 jaar 
acceptabel geacht, zodat in 1998 alle rioolstelsels in principe aan de 
basisinspanning dienen te voldoen. Bij het vaststellen en uitvoeren van 
saneringsmaatregelen dient voorrang gegeven te worden aan situaties 
waarbij knelpunten ten aanzien van de waterkwaliteit optreden, of 
sprake is van een grote mate van beïnvloeding van het ontvangende 
water door de emissies. 

O p  grond van de huidige kennis lijkt het waarschijnlijk dat in veel 
situaties het toepassen van de basisinspanning niet zal leiden tot een 
waterkwaliteit die voldoet aan de AMK. Indien het toepassen van de 
basisinspanning niet leidt, of naar verwachting niet zal leiden tot een 
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acceptabele waterkwaliteit, kan de  waterkwaliteitsbeheerder besluiten tot 
het stellen van verdergaande eisen. Deze dienen gericht te zijn op het 
behalen van de  waterkwaliteitsdoelstelling. Voor het vaststellen van de 
noodzakelijke maatregelen is een zorgvuldige analyse gewenst van de 
factoren die de kwaliteit van het oppervlaktewater bepalen. Het is hierbij 
noodzakelijk dat ook de emissies van andere relevante bronnen in 
beschouwing worden genomen. Bij het vaststellen van de gewenste 
emissiereducerende maatregelen dienen de kosten en de effectiviteit van 
de maatregelen in de overwegingen een rol te spelen. Gestreefd moet 
worden naar de laagste maatschappelijke kosten. 

Voor een goed functionerend rioolstelsel is een goed beheer van het 
stelsel noodzakelijk (hst 5) .  Een regeling in het kader van de Wet 
milieubeheer, waarin voor de gemeenten de verplichting tot het opstellen 
van rioleringsplannen is opgenomen, is in een vergevorderd stadium van 
voorbereiding. In deze rapportage worden alleen die aspecten van de 
planvorming behandeld, die rechtstreeks te maken hebben met de 
maatregelen aan rioolwateroverstorten. Als gevolg van de lange levens- 
duur van rioolstelsels (gem. 60 jaar) en de moeilijke omkeerbaarheid van 
eenmaal gedane principiële keuzes t.a.v. het stelselontwerp, is een 
zorgvuldige planning van saneringsmaatregelen gewenst. Door het 
opstellen van een lange termijnvisie ten aanzien van de ontwikkeling van 
het rioolstelsel, wordt een zorgvuldige en verantwoorde inpassing van 
vuilreducerende maatregelen zo goed mogelijk gewaarborgd. 

In de vergunning wordt het beleid van de waterkwaliteitsbeheerder, zoals 
dit in het algemeen in het beheerplan van de kwaliteitsbeheerder is 
verwoord, voor een bepaalde situatie geconcretiseerd (hst 6). Bij de 
rapportage is een modelaanvraagformulier en een modeloverstortvergun- 
ning opgenomen. 

Een raming van de financiële consequenties van de aanscherping van de 
eisen is slechts binnen ruime marges op te stellen, aangezien de kosten 
sterk bepaald worden door de lokale situatie en de wijze waarop de 
gemeente invulling geeft aan basisinspanning. Indien de basisinspanning 
wordt behaald door in alle gevallen bergbezinkbassins te bouwen, 
worden de kosten voor heel Nederland geschat op f 2,l miljard. Als 
gevolg van de maatregelen zal het rioolrecht gemiddeld met ca. f 35,- 
per aansluiting stijgen (hst 7). In de praktijk zal per locatie worden 
gezocht naar een oplossing tegen de laagst mogelijke kosten, zo mogelijk 
in combinatie met noodzakelijke renovatiemaatregelen. In de praktijk is 
inmiddels gebleken dat de werkelijke kosten voor het uitvoeren van de 
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basisinspanning als gevolg hiervan aanzienlijk lager kunnen liggen dan in 
de raming. 

0.2 Aanbevelingen 

Algemeen 

- In alle situaties is het van belang dat de onderhoudstoestand en de 
lay-out van het rioolstelsel zodanig zijn, dat met het oog op een zo 
gering mogelijke vuilemissie geen buitensporige slibafzetting kan 
optreden. 
Het is gewenst dat de berekende overstortingsfrequentie, die voort- 
vloeit uit de gestelde eisen, opgenomen wordt in de vergunning. 
Aan de hand van de afwijking van de werkelijk waargenomen 
overstortingsfrequentie ten opzichte van de berekende waarde kan 
een globale indruk worden verkregen van de werking van het 
stelsel. 

- 

- Aanbevolen wordt dat de inspanningen er op gericht worden de 
lozingen zoveel mogelijk op niet of weinig kwetsbaar oppervlakte- 
water te doen plaatsvinden. Voor bestaande situaties kan dit 
inhouden dat overstorten verplaatst of opgeheven moeten worden. 

Basisinspanning 

- Nieuwe rioolstelsels 
De basisinspanning wordt gedefinieerd als een verbeterd geschei- 
den rioolstelsel, met een berging van 4 mm en een pompovercapa- 
citeit van 0,3 mm/h. 

- bestaande gemengde stelsels: 
De basisinspanning wordt gedefinieerd als een rioolstelsel met een 
berging van 7 mm en een pompovercapaciteit van 0,7 mm/h, aange- 
vuld met 2 mm berging in bergbezinkbassins achter elke overstort. 

- bestaande gescheiden stelsels: 
De basisinspanning wordt gedefinieerd als een verbeterd geschei- 
den rioolstelsel, met een berging van 4 mm en een pompovercapa- 
citeit van 0,3 mm/h. 

Voor gescheiden gerioleerde woongebieden geldt dat indien sprake 
is van licht verontreinigd verhard oppervlak, verkeerde aansluitin- 
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gen ontbreken en in de praktijk geen problemen met de water- 
kwaliteit optreden, op korte termijn (voor 1998) geen ombouw tot 
verbeterd gescheiden stelsels noodzakelijk wordt geacht. 

De basisinspanning is uitdrukkelijk bedoeld als een referentie voor een 
bepaalde vuiluitworp en niet als middelvoorschrift. Dit betekent dat, 
afhankelijk van de lokale omstandigheden, op grond van technische of 
financiële overwegingen kan worden gekozen voor een combinatie van 
alternatieve maatregelen aan het afvalwatersysteem. Uitgangspunt dient 
te zijn dat bij deze maatregelen zowel de jaar- als de piekemissies 
overeenkomen met, of kleiner zijn dan de emissies van de gedefinieerde 
basisinspanning. 

Verdergaande maatregelen 

- Indien de basisinspanning niet zal leiden tot een acceptabele 
waterkwaliteit, kunnen verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn. 
Uitgangspunt bij het vaststellen van verdergaande maatregelen is 
het behalen van de gewenste waterkwaliteit. Hierbij is het noodza- 
kelijk dat ook de emissies van andere bronnen (indien relevant) en 
eventuele saneringsmaatregelen in beschouwing worden genomen. 

- Voor het bepalen van de grootte van de noodzakelijke emissie- 
reductie kan gebruik worden gemaakt van bestaande waterkwa- 
liteitsmodellen. Voor de emissie via de rioolwateroverstorten en 
regenwateruitlaten kan eveneens gebruik worden gemaakt van de 
lokatierapporten uit NWRW Thema 9.2. 
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O SUMMARY 

The length of the Dutch sewerage is approx. 68,000 kilometres. Combi- 
ned sewer systems comprise 74% and separate sewer systems 22%. The 
improved combined and the improved separate sewer systems each have 
a 2% share. There are approx. 12,000 overflow structures of (improved) 
combined sewer systems. During heavy rainfall, sewage water diluted 
with stormwater is discharged, together with disturbed sewage sludge, 
from the combined sewer systems via the overflow structures into the 
surface water. In separate systems, al1 the collected stormwater is 
discharged int0 the surface water together with the pollution washed 
down from the impervious surface. Most overflow structures are situated 
on smal1 (semi-)stagnant watercourses. In general, the influence on the 
surface water, the sediment and the aquatic ecosystem resulting from the 
discharges from overflow structures is therefore considerable. 

In the context of granting permits on the basis of the "Wet verontreini- 
ging oppervlaktewateren" CNetherlands surface water pollution act >, 
the present requirements mainly concern the average frequency at which 
overflow from combined sewer systems may occur. Generally, no permit 
is necessary for stormwater outlets of separate systems. Research has 
shown that the overflow frequency is representative only to a limited 
extent for the waste discharge and the effects on surface water. It has 
als0 been shown that the annual emission from separate sewer systems 
can be considerable. On this basis, it has been thought necessary to 
arrive at an adjustment of the current requirements. The aspect of 
(reduction of) waste emission should play a larger role in the new 
requirements. 

The establishment of genera1 recommendations for overflow emissions is 
hampered as a consequence of the fact that, with the current knowledge, 
an assessment of sewer systems on the basis of waste discharge is only 
possible within wide margins. It has moreover been shown that the 
circumstances and preconditions for each location can differ to a high 
degree. In order to create the conditions to apply the most cost-effective 
sanitation measure(s) for each location, it is necessary that the recom- 
mendations leave room for further elaboration of the policy for each 
location. On the strength of the above considerations, a two-track 
approach has been selected. 

In order to reduce the nuisance caused by discharges from sewer systems 
in the short term, a basic effort is recommended which in principle 
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applies to each sewer system. The basic effort is based on the principle 
of best practicable means. A basic effort has been selected which in 
actual practice will act as a reference for a certain type of waste emissi- 
on. Depending on local circumstances, a solution may be selected with 
the lowest costs and a waste emission which corresponds to that of the 
defined basic effort. The basic effort has been defined for different 
circumstances: 

- for sewer systems to be built new: the improved separate sewer 
system, 
for existing combined sewer systems: a system with a stormwater 
pumping capacity of 0.7 mm/h, storage of 7 mm and 2 mm of 
storage in the stormwater overflow tanks, 
for existing separate sewer systems: the improved separate sewer 
system (outer structure has priority only if there are highly polluted 
impervious surfaces or great impacts on the receiving water). 

- 

- 

It is of importance that the maintenance condition and the lay-out of the 
sewer system are such that no severe sludge sedimentation can occur in 
order to keep waste emission as slight as possible. The policy should als0 
focus on the discharges occurring int0 not or hardly sensitive surface 
water wherever possible. 

In principle, the year 1998 is taken as final date for realisation of the 
basic effort. When carrying out sanitation measures, priority should be 
given to situations in which bottlenecks regarding water quality occur. 

On the strength of current knowledge, it seems likely that in many 
situations application of the basic effort will not lead to the water quality 
meeting the water quality objective of the lowest level: the "AMK' 
egeneral environmental quality >. In such cases, the water control board 
may decide to pose more stringent requirements. Such requirements 
should focus on meeting the water quality objective. To establish the 
necessary measures, a careful analysis of the factors which determine the 
quality of the surface water is desired. It is then necessary that the 
emissions of other relevant sources are also considered. When establis- 
hing the desired emission-reducing measures, the costs and effectiveness 
of the measures should play a role in the considerations. The lowest 
costs for society should be the objective. 

Proper management of the system is necessary for a well-functioning 
sewer system. Plan-forming is essential in this. As a consequence of the 
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long life of sewer systems and the difficult reversibility of fundamental 
choices once made for the system’s design, careful planning of sanitation 
measures is required. By preparing a long-term perspective for the 
development of the sewer system in the form of a management plan, a 
careful and responsibie fitting of waste-reducing measures into the total 
management is guaranteed as best as possible. 

An estimate of the financial consequences of honing the requirements 
can only be prepared within wide margins. To a large extent, the costs 
are determined by the local situation and the degree to which additional 
measures for waste-emission reduction can be integrated in the normal 
renovation and replacement pattern. If the basic effort is realised by 
fitting stormwater overflow tanks, the investment costs are estimated to 
be NLG 2.1 billion. 

In the context of the report, a model application form and a model 
permit have been developed in addition to the policy recommendations. 
An itemisation of the current policy has also been carried out and an 
overview is given of possible sanitation measures for sewer systems to 
reduce emission. 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In maart 1990 werd door werkgroep VI van de CUWVO de subwerk- 
groep "Eisen Rioolwateroverstorten" ingesteld. Deze subwerkgroep kreeg 
tot taak om te bezien of op basis van de via de Nationale Werkgroep 
Riolering Waterkwaliteit (NWRW 1982 - 1989) verworven kennis, de 
vergunningseisen die in het kader van de Wet verontreiniging oppervlak- 
tewateren (WVO) aan riooloverstorten worden gesteld, kunnen worden 
geactualiseerd. Het vergunningsmodel dient een zodanige vorm gegeven 
te worden dat de vergunningseisen, meer dan thans het geval is, naast de 
berekeningstechnische voorwaarden tevens het element van de emissie- 
beperking bevatten. Opgedragen werd tevens om de ontwikkelingen 
inzake de beoordeling van de toelaatbaarheid van overstortingen op 
oppervlaktewater te beschrijven. Daarbij dienen mogelijke maatregelen 
tot beperking van de vuiluitworp uit rioolstelsels aangegeven te worden. 
De toepasbaarheid van de bovengenoemde ontwikkelingen voor de 
vergunningverlening in plaatselijke situaties dient aangegeven te worden, 
alsmede een keuze van aanpak hoe dit in vergunningvoorschriften te 
concretiseren. De subwerkgroep "Eisen Rioolwateroverstorten" is als 
volgt samengesteld: 

Ir. K.J. Provoost, voorzitter 
Provincie Noord-Brabant, Dienst 
Water, Milieu en Vervoer 

Ir. G. Martijnse 
Ministerie VROM, DGM 

Ir. H.W.B. van der Molen 
Dienst Riolering en Waterhuishou- 
ding Amsterdam 

Ing. L.M. van den Berge 
Provincie Utrecht, Dienst Water 
en Milieu 

Drs. W. Oosterloo 
Zuiveringsschap Veluwe 
vanaf 01-04-91 Zuiveringsschap 
West-Overijssel 

Ing. G.B. Lemmen, secretaris 
Rijksinstituut voor In tegraal Zoet- 
waterbeheer en Afvalwaterbehan- 
deling (RIZA) 

Ing. H.A. van Werven 
Hoogheemraadschap van Schie- 
land 

Ing. J. de Graaf 
Dienst Stadsontwikkeling en Open- 
bare Werken Gemeente Zaanstad 

Ir. A.H. Dirkzwager 
Rijksinstituut voor Integraal Zoet- 
waterbeheer en Afvalwaterbehan- 
deling (RIZA) 
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1.2 

Mr. J.C. Kapteyn 
Zuiveringsschap Amstel en 
Gooiland vanaf 15-01-91 Waterschap Regge 

Ing. J. J. Kwakkel 
Bouwdienst Gemeente Enschede 

en Dinkel 

Derde Nota Waterhuishouding 

In de Derde Nota Waterhuishouding, vastgesteld in 1990, wordt het 
beleid voor de komende periode uitgezet. Het beleid voor de planperio- 
de ten aanzien van lozingen is er op gericht de verontreinigingen verder 
terug te dringen. Hierbij staat een emissieaanpak voor vrijwel alle 
verontreinigingen voorop. Behalve het bestrijden van verontreinigingen 
bij de bron kan ter bescherming van wateren tegen verontreinigingen in 
specifieke gevallen aanvullend effectgericht beleid nodig zijn. Hierbij kan 
o.a. gedacht worden aan de sanering van waterbodems en het doorspoe- 
len van watergangen. In de Derde Nota Waterhuishouding worden 
reductiedoelstellingen voor groepen stoffen genoemd, een beleid ten 
aanzien van specifieke bronnen ontbreekt in de meeste gevallen. 

Voorafgaande aan de Derde Nota Waterhuishouding is in het IMP-water 
1985-1989 beschreven dat de emissie vanuit rioolstelsels gezien moeten 
worden als puntbronnen. Een directe saneringsaanpak is van toepassing. 
Dit wil zeggen dat naast sanering van de lozingen op het rioolstelsel, 
andere maatregelen dienen te worden genomen, teneinde de emissie te 
beperken. 

In de Derde Nota Waterhuishouding wordt in pakket 1, zuurstofbinden- 
de stoffen, de visie op rioolstelsels weergegeven: 

Einddoel: 

Tussendoel: 

Een geoptimaliseerd rioleringssysteem in goede staat van 
onderhoud. 
In 1995 dient een uitgewerkte visie en plan van aanpak 
voor de vermindering van de emissie gereed te zijn. De 
verbetering van de knelpuntsituaties dient gerealiseerd te 
zijn. 
Verbetering bestaande rioleringssystemen door renova- 
tie, vergroten berging en aanbrengen randvoorzieningen. 

Beleid: 

Verder worden voor nutriënten (pakket 2), zware metalen (pakket 3) en 
microverontreinigingen (pakket 4), voor 1995 algemene emissiereducties 
van tenminste 50 % gesteld. Deze doelstellingen hebben betrekking op 
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het terugdringen van de totale emissies en behoeven niet per definitie 
voor alle afzonderlijke bronnen te gelden. 

De basiskwaliteit uit het Indicatief Meerjaren Programma Water (IMP 
1985 -1989) blijkt toxisch te zijn voor veel waterorganismen. In de NW3 
is de Algemene Milieukwaliteit 2000 (AMK) geïntroduceerd. Bij het 
vaststellen van de AMK is een schatting van de effecten op het aquati- 
sche ecosysteem maatgevend geweest. De termijn waarbinnen deze 
milieukwaliteit zo veel mogelijk benaderd dient te worden loopt tot het 
jaar 2000. De AMK kan gezien worden als de ecologische doelstelling op 
het laagste niveau. Voor bepaalde waterhuishoudkundige systemen 
gelden hogere doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. zwemwater 
en wateren waarbij de natuurfunctie voorop staat. 

Voor het terugdringen van de verontreinigingen staat een brongerichte 
aanpak voorop. Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de 
stoffen wordt de toepassing van best uitvoerbare en best bestaande 
technieken als inspanningsbeginsel gehanteerd. Voorkómen van onnodige 
verontreiniging en het voorzorg-principe blijven van kracht. 

Naast deze brongerichte benadering spelen waterkwaliteitsaspecten een 
rol, die onder andere tot uitdrukking komen in het stand-still beginsel en 
de effectgerichte normering. 

1 3  Nadere uitwerking taakopdracht 

In de door CUWVO VI opgestelde taakomschrijving ligt de behoefte 
besloten om via de overstortvergunningen niet alleen eisen te stellen aan 
de berekeningsgrondslagen voor rioolstelsels, doch om tevens daaraan 
voorwaarden te kunnen verbinden die leiden tot emissiebeperking. Tegen 
die achtergrond wordt de werkgroep gevraagd aanbevelingen te doen 
omtrent: 

- de wijze van beoordeling van de toelaatbaarheid van overstortingen 
op oppervlaktewater; 
de toepasbaarheid daarvan in concrete situaties; 
maatregelen die leiden tot emissiebeperking; 
de juridische vormgeving van een en ander via vergunningvoorstel- 
len. 

- 
- 
- 
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In de vraagstelling van CUWVO VI ligt de complexiteit van de vergun- 
ningverlening voor overstorten besloten. Onderkend wordt dat tot op 
heden de lozingen via overstorten op indirecte wijze via ontwerpcriteria 
voor rioolstelsels zijn gereguleerd. Gericht op een veronderstelde -doch 
overigens niet gekwantificeerde- "acceptabele" belasting van het opper- 
vlaktewater, is een "acceptabele" overstortingsfrequentie in zwang 
geraakt, die via eisen aan de berekeningsgrondslagen voor rioolstelsels 
zijn doorwerking in de richting van het rioleringsontwerp heeft gehad. 
Uit de NWRW-studies is gebleken dat op deze wijze geen goede relatie 
met de feitelijke vuiluitworp is te leggen, laat staan met de toelaatbaar- 
heid van een bepaalde vuilemissie bezien vanuit de waterkwaliteit. 
CUWVO VI vraagt in feite deze lacune in het tot nu toe gevoerde 
beleid te analyseren en hiervoor oplossingsrichtingen aan te dragen. 

De subwerkgroep heeft in de voorbereiding van deze rapportage voort- 
durend geworsteld met een tweetal benaderingswijzen van het fenomeen 
overstorting. 

In de eerste plaats de formele benadering vanuit de WVO om via eisen 
aan overstortemissies tot regulering te komen. Deze "end-of-pipe" 
benadering bleek (nog) niet goed hanteerbaar. Het formuleren van een 
acceptabele overstortemissie via waterkwaliteitsmodellering, gericht op 
het bereiken of handhaven van een bepaalde waterkwaliteit, inclusief een 
daarbij behorend aquatisch ecosysteem, is met de huidige kennis niet 
eenvoudig en eenduidig mogelijk. 
Daarenboven blijkt het eveneens nog niet goed mogelijk om, indien al 
een bepaalde vuilemissie en frequentie van optreden is te definiëren, dit 
te koppelen aan de ontwerp-parameters van het rioolstelsel. (In de 
strikte zin van "end-of-pipe" is dit overigens niet zozeer een probleem 
van de waterkwaliteitsbeheerder als wel van de rioleringsbeheerder). 

De tweede benaderingswijze was gebaseerd op het nationale beleid voor 
emissiebeperking, op grond waarvan ook voor riooloverstorten een 
uitwerking zou moeten plaatsvinden. Ook hier doet zich het probleem 
voor dat momenteel geen eenduidig vuiluitworpmodel voorhanden is. 
Het feit dat sprake is van grote verschillen in lozingssituaties, waardoor 
overstorten in het ene geval nauwelijks, daarentegen elders overwegend 
van invloed zijn op de kwaliteit van het ontvangende water, en de hoge 
kosten van aanpassingswerken, geven de noodzaak aan van een "maat- 
pak constructie" en niet van een algemeen geldende methode van 
aanpak. Bij deze aanpak kan nog onderscheid worden gemaakt tussen 
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doel- en middelvoorschriften. In het eerste geval speelt het probleem van 
verschillende doelstellingen voor de verschillende stoffen. 

Ondanks deze knelpunten, die deels voortvloeien uit gebrek aan kennis, 
heeft de subwerkgroep toch gemeend met aanbevelingen te moeten 
komen. Belangrijkste reden hiervoor is dat zonder CUWVO-aanbevelin- 
gen op dit punt de divergentie in beleid verder zal toenemen met het 
gevaar dat er -bij ontbreken van voldoende kennis en uniformiteit- in de 
praktijk niets gebeurt aan feitelijke aanpak van vuilemissie via overstor- 
ten. De tweede reden was dat er zeer veel omstandigheden zijn waarbij 
overstortingen van overheersende invloed zijn op het watermilieu en het 
niet saneren daarvan aanleiding kan geven om ook maar pas op de 
plaats te maken met sanering in andere sectoren (industrie, landbouw). 
Riooloverstorten zijn immers overheidswerken. Indien de overheid voor 
"eigen" werken sanering uitstelt of niet uitvoert, kan dit een nadelige 
invloed hebben op het maatschappelijk draagvlak om energiek met 
emissiebeperking aan de slag te gaan. 

De uiteindelijke aanpak waarvoor gekozen is, bestaat uit twee sporen: 

- de basisinspanning; 
- het waterkwaliteitsspoor. 

De grootte van de basisinspanning is in principe voor alle rioolstelsels 
gelijk en is gebaseerd op best uitvoerbare technieken (but). Er  bestaat 
geen directe relatie tussen de gewenste waterkwaliteit en de grootte van 
de basisinspanning. Het is noodzakelijk dat bij de exacte invulling van de 
maatregelen rekening gehouden wordt met de plaatselijke situatie. 

Indien de basisinspanning niet leidt, of naar verwachting niet zal leiden, 
tot een acceptabele waterkwaliteit kunnen in bepaalde gevallen aanvul- 
lende maatregelen noodzakelijk zijn, toegespitst op de te behalen 
waterkwaliteit. De waterkwaliteitsbeheerder dient in dat geval aanneme- 
lijk te maken dat de verdergaande eisen noodzakelijk en effectief zijn. 
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2 

2.1 

BESCHRIJVING VAN HET AFVALWATERSYSTEEM 

Ontwikkeling in het verleden 

De eerste rioolstelsels in Nederland zijn aangelegd in de vorige eeuw. De 
noodzaak om tot de aanleg van riolering over te gaan werd voornamelijk 
ingegeven door motieven vanuit de volksgezondheid. Afvalstoffen, 
neerslag en straatvuil konden op deze wijze weggevoerd worden uit de 
stad naar het oppervlaktewater. Door een combinatie van factoren, 
waaronder de verbetering van de drinkwatervoorziening, de opkomst van 
het spoeltoilet en de industrialisatie, nam de verontreiniging van het 
oppeivlaktewater, mede ten gevolge van de ongezuiverde lozingen uit 
rioolstelsels, zeer ernstige vormen aan. In het begin van deze eeuw 
werden de eerste rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi’s) bij de grote 
steden in gebruik genomen. Het beheer van de m i ’ s  was in handen van 
de gemeenten. De rioolstelsels, die het afval- en hemelwater tot dan 
ongezuiverd op het oppervlaktewater loosden, werden aangesloten op de 
rwzi’s. Met de komst van de WVO in 1970 werd de basis gelegd voor het 
op grote schaal zuiveren van afvalwater. Met de overname van reeds be- 
staande gemeentelijke rwzi’s door de waterschappen werd in een over- 
eenkomst tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie 
van Waterschappen de taakverdeling tussen gemeenten en waterschap- 
pen vastgelegd. De aanleg en het beheer van rioolstelsels behoort tot de 
gemeentelijke taken; het waterkwaiiteitsbeheer en het zuiveren van het 
afvalwater is in het algemeen een waterschapstaak. Op grond van haar 
taak kan de waterkwaliteitsbeheerder eisen stellen ten aanzien van 
lozingen uit rioolstelsels. Hierbij worden bij gemengde rioolstelsels in het 
algemeen eisen gesteld aan de gemiddelde jaarlijkse overstortingsfre- 
quentie. Een gemiddelde jaarlijkse overstortingsfrequentie van maximaal 
10 keer werd vanuit milieuhygiënisch oogpunt (bacteriologische besmet- 
ting) aanvaardbaar geacht. Met het afnemen van de emissies van onge- 
zuiverde lozingen zijn de eisen t.a.v. de overstorten in de loop van de tijd 
aangescherpt. De toegestane overstortingsfrequentie varieert globaal 
tussen de 3 en 10 keer per jaar, afhankelijk van het type oppervlaktewa- 
ter en de inzichten van de waterkwaliteitsbeheerder. Vanaf de zestiger 
jaren is in Nederland de toepassing van het gescheiden stelsel voor 
woonwijken en industrieterreinen sterk toegenomen. De reden voor het 
toepassen is de (vermeende) geringere vuilemissie ten opzichte van het 
gemengde stelsel en het reduceren van de hydraulische capaciteit van de 
rwzi. 
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Huidige situatie 

Beschrijving systemen 

De functie van het rioolstelsel is de inzameling en afvoer van afvalwater. 
Deze taken passen in de keten gebruik - inzameling - behandeling van 
afvalwater. Onder het afvalwatersysteem worden verstaan riolering, 
transportleidingen, gemalen en rwzi. De functie van het afvalwatersys- 
teem is het behandelen van afvalwater tegen de laagste kosten en met de 
geringste nadelige effecten voor het milieu. 

Het rioolstelsel heeft een tweeledige functie, te weten het inzamelen van 
als gevolg van menselijke activiteiten ontstaan afvalwater (de droogweer- 
afvoer) en het inzamelen en afvoeren van regenwater dat op verharde 
oppervlakken valt. Globaal kunnen twee typen rioolstelsels onderschei- 
den worden. 

1. Het gemengde rioolstelsel. Hierbij wordt de droogweerafvoer en de 
neerslag in één stelsel ingezameld en naar de zuivering getranspor- 
teerd. Aangezien de hydraulische en biologische capaciteit van de 
rwzi aan grenzen gebonden is, is het gewenst dat in het rioolstelsel 
een deel van het regenwater geborgen kan worden. Het is uit 
praktische en economische overwegingen niet zinvol om het stelsel 
zodanig groot te dimensioneren, dat ook de extreme buien in het 
stelsel geborgen kunnen worden. Een beperkt aantal buien kan niet 
geheel geborgen en afgevoerd worden naar de mi. Het overschot 
aan water kan door middel van een of meer overstortputten recht- 
streeks op het oppervlaktewater worden geloosd. Indien lozing 
onder vrijverval op oppervlaktewater niet mogelijk is, wordt een 
overstortbemaling toegepast. Het water wordt hierbij met behulp 
van een pomp met een grote capaciteit rechtstreeks op het opper- 
vlaktewater geloosd. 

Voordelen van het gemengde stelsel zijn o.a. de eenvoud en de 
relatief lage kosten van het rioolstelsel. Nadelen zijn de belasting 
van het oppervlaktewater ten gevolge van de emissies via de 
overstorten en de grote afvoercapaciteit naar de mi. 

2. Het gescheiden rioolstelsel. De droogweerafvoer en de neerslag 
worden door middel van twee separate stelsels ingezameld en afge- 
voerd. Het hemelwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het 
oppervlaktewater. Het verhard oppervlak is verontreinigd als gevolg 
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van droge en natte depositie van vuildeeltjes. Een deel van deze 
verontreinigingen wordt tijdens neerslag met het afstromende 
hemelwater meegevoerd. De jaarlijkse vuilemissie naar het opper- 
vlaktewater ligt hierdoor in de zelfde orde van grootte als van een 
gemiddeld gemengde stelsel. 

Voordelen van het gescheiden rioolstelsel zijn de, ten opzichte van 
het gemengde rioolstelsel, geringere stootlozingen en de kleinere 
afvoer naar de rwzi. Een nadeel is de complexiteit van het systeem 
met twee afzonderlijke stelsels waardoor de kans op verkeerde 
aansluitingen groot is en de kosten van het rioolstelsel hoger liggen. 
De effecten op de waterbodem liggen bij regenwaterlozingen in 
dezelfde orde van grootte als bij overstorten van gemengde stelsels. 

Op grond van de twee hoofdsystemen zijn een aantal varianten ontwik- 
keld: 
- Druk- of vacuümrioleringssystemen. In gebieden met een lage 

bebouwingsdichtheid is het financieel en technisch niet goed moge- 
lijk om een rioolstelsel onder vrijverval aan te leggen. In deze 
situaties kan het aantrekkelijk zijn een druk- of vacuümsysteem toe 
te passen. Hierbij wordt het afvalwater respectievelijk onder druk 
of onder onderdruk afgevoerd. Het regenwater wordt rechtstreeks 
op het oppervlaktewater geloosd. 
Het verbeterd gemengde rioolstelsel. Hierbij zijn bij de overstorten 
voorzieningen aangebracht met als doel het verminderen van de 
vuilemissie (bijv. bergbezinkbassins, werveloverstortputten). 
Het verbeterd gescheiden rioolstelsel. Het regenwater- en het 
vuilwaterriool zijn hierbij op een aantal plaatsen met elkaar verbon- 
den door middel van een vrijvervalleiding of een pomp. Het regen- 
waterstelsel is voorzien van een overstortdrempel en heeft een 
zekere berging. Bij de afvoer van het vuilwaterriool naar de rwzi is 
rekening gehouden met een (geringe) overcapaciteit. Bij een 
droogweersituatie of tijdens kleine buien zal het water dat in het 
regenwaterstelsel verzameld wordt, via het vuilwaterriool naar de 
rwzi afgevoerd worden. Bij grote buien zal het eerste deel van de 
bui gebufferd en naar de rwzi afgevoerd worden, het overschot aan 
hemelwater stort over op het oppervlaktewater. Door middel van 
een terugslagklep, of door toepassing van een pomp wordt voorko- 
men dat water uit het vuilwaterriool in het regenwaterriool stroomt. 

- 

- 

In tabel 1 zijn een aantal kengetallen van het afvalwatersysteem weerge- 
geven. 



- 22 - 

Tabel 1 Kengetallen afvalwatersysteem 

2.2.2 

riolering: 
rioleringsgraad: ca. 97 % 
geschatte lengte riolen: ca. 68.000 km 
waarvan: gemengde stelsels: 74 % 

gescheiden stelsels 22 % 
verbeterd gemengde stelsels: 2 %  
verbeterd gescheiden stelsels: 2 %  

aantal overstorten gemengde stelsels: 
geschatte vervangingswaarde: 
jaarlijkse exploitatiekosten bij 
gelijkmatige vervanging in 60 jaar: 
huidige jaarlijkse bestedingen 

ca. 12.000 
ca. f 70 miljard 

ca. f 1,3 miljard 
ca. f 0,7 - 1,0 miljard 

m i ’ s :  
aantal: 468 
ontwerpcapaciteit: ca. 23,5 miljoen i.e. 
investeringskosten rwzi’s, gemalen en transportleidingen: ca. f 8 miljard 
jaarlijkse kosten waterkwaliteitsbeheer: ca. f 1,2 miljard 

De gemiddelde berging in de gemengde rioolstelsels bedraagt in Neder- 
land ca. 8 mm. De pompovercapaciteit is afhankelijk van de eisen van de 
waterkwaliteitsbeheerder en varieert globaal van 0,7 tot 1,0 mm/h. Indien 
de pompovercapaciteit in l/(inw.h) gedefinieerd is, kan wanneer een 
gemeente verhoudingsgewijs veel verhard oppervlak bezit, de P.O.C. in 
mm/h aanzienlijk kleiner zijn. 

Vergunningverlening 

Bij de huidige vergunningverlening t.a.v. riooloverstorten worden eisen 
gesteld aan de toelaatbare gemiddelde jaarlijkse overstortingsfrequentie, 
zie bijlage 1. Deze eisen zijn niet gebaseerd op de werkelijk optredende 
overstortingsfrequentie maar op een algemeen geaccepteerde bereke- 
ningsmethode, de methode Ribbius-Kragt (met behulp van de Kui- 
persNeldkamp grafieken). Er  bestaat geen inzicht in de werkelijk optre- 
dende emissie. De overstortingsfrequentie wordt bij deze methode 
bepaald door drie factoren: 
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Het verhard oppervlak (Fv in ha.) 
De onderdrempelberging in het rioolstelsel (B in m3.) 
De (pomp)overcapaciteit (P.O.C. in m3/h) 

De waterkwaliteitsbeheerder is in de meeste gevallen ook de beheerder 
van de rwzi, waarop het rioolstelsel is aangesloten. In deze hoedanigheid 
stelt de waterkwaliteitsbeheerder beperkingen aan de maximaal af te 
voeren hoeveelheid water. Hierbij kunnen eisen gesteld worden aan de 
maximale afvoer in l/h per inwoner of in mm/h betrokken op het verhard 
oppervlak. In dit laatste geval wordt in het algemeen het maximale 
verhard oppervlak per inwoner eveneens gelimiteerd. Door de afname 
van het aantal inwoners per woning gedurende de laatste decennia, 
wordt het steeds moeilijker om aan deze laatste eis te voldoen. Ten 
gevolge van de gestelde randvoorwaarden, heeft een aanscherping van de 
normen in de meeste gevallen een vergroting van de berging tot gevolg. 
Een gevolg hiervan is dat met het aanscherpen van de eisen de ledi- 
gingstijd van het stelsel na een regenbui toeneemt. Dit kan tot gevolg 
hebben dat de berging bij een nieuwe bui niet volledig beschikbaar is, 
waardoor een nieuwe overstorting kan optreden. Een mogelijk gevolg 
kan ook zijn dat in het rioolwater anaërobie optreedt, met als gevolg 
stankoverlast en een nadelige werking op het rendement van de rwzi. 

De gebruikelijke wijze van vergunningverlening is dat over het concept- 
rioleringsplan overleg plaatsvindt tussen de gemeente en de waterkwali- 
teitsbeheerder. Hierbij worden afspraken gemaakt over de te nemen 
saneringsmaatregelen en de uitvoeringstermijn. Indien overeenstemming 
over de te nemen maatregelen en de uitvoeringstermijn is bereikt, vindt 
de vergunningaanvraag plaats. Dit is dan nog slechts een formaliteit. 
Indien gemeente en waterkwaliteitsbeheerder niet tot overeenstemming 
komen, kan de waterkwaliteitsbeheerder de vergunning weigeren, dan 
wel een vergunning geven die afwijkt van het gemeentelijke plan. Tegen 
beide varianten zijn beroepsprocedures door de gemeente mogelijk. 

2.23 Waterkwaliteitsaspecten 

2.23.1 Vuilemissie 

Via de overstorten van gemengde rioolstelsel en de regenwateruitlaten 
van gescheiden stelsels vinden periodiek lozingen plaats van ongezuiverd 
rioolwater op het oppervlaktewater 
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De volgende factoren zijn verantwoordelijk voor de verontreiniging van 
het overstortende water: 

- Opgewoeld rioolslib. Onder droogweeromstandigheden zetten zich 
op verschillende plaatsen in het rioolstelsel, als gevolg van te lage 
stroomsnelheden, een verkeerd stroomprofiel, enz., bezinkbare 
deeltjes af. Tijdens neerslag worden deze deeltjes ais gevolg van de 
hogere stroomsnelheden opgewoeld en kunnen op deze wijze 
tijdens een overstorting het oppervlaktewater belasten. 
Het regenwater dat via het oppervlak afstroomt naar het rioolstel- 
sel, transporteert vuildeeltjes die zich op het oppervlak bevinden 
naar het rioolstelsel. Daarnaast kan het regenwater als zodanig 
eveneens verontreinigingen bevatten. 
Bij gemengde stelsels wordt een in het algemeen gering deel van de 
overstortende waterhoeveelheden gevormd door de  droogweeraf- 
voer. 

- 

- 

Van de genoemde factoren vormt bij de gemengde stelsels in de meeste 
gevallen het rioolslib de voornaamste vuilbron. Bij gescheiden stelsels 
zijn de van het oppervlak afspoelende verontreinigingen voor een groot 
deel bepalend voor het vuilgehalte. Het beschrijven en voorspellen van 
de processen die ten grondslag liggen aan het optredende vuiltransport 
en de vuilemissie kan met de huidige kennis slechts binnen ruime marges 
gerealiseerd worden. 

De emissie via de overstorten kan per stelsel grote verschillen vertonen, 
afhankelijk van onder andere de aanwezige berging en P.O.C., het stelsel- 
ontwerp en de onderhoudstoestand. De in de rapportage genoemde 
emissiegegevens zijn dan ook indicatief. In tabel 2 wordt op basis van de 
NWRW-gegevens een indruk gegeven van de verwachtingswaarden van 
de vuilgehalten in het geloosde water van gemengde en (verbeterd) 
gescheiden stelsels. 

Het aandeel van de bezinkbare stoffen in de totale vuilvracht is van 
belang in verband met het toepassen van vuilreducerende randvoorzie- 
ningen. Bij de gemengde stelsels varieert het aandeel van de bezinkbare 
stoffen voor BZV van 14 tot 53 %, afhankelijk van het onderzochte 
rioolstelsel. Voor CZV bedraagt de verhouding 29 tot 62 % en voor N-kj 
6 - 38 %. Het blijkt dat de percentages die de ondergrens vormen 
betrekking hebben op één specifiek rioolstelsel. Ook de parameters die 
de bovengrens vormen behoren bij één rioolstelsel. De grote verschillen 
die tussen verschillende rioolstelsels worden gevonden zouden veroor- 
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Gemengd stelsel 

zaakt kunnen worden door de mate waarin rioolslib bezinkt en weer 
wordt opgewoeld. 

(verbeterd)' 

Van het gescheiden rioolstelsel zijn geen gegevens bekend over het 
aandeel van bezinkbare stoffen. 

BZV 

czv 
N-kj 

P-tot 

Droogrest 

Tabel 2 Gemiddelde vuilgehalten overstortwater 

gescheiden stelsel 

34 - 59 mg/i 3 -  5mg/l 

111 - 330 mg/i 40 - 45 mg/i 

8 -  10mg.h 2 -  4mgjl 

2 -  20mg.h 0,3 - 0,4 mg/i 

16 - 55 mg/i 103 - 453 mg/i 

Vuilgehalte 

Zn 

Pb 

286 - 366 &l 

46 - 135 @I 

7 - 103 &l 

88 - 460 pg/l 

Het vuilgehalte van het overstortende water bij het verbeterd gescheiden stelsel ligt in 
dezelfde orde van grootte als het geloosde water van het gescheiden stelsel. Doordat 
de geloosde waterhoeveelheden aanzienlijk minder zijn, is de jaarlijkse vuilemissie 
van het verbeterd gescheiden stelsel aanzienlijk minder. 

1 

In tabel 3 wordt een indruk gegeven van de jaarlijkse emissie via de 
overstorten van gemengde stelsels, in verhouding tot de emissie via het 
effluent van communale rwzi's. 

In het kader van de NWRW zijn geen metingen verricht naar de emissie 
van PAK'S via rioolwateroverstorten. In de nabijheid van overstortputten 
worden in het bodemslib verhoogde concentraties PAK's aangetroffen 
zodat aangenomen mag worden dat ook via overstorten de verspreiding 
van PAK'S plaatsvindt. 
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gemiddelde 
jaarlijkse emissie 

per inwoner 
via overstorten 

gemengd stelsel 

Tabel 3: Emissie via de overstorten van gemengde rioolstelsels per 
inwoner en in verhouding tot de huishoudelijke vuilproductie 
voor en na zuivering 

aandeel gemiddelde jaarlijkse 
emissie via overstorten t.o.v. de 

huishoudelijke productie in: 

influent rwzi effluent m i  

parameter 

BZV 

czv 
N-kj 

P-tot 

Droogrest 

Zn 

Pb 

5 -  4 8 g  

247 - 1087 g 

1 - 6 %  1 - 10 %' 

2 - 7 %  51 - 226 % 

8 2 -  142g I 0,5 - 1 % I 10 - 18 % 

110 - 324 mg 

2 6 6 - 7 9 2 g  I 1 - 2 %  1 4 - 1 2 %  

12 - 36 % 3 1 - 9 0 %  

19 - 24 g I 1 %  I 2 %  

686- 878mg I 8 -  11 % I 3 0 - 3 8  % 

Uitgangspunten: 
Verhard oppervlak 60 m2/in w.; overgestorte waterhoeveelheden 40 mmo; gemiddeld 
vuilgehalte op basis van NWRW gegevens. 
Effluent gegevens alleen gebaseerd op huishoudeliik vuilproductie en specifiek zuive- 
nngsrendement. Bron: "Het i e. getoetst", STOM. 
Erclusief defosfaterìng op wzL 

Het aantal metingen aan gescheiden en verbeterd gescheiden stelsels in 
het kader van het NWRW onderzoek is beperkt. Uit de resultaten kan 
de conclusie getrokken worden dat de vuilemissie op jaarbasis via het ge- 
scheiden rioolstelsel in een woonwijk in dezelfde orde van grootte ligt 
als de emissie van een "gemiddeld" gemengd stelsel. 

Naast de gemiddelde jaarlijkse emissie is de emissie per overstortgebeur- 
tenis van belang, aangezien deze voor een groot deel bepalend is voor de 
effecten van de lozing. De gemiddelde jaarlijkse emissie wordt bij het 
gemengde rioolstelsel grotendeels bepaald door een klein aantal grote 
overstortingen. De vuiluitworp die tijdens één overstorting geloosd wordt, 
kan meer dan 50 % van de gemiddelde jaarlijkse emissie bedragen. Ter 
illustratie: voor BZV betekent dit een emissie van ca. 40 - 70 g BZV per 
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inwoner. Dit houdt in dat de huishoudelijke dagproduktie aan afvalstof- 
fen binnen zeer kort tijdsbestek (enkele uren) ongezuiverd geloosd 
wordt. 

Bij het gescheiden stelsel is de maximale emissie per gebeurtenis in 
vergelijking met het gemengde stelsel aanzienlijk geringer. Dit is het 
gevolg van het feit dat het vuilgehalte van het geloosde water in het 
algemeen aanzienlijk lager is dan bij het gemengde stelsel, terwijl de ge- 
loosde waterhoeveelheden tijdens grote neerslaggebeurtenissen slechts in 
geringe mate hoger liggen. 

2.23.2 Effecten op oppervlaktewater 

De geschatte jaarlijkse vuilemissie, zoals weergegeven in paragraaf 
2.2.3.1, is geen directe maat voor de optredende effecten op het ontvan- 
gende oppervlaktewater. De totale jaarlijkse emissie via de overstorten 
is, in vergelijking met bijvoorbeeld effluentlozingen of industriële emis- 
sies, voor de meeste parameters tamelijk klein. E r  is echter sprake van 
een aantal bijzondere omstandigheden. 

- Overstortemissies treden discontinu op. De ten opzichte van andere 
bronnen in het algemeen geringe jaarlijkse vuilvracht wordt tijdens 
een beperkt aantal gebeurtenissen van betrekkelijk korte duur ge- 
loosd. Na een overstorting kunnen de gevolgen van de emissie via 
de overstorten voor langere tijd bepalend zijn voor de kwaliteit van 
het ontvangende water. 

- De overstorten zijn voor een groot deel gesitueerd bij kleine 
(semi)stagnante watergangen, die een geringe opnamecapaciteit 
bezitten. Ca. 85 % van de overstorten loost op stagnant of beperkt 
doorstroomd oppendaktewater. 

De effecten van de overstortemissies op de waterkwaliteit kunnen 
worden onderverdeeld in korte en lange termijn effecten. 

- Korte termijn effecten 
Bij de korte termijn effecten speelt het discontinue karakter van de 
emissies via de overstorten een belangrijke rol. De grootte van de 
effecten wordt bepaald door de emissie per gebeurtenis. Voorbeel- 
den van korte termijn effecten zijn onder andere de daling van het 
zuurstofgehalte als gevolg van de emissie van zuurstofbindende 
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stoffen en de bacteriologische besmetting van het ontvangende 
oppervlaktewater. Hydrobiologische effecten kunnen optreden in de 
vorm van een daling van het aantal individuen van vele microfyten-, 
micro- en macrofaunasoorten (vissterfte). Deze effecten hebben 
een duur van enkele uren tot maximaal enkele weken. 

Reeds aangegeven is dat tijdens een overstorting uit een gemengd 
rioolstelsel de emissies via de overstorten de bepalende factor 
kunnen zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bij over- 
stortingen op kleine (semi)stagnante watergangen overschrijdt de 
emissie de opnamecapaciteit van het ontvangende water vele 
malen. Het verlagen van de overstortingsfrequentie door het 
vergroten van berging en/of P.O.C. kan leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van de vuilemissie op jaarbasis. De maximale emissie 
per overstorting zal echter slechts in beperkte mate afnemen. Uit 
onderzoek blijkt dan ook dat een sterke reductie van de overstor- 
tingsfrequentie in veel gevallen niet leidt tot een acceptabele water- 
kwaliteit. 

Naarmate het ontvangende water groter is en naarmate de stroom- 
snelheden toenemen, nemen de effecten in het algemeen af. 

Ook bij toepassing van een vuilreducerende randvoorziening -het 
verbeterd gemengde rioolstelsel- kan de omvang van de emissies 
nog van zodanige omvang zijn dat ernstige problemen in het 
ontvangende water optreden. Dit is vooral het geval bij klein 
(semi)stagnant oppervlaktewater. 

De effecten als gevolg van lozingen uit het gescheiden rioolstelsel 
zijn in het algemeen aanzienlijk minder groot. Dit is een gevolg van 
het feit dat de gemiddelde vuilemissie per lozing aanzienlijk minder 
is dan bij het (verbeterd) gemengde stelsel. De emissie vindt meer 
verspreid over het jaar plaats. Bij gescheiden gerioleerde industrie- 
gebieden kunnen wel aanzienlijke effecten, bijvoorbeeld in de vorm 
van olieresten, op het oppervlaktewater waargenomen worden. 

De effecten van overstortingen uit het verbeterd gescheiden stelsel 
zijn het geringst en bij de onderzochte lokaties nauwelijks meet- 
baar. 
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Lange termun effecten 
Via de overstort worden veelal aanzienlijke hoeveelheden rioolslib 
op het oppervlaktewater geloosd. Deze relatief goed bezinkbare 
deeltjes bezinken in de omgeving van de overstort. Lange termijn 
effecten worden grotendeels veroorzaakt doordat accumulatie van 
zware metalen en organische microverontreinigingen in de wa terbo- 
dem optreedt. Door nalevering uit het bodemslib kan ook het 
zuurstofgehalte van het oppervlaktewater gedurende lange tijd 
beïnvloed worden. Afhankelijk van de grootte van de overstortingen 
en de frequentie kan een permanente verstoring van levensgemeen- 
schappen in het ontvangende water optreden. Lange termijn effec- 
ten kunnen zowel bij gemengde als gescheiden stelsels optreden. 

Ook hier geldt weer dat de effecten van overstortingen uit het 
verbeterd gescheiden rioolstelsel nauwelijks waarneembaar zijn. 
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3 SANERINGSMOGELIJKHEDEN 

3.1 Algemeen 

In de afgelopen decennia is de overstortingsfrequentie het voornaamste 
instrument geweest ter bescherming van de waterkwaliteit. Uit het 
voorgaande hoofdstuk blijkt dat deze aanpak maar ten dele succesvol is 
geweest. De oorzaak van de blijvende overlast, die overstortingen en 
regenwaterlozingen veroorzaken, ligt enerzijds in het feit dat de grote 
stootlozingen bij het verlagen van de overstortingsfrequentie slechts in 
geringe mate afnemen. Anderzijds is op jaarbasis sprake van de lozing 
van aanzienlijke hoeveelheden goed bezinkbaar verontreinigd rioolslib, 
waardoor een blijvende belasting van het ontvangende water wordt 
veroorzaakt. Saneringsmaatregelen aan rioolstelsels zullen op deze twee 
aspecten gericht moeten zijn. In het kader van de NWRW is onderzoek 
gedaan aan diverse methoden om de emissie uit rioolstelsels te vermin- 
deren. In bijlage 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de metho- 
dieken die op dit moment het meest voor de hand liggen. 

Bij het beoordelen van saneringsmethoden kan onderscheid gemaakt 
worden tussen drie uitgangssituaties: 
1. 

2. 
3. 

de aanleg van een nieuw rioolstelsel (hier is strikt genomen geen 
sprake van saneringsmaatregelen); 
het aanpassen van een bestaand gemengd rioolstelsel; 
het aanpassen van een bestaand gescheiden rioolstelsel. 

3.2 Nieuwe rioolstelsels 

Het NWRW onderzoek heeft uitgewezen dat het verbeterd gescheiden 
stelsel de geringste effecten op het oppervlaktewater veroorzaakt. 

De ervaringen met het ontwerp en het gedrag van verbeterd gescheiden 
rioolstelsels zijn nog tamelijk gering. Duidelijk is dat de geringere emissie 
van het verbeterd gescheiden stelsel ten opzichte van een gescheiden 
stelsel door twee factoren wordt veroorzaakt. Tijdens regenbuien zal een 
groot deel van de neerslag geheel of gedeeltelijk naar de rwzi worden 
afgevoerd. Tijdens droogweersituaties zullen ten gevolge van calami- 
teiten, foute aansluitingen, enz., in het regenwaterstelsel geloosde 
verontreinigingen, worden afgevoerd naar de rwzi. Uit bovenstaande kan 
worden opgemaakt dat de berging en de P.O.C. mede bepalend zijn voor 
de emissie van het verbeterd gescheiden stelsel. Het in het kader van 
NWRW Thema 5 onderzochte verbeterd gescheiden stelsel heeft een 
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grote berging van ruim 7 mm. Voorlopig lijkt een voor regenwater 
beschikbare berging van 4 mm in combinatie met een P.O.C. van 0.3 
mm/h redelijk. Dit geeft volgens de methode Ribbius-Krag een overstor- 
tingsfrequentie van 35 keer per jaar (Bij in rekening brengen van 1 mm 
berging op straat 25 keer per jaar). Deze ontwerpcriteria sluiten goed 
aan bij de huidige eisen die door verschillende waterkwaliteitsbeheerders 
worden gesteld. 

Een alternatief vormt mogelijk een gemengd stelsel met uitgebreide 
randvoorzieningen zoals een retentiebassin of een biezenveld. De 
ervaringen met het biezenbassin in de gemeente Houten zijn gunstig. 
Het rioolstelsel van Houten heeft een berging van ca. 16 mm. Het 
biezenveld heeft een berging van 10 mm. Dit resulteert in een overstor- 
tingsfrequentie vanuit het rioolstelsel op het biezenveld van ca. 2 keer 
per jaar. De overstortingsfrequentie van het biezenveld op het opper- 
vlaktewater bedraagt ca. 1 keer per 2 jaar. De ervaring met randvoorzie- 
ningen van dit formaat is nog beperkt. De invloed van een ander ont- 
werp van rioolstelsel en/of biezenveld (minder berging) op de werking 
van het biezenveld en de dan optredende effecten, is niet bekend. 

Bestaande gemengde rioolstelsels 

In tabel 4 wordt globaal een aantal kenmerken van de verschillende 
saneringsmethoden aangegeven, uitgaande van inpassing in een bestaan- 
de situatie. In de tabel zijn de meest gangbare maatregelen opgenomen. 
Naast de in de tabel opgenomen maatregelen zijn nog andere denkbaar. 
Bij de interpretatie van de tabel dient in beschouwing genomen te 
worden dat de scores voor de verschillende onderdelen een algemeen 
beeld weergeven. In de praktijk kan dit beeld per locatie aanzienlijk 
verschillen. Zo is het vuilreducerend rendement van voorzieningen, die 
de afscheiding van de bezinkbare delen tot doel hebben, afhankelijk van 
de samenstelling van het aangevoerde water. Bij een relatief schoon 
rioolstelsel waar weinig slibopwoeling zal plaatsvinden, zal het aandeel 
van de bezinkbare stoffen gering zijn. Dit heeft een negatief effect op 
het (bezinkings)rendement van een bergbezinkbassin of werveloverstort- 
put. Een verdere optimalisatie van het stelselontwerp of het onderhoud 
heeft in dit geval ook weinig invloed op de vuilemissie. Ook de inpas- 
baarheid van maatregelen is sterk afhankelijk van de plaatselijke situatie. 
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Tabel 4 Beoordeling saneringsmaatregelen bij bestaand gemengd 
rioolstelsel 

effectiviteit kosten inpasbaarheid 
jaar piek 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Ombouwen tot verb. ges. stelsel 
Berging in stelsel 
Bergbezinkbassin 2 mm 
Bergbezinkriool 2 mm 
Werveloverstortput 
Verhogen P.O.C. 

Optimalisatie ontwerp 
Optimalisatie onderhoud 
Verplaatsenlopheffen overstort 
Afkoppelen verhard opp. 
Biezenveld 10 mm 
Retentiebassin 10 mrn 
Real Time Control 

+ +/+ 
O 

+ 
+ 

+/o 
o/- 

++ 
O 

++ 
++ 
O 

++ 
+ 
+ 

+/o 
- 
+ 
+ 
++ 
- 
+ +/+ 
+ +/+ 

-- 
o/+ +' 
o/+ + 
o/+ 

o/+ 

O'/-- 

O 

+ 

+ 
- 
- 
O 

+ 

-- 
+ 
O 

+ 
O 

+ 1- 

++ 
O'/-- 

-- 
+ I- 

Een + staat voor hoog rendement, lage kosten, of een goede inpasbaarhed Een o 
staat voor gemiddeld rendement, gemiddelde kosten en inpasbaarheid. Een - staat 
voor een laag rendement, hoge kosten en een slechte inpasbaarheid. 
Indien sanering kan plaatsvinden tudens renovatie. 
Het rendement van een optimalisatie van ontwetp en onderhoud k niet goed aan te 
geven. Aangenomen mag worden dat het effect op de vuilemissie onder bepaalde 
omstandigheden aanzienlijk kan zgn. 

Het is duidelijk dat niet vastgesteld kan worden welke oplossing in het 
algemeen het meest effectief is en de voorkeur verdient. Het succes van 
een specifieke techniek wordt grotendeels bepaald door lokale ornstan- 
digheden. Slechts in algemene zin kan iets over de verschillende technie- 
ken worden gezegd. 

- rendement op jaarbasis 
Het verplaatsen of opheffen van de overstort betekent dat de 
emissie voor het ontvangende water tot nul wordt gereduceerd. 
Indien geen verdere maatregelen genomen worden, heeft deze 
maatregel wel consequenties voor de overstorthoeveelheden uit 
andere overstorten. De totale emissie uit het rioolstelsel zal niet 
wezenlijk verminderen. De grootste emissiereductie op jaarbasis 
(meer dan 90 % t.o.v. een gemiddeld gemengd stelsel voor CZV) 
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kan worden behaald door het toepassen van een biezenveld of een 
retentiebassin (in combinatie met een bergbezinkbassin), of door 
het ombouwen van het gemengde stelsel tot een verbeterd geschei- 
den stelsel. Toepassing van een bergbezinkbassin of bergbezink- 
riool kan eveneens een aanzienlijke emissiereductie (ca. 60 - 70 % 
voor CZV) tot gevolg hebben. In bepaalde situaties kan ook het 
optimaliseren van het stelselontwerp of de onderhoudstoestand een 
grote invloed hebben op de vuilemissie. De grootte van de emissie- 
reductie valt met de huidige kennis niet goed te voorspellen. 

Het creëren van berging in het stelsel is alleen acceptabel indien 
dit op een zodanige wijze en plaats gebeurt dat voorkomen wordt 
dat tijdens overstortingen de hoeveelheid overstortend rioolslib 
toeneemt. 

rendement bij pieklozingen 
Uit de tabel blijkt dat de piekemissies met de meeste maatregelen 
minder ver gereduceerd worden dan de jaaremissies. Ook hier geldt 
dat het verplaatsen of opheffen van de overstort voor het ontvan- 
gende water de grootste emissiereductie tot gevolg heeft. Er  is geen 
sprake van een werkelijke vermindering van de emissie uit het 
rioolstelsel. Het toepassen van het verbeterd gescheiden rioolstelsel 
geeft de grootste reductie van de maximale emissie per gebeurtenis, 
gevolgd door het biezenveld en het retentiebassin. 
Een aanzienlijke emissiereductie kan ook behaald worden bij 
toepassing van een bergbezinkbassin of bergbezinkriool. Ook hier 
geldt dat een goed stelselontwerp en een goede onderhoudstoestand 
bijdragen aan een lage emissie per gebeurtenis. 

Als gevolg van de aanzienlijke verschillen die optreden in het 
vuilgehalte in het overstortwater, de aanwezigheid van bezinkbare 
delen en het overstortdebiet kan het rendement van de maatrege- 
len per overstorting sterk verschillen. 

- kosten 
Uitspraken over de kosten van maatregelen kunnen slechts in zeer 
algemene zin gedaan worden. Plaatselijke factoren spelen in de 
praktijk een belangrijke rol. 

Wanneer slechts de meerkosten van overdimensionering van de 
rioolbuis in rekening kunnen worden gebracht (bij nieuwbouw of 
renovatie), is het creëren van berging in het stelsel in het algemeen 
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de goedkoopste maatregel. Ook een speciaal ontworpen bergbe- 
zinkriool kan in deze situaties relatief goedkoop worden aangelegd. 
Het verhogen van de pompovercapaciteit en het optimaliseren van 
het onderhoud aan het stelsel kunnen onder bepaalde voorwaarden 
eveneens relatief goedkope maatregelen zijn. Zeer kostbaar is het 
ombouwen van een gemengd naar een verbeterd gescheiden stelsel, 
evenals in veel gevallen het opheffen of verplaatsen van overstort- 
putten. De toepassingsmogelijkheden van deze laatste maatregel 
kunnen mogelijk vergroot worden door de aanpassing in combinatie 
met renovatiewerkzaamheden uit te voeren. 

- praktische inpasbaarheid 
De inpasbaarheid van maatregelen in een bestaande situatie kan 
problemen geven. Het verbeteren van de onderhoudstoestand zal in 
het algemeen niet op technische problemen stuiten. Het vergroten 
van de berging in het stelsel, of het aanleggen van een bergbezink- 
riool zijn eveneens maatregelen die in relatief eenvoudig uit te 
voeren zijn. De mogelijkheden van het verplaatsen of opheffen van 
een overstort hangen zeer sterk af van de plaatselijke omstandighe- 
den. In het ene geval is het eenvoudig realiseerbaar, in het andere 
geval praktisch onmogelijk. Dit geldt eveneens voor toepassing van 
een centraal besturingssysteem voor de rioolgemalen, de zogenaam- 
de "real time control". Toepassing is alleen mogelijk indien aan een 
aantal voorwaarden zoals de grootte van het gebied en layout 
voldaan wordt. Moeilijk inpasbaar vanwege het grote ruimtebeslag 
zijn het biezenveld en het retentiebassin. Ook het ombouwen van 
een gemengd tot een verbeterd gescheiden rioolstelsel is praktisch 
zeer moeilijk uitvoerbaar. 

Op grond van de toetsing van verschillende saneringsmethoden kunnen 
de volgende conclusies worden getrokken. 

Hoewel het effect van een goed stelselontwerp en een goede onder- 
houdstoestand niet eenduidig kan worden gekwantificeerd, worden deze 
aspecten essentieel geacht voor een milieutechnisch "gezond" stelsel. 

Het is niet mogelijk één oplossing te kiezen die voor alle situaties 
voldoet. De plaatselijke omstandigheden zijn hiervoor te verschillend. 
Wel kan worden geconstateerd dat uit het oogpunt van vermindering van 
de piekemissie en van de emissie van bezinkbaar materiaal, het bergbe- 
zinkbassin een goede voorziening is. De in het kader van de NWRW 
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3.4 

onderzochte bergbezinkbassins hebben een berging van minimaal 2 mm. 
Op grond van de huidige inzichten kan niet goed aangegeven worden in 
welke mate een kleinere inhoud van het bassin een negatieve invloed zal 
hebben op het bezinkingsrendement. Op grond hiervan wordt het 
toepassen van een bergbezinkbassin met een inhoud kleiner dan 2 mm 
betrokken op het afwaterende oppervlak, vooralsnog afgeraden. 

Een zeer vergaande reductie van de emissie kan behaald worden bij 
toepassing van een biezenveld of een retentiebassin (in combinatie met 
een bergbezinkbassin). Een alternatief is het opheffen of verplaatsen van 
de overstort. 

Bestaande gescheiden stelsels 

De vuilvracht die via het gescheiden stelsel rechtstreeks op het opper- 
vlaktewater wordt geloosd, is in tegenstelling tot bij het gemengde stelsel 
sterk afhankelijk van het gebruik en de vervuiling van het afwaterende 
verharde oppervlak. Uit het NWRW-onderzoek blijkt echter dat ook in 
rustige woonwijken het afstromend regenwater aanzienlijke verontreini- 
gingen kan bevatten (met name lood, zink en chroom). De emissie op 
jaarbasis ligt in dezelfde orde van grootte als van gemengde stelsels. 

Op grond van het bovenstaande lijkt het gerechtvaardigd om op termijn 
een aanpassing van in principe alle gescheiden stelsels tot verbeterd 
gescheiden stelsels na te streven. 

Het toepassen van een verbeterd gescheiden stelsel kan in de praktijk 
problemen geven. Het aansluiten van grote oppervlakken op de rwzi, die 
voorheen de neerslag via een gescheiden stelsel rechtstreeks op het 
oppervlaktewater loosden, kan tot grote capaciteitsproblemen bij trans- 
portleidingen en rwzi leiden. In veel situaties is bovendien alleen een 
vuilwaterriool aanwezig. Het hemelwater wordt veelal via korte strengen 
rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Het ombouwen van 
dergelijke gescheiden systemen tot verbeterd gescheiden stelsels is 
kostbaar. Met deze situatie als uitgangspunt staat een tweetal opties 
open: 

1. Het gehele terrein, inclusief de licht verontreinigde oppervlakken, 
verbeterd gescheiden rioleren. Door het grote afvoerend oppervlak 
kunnen problemen ontstaan ten gevolge van een te geringe capaci- 
teit van de transportleidingen of de rwzi. Op de korte tot middel- 
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lange termijn kan dit opgelost worden door de P.O.C. van het stelsel 
tot een minimum te beperken. Het gevolg is wel dat een hogere 
overstortingsfrequentie en een grotere vuilemissie tijdelijk moeten 
worden geaccepteerd. 
Slechts de naar verwachting zwaarder verontreinigde oppervlakken 
via een verbeterd gescheiden stelsel aansluiten op de m i .  De licht 
verontreinigde oppervlakken blijven rechtstreeks op het oppervlak- 
tewater lozen. De kosten voor rioleringsaanleg zullen veelal aan- 
zienlijk geringer zijn dan wanneer het gehele terrein verbeterd ge- 
scheiden wordt gerioleerd. 

2. 

Aan de tweede optie kleven een aantal bezwaren: 

- De kans op foutieve aansluitingen is groot, aangezien drie rioolstel- 
sels aanwezig zijn; het vuilwaterriool en het gekoppelde regenwa- 
terriool, tezamen het verbeterd gescheiden stelsel en het regenwa- 
terstelsel dat rechtstreeks op het oppervlaktewater loost. 
Het opstellen van eenduidige criteria die aangeven welk oppervlak 
wel en welk niet op de riolering aangesloten dient te worden, is 
problematisch. NWRW Thema 7 geeft hiervoor enige aanwijzingen. 
Bij wijziging van de bestemming van het oppervlak kan de veront- 
reinigingsgraad af- of toenemen. 

- 

- 

Uit het oogpunt van de beheersbaarheid en de waterkwaliteit op lange 
termijn verdient de eerste optie de voorkeur. In de praktijk zal de keuze 
in overleg tussen rioolbeheerder en waterkwaliteitsbeheerder moeten 
worden gedaan, afhankelijk van het gewicht van voor- en nadelen in de 
plaatselijke situatie. 





- 39 - 

4 AANBEVELINGEN VOOR HET BELEID 

4.1 Overwegingen 

Het beheersen van de emissies via rioolwateroverstorten vormt zowel in 
technisch als vergunningtechnisch opzicht een probleem. 

Het feit dat het lozingen met een discontinu karakter betreft die boven- 
dien in het algemeen op gevoelige watergangen plaatsvinden, draagt 
ertoe bij dat voor een effectieve reductie van de belasting van het 
oppervlaktewater en het mogelijk behalen van de gewenste waterkwali- 
teit veelal ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Het vaststellen van algemene aanbevelingen voor overstortemissies wordt 
bemoeilijkt doordat de omstandigheden en randvoonvaarden per locatie 
sterk verschillend kunnen zijn. De vuilemissie kan per stelsel, ook 
wanneer sprake is van een vergelijkbare overstortingsfrequentie, aanzien- 
lijke verschillen vertonen. Ook de kenmerken van het oppervlaktewater 
waarop overgestort wordt, onder andere grootte, stroomsnelheid, fysisch- 
chemische en biologische factoren enz., kunnen grote verschillen verto- 
nen. Daarnaast verschillen de randvoorwaarden die een rol spelen bij de 
toepassingsmogelijkheden van saneringsmaatregelen, onder andere de 
layout en ouderdom van het stelsel, de bebouwing en de grondslag. 

Teneinde de voorwaarden te scheppen om per locatie de meest kosten- 
effectieve saneringsmaatregel(en) toe te passen, is het noodzakelijk dat 
de aanbevelingen ruimte laten voor een nadere invulling van het beleid 
per locatie en per lozingspunt. Een wezenlijk probleem hierbij is het feit 
dat het met de huidige generatie vuiluitworpmodellen niet mogelijk is de 
vuiluitworp in absolute termen voldoende nauwkeurig te voorspellen. 
Ook vanuit het ontvangend oppervlaktewater bezien is het nog niet goed 
mogelijk om een toelaatbare emissie te definiëren op basis van korte en 
lange termijn effecten. De vergunningsvoorschriften dienen niet alleen 
zoveel mogelijk ruimte te laten voor een flexibel inspelen op de plaat- 
selijke situatie, maar dienen vooral ook duidelijk te zijn en niet voor 
meer dan een interpretatie vatbaar. 

Op  grond van bovenstaande overwegingen is gekozen voor een aanpak 
over twee sporen. 

Teneinde op korte termijn de overlast van lozingen uit rioolstelsels terug 
te dringen en mede rekening houdend met het in de Derde Nota Water- 
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huishouding gepresenteerde beleid, wordt een basisinspanning vastge- 
steld, die in principe voor elk rioolstelsel geldt. De basisinspanning is 
gebaseerd op het principe best uitvoerbare technieken. Aangezien de 
omstandigheden per locatie sterk kunnen Verschillen, is het niet mogelijk 
om een diepgaande afweging te maken tussen kosten en rendement. Om 
deze reden is gekozen voor het definiëren van een basisinspanning die in 
de praktijk als referentie fungeert. Afhankelijk van de lokale omstandig- 
heden en rekening houdend met de ontwikkelingen op de lange termijn, 
kan worden gekozen voor die oplossing binnen het totale afvalwatersys- 
teem, welke een vuilemissie heeft die overeenkomt met die van de 
gedefinieerde basisinspanning en de minste kosten met zich meebrengt. 
De basisinspanning richt zich op  de emissie uit het gehele rioolstelsel. 
Dit houdt in dat de te treffen maatregelen en de emissie(reductie) per 
lozingspunt kunnen verschillen. 

De kosten en de technische haalbaarheid van de saneringsmaatregelen 
worden voor een deel bepaald door de lokale omstandigheden. Dit 
houdt in dat ook bij het vaststellen van de basisinspanning hiermee 
rekening gehouden dient te worden.In een nieuwe situatie wordt gekozen 
voor het type stelsel dat in het algemeen de geringste effecten op het 
oppervlaktewater veroorzaakt: als basisinspanning wordt gekozen voor 
het verbeterd gescheiden rioolstelsel. 

De ombouw van bestaande gemengde rioolstelsels tot verbeterd ge- 
scheiden stelsels, is in de praktijk niet op grote schaal haalbaar. Een 
effectieve saneringsmaatregel voor gemengde stelsels bestaat uit het 
plaatsen van een vuilreducerende randvoorziening. Voor deze stelsels 
wordt de basisinspanning gebaseerd op de emissie van een gemiddeld 
rioolstelsel, uitgebreid met een bergbezinkbassin achter elke overstort. 
O p  grond van praktijkervaringen wordt een minimale berging in de 
bergbezinkbassins van 2 mm betrokken op het afwaterende verhard 
oppervlak wenselijk geacht, teneinde een acceptabele bezinking te 
creëren. De te verkrijgen emissiereductie bij toepassing van een bergbe- 
zinkbassin zal naar verwachting globaal overeenkomen met de in de 
Derde Nota Waterhuishouding genoemde emissiereductiedoelstellingen 
van tenminste 50 % voor nutriënten, zware metalen en microverontreini- 
gingen. 

In vergelijking met bestaande gemengde rioolstelsels is de ombouw van 
bestaande gescheiden rioolstelsels tot verbeterd gescheiden stelsels in 
veel gevallen relatief eenvoudig te realiseren. In deze gevallen wordt de 
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ombouw tot een verbeterd gescheiden stelsels als basisinspanning be- 
schouwd. 

In de Derde Nota Waterhuishouding wordt 1995 als datum genoemd 
waarop de knelpuntsituaties opgelost dienen te zijn. Deze datum wordt 
voor het realiseren van de basisinspanning niet haalbaar geacht. De 
einddatum, waarop alle rioolstelsels in principe aan de basisinspanning 
dienen te voldoen wordt op 1998 gesteld. Bij het vaststellen en uitvoeren 
van saneringsmaatregelen dient voorrang te worden gegeven aan situaties 
waarbij knelpunten ten aanzien van de waterkwaliteit optreden, of 
waarbij sprake is van een grote mate van beïnvloeding van het ontvan- 
gende water door de emissies. 

O p  grond van de huidige kennis lijkt het waarschijnlijk dat in veel 
situaties het toepassen van de basisinspanning niet zal leiden tot een 
waterkwaliteit die voldoet aan de AMK. Indien het toepassen van de 
basisinspanning niet leidt of naar verwachting niet zal leiden tot een 
acceptabele waterkwaliteit, kan de waterkwaliteitsbeheerder besluiten tot 
het stellen van verdergaande eisen. Deze dienen gericht te zijn op het 
behalen van de waterkwaliteitsdoelstelling. Voor het vaststellen van de 
noodzakelijke maatregelen is een zorgvuldige analyse gewenst van alle 
emissies en van de factoren die de kwaliteit van het oppervlaktewater 
bepalen. Het is hierbij noodzakelijk dat ook emissies van andere relevan- 
te bronnen in beschouwing genomen worden. Bij het vaststellen van de 
gewenste emissiereducerende maatregelen dienen de kosten en de 
effectiviteit van de maatregelen in de overwegingen een rol te spelen. 
Gestreefd moet worden naar de laagste maatschappelijke kosten. 

4.2 Aan bevelingen 

Algemeen 

- In alle situaties is het van belang dat de onderhoudstoestand en de 
lay-out van het rioolstelsel zodanig zijn, dat met het oog op een zo 
gering mogelijke vuilemissie geen buitensporige slibafzetting kan 
optreden. 

- Het is gewenst dat de berekende overstortingsfrequentie, die voort- 
vloeit uit de gestelde eisen, opgenomen wordt in de vergunning. 
Aan de hand van de afwijking van de werkelijk waargenomen 
overstortingsfrequentie ten opzichte van de berekende waarde kan 
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een globale indruk worden verkregen van de werking van het 
stelsel. 

- Aanbevolen wordt dat de  inspanningen er op gericht worden de 
lozingen zoveel mogelijk op niet of weinig kwetsbaar oppervlakte- 
water te doen plaatsvinden. Voor bestaande situaties kan dit 
inhouden dat overstorten verplaatst of opgeheven moeten worden. 

Basisinspanning 

- Nieuwe rioolstelsels 
De basisinspanning wordt gedefinieerd als een verbeterd geschei- 
den rioolstelsel, met een berging van 4 mm en een pompovercapa- 
citeit van 0,3 mmh. 

- bestaande gemengde stelsels: 
De basisinspanning wordt gedefinieerd als een rioolstelsel met een 
berging van 7 mm en een pompovercapaciteit van 0,7 mm/h, aange- 
vuld met 2 mm berging in bergbezinkbassins achter elke overstort. 

- bestaande gescheiden stelsels: 
De basisinspanning wordt gedefinieerd ais een verbeterd geschei- 
den rioolstelsel, met een berging van 4 mm en een pompovercapa- 
citeit van 0,3 mm/h. 

Voor gescheiden gerioleerde woongebieden geldt dat indien sprake 
is van licht verontreinigd verhard oppervlak, verkeerde aansluitin- 
gen ontbreken en in de praktijk geen problemen met de water- 
kwaliteit optreden, op korte termijn (voor 1998) geen ombouw tot 
verbeterd gescheiden stelsels noodzakelijk wordt geacht. 

De basisinspanning is uitdrukkelijk bedoeld als een referentie voor een 
bepaalde vuiluitworp en niet als middelvoorschrift. Dit betekent dat, 
afhankelijk van de lokale omstandigheden, op grond van technische of 
financiële overwegingen kan worden gekozen voor een combinatie van 
alternatieve maatregelen aan het afvalwatersysteem. Uitgangspunt dient 
te zijn dat bij deze maatregelen zowel de jaar- als de piekemissies 
overeenkomen met, of kleiner zijn dan de emissies van de gedefinieerde 
basisinspanning. 
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Verdergaande maatregelen 

- Indien de basisinspanning niet zal leiden tot een acceptabele water- 
kwaliteit, kunnen verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn. Uit- 
gangspunt bij het vaststellen van verdergaande maatregelen is het 
behalen van de gewenste waterkwaliteit. Hierbij is het noodzakelijk 
dat ook de emissies van andere bronnen (indien relevant) en 
eventuele saneringsmaatregelen in beschouwing worden genomen. 

- Voor het bepalen van de grootte van de noodzakelijke emissie- 
reductie kan gebruik worden gemaakt van bestaande waterkwa- 
liteitsmodellen. Voor de emissie via de rioolwateroverstorten en 
regenwateruitlaten kan eveneens gebruik worden gemaakt van de 
lokatierapporten uit NWRW Thema 9.2. 
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5 PLANVORMING 

5.1 Algemeen 

Voor het goed functioneren van het afvalwatersysteem is een goed 
beheer noodzakelijk. De planvorming is hierbij essentieel. Een wetsvoor- 
stel waarin de planverplichting voor gemeenten met betrekking tot de 
riolering in het kader van de Wet milieubeheer wordt geregeld, is door 
de Tweede kamer aangenomen en aan de Eerste kamer voor behande- 
ling toegezonden. In het wetsvoorstel worden de gemeenten verplicht tot 
het opstellen van een rioleringsplan (ook wel rioleringsbeheerplan 
genoemd). In het plan dienen onder andere de gevolgen voor het milieu, 
die worden veroorzaakt door de aanwezigheid en het beheer van het 
rioolstelsel, opgenomen te worden. Voor de waterkwaliteitsbeheerders 
geldt dat de waterkwaliteitsbeheersplannen de basis vormen bij de 
beoordeling en de aanpak van overstortemissies. 

Het onderwerp van deze rapportage beperkt zich tot de overstortemis- 
sies. In de praktijk heeft de beheerder van het rioolstelsel te maken met 
een groot aantal aspecten die het beheer van het stelsel betreffen en die, 
direct dan wel indirect, tot de milieufunctie van het rioolstelsel kunnen 
worden gerekend. Het betreft onder andere de vergunningverlening in 
het kader van de lozingsverordening en de controle hierop, het herstel 
van lekkende riolen en het aansluiten van ongerioleerde objecten. Het is 
mogelijk dat in bepaalde situaties bij de fasering van de werkzaamheden 
prioriteiten moeten worden gesteld. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan 
om de vraag of het herstel van lekkende riolen voorrang dient te krijgen, 
dan wel de aanleg van randvoorzieningen. Deze afwegingen worden in 
dit kader niet behandeld, maar zullen in de praktijk in overleg tussen 
gemeente, waterkwaliteitsbeheerder en eventueel andere belanghebben- 
de partijen moeten worden geregeld. 

In de volgende paragraaf zullen alleen die aspecten van de planvorming 
behandeld worden die rechtstreeks te maken hebben met de maatrege- 
len aan rioolwateroverstorten. 
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Planning van de saneringsmaatregelen 

Algemeen 

Bij het vaststellen van de te nemen Saneringsmaatregelen spelen een 
aantal aspecten een rol. De exacte invulling van de saneringsmaatregelen 
wordt bepaald door enerzijds de wensen c.q. eisen van de waterkwali- 
teitsbeheerder en anderzijds de mogelijkheden die het stelsel biedt. Een 
goede afstemming tussen waterkwaliteitsbeheerder en gemeente is een 
vereiste. Daarnaast is afstemming met andere maatregelen aan het 
stelsel, zoals onderhoud of renovatie, in verband met een efficiënte 
uitvoering van het werk noodzakelijk. Integratie in het wettelijk voorge- 
schreven rioleringsplan is hierdoor wenselijk. 

Afbeelding 1 Planvorming saneringsmaatregelen 

WATERKWALITEITS- 
BEHEERDER 

I 
I 

- waterkwaliteitsdoelstelling I 
- toelaatbaarheid overstorten 1 
- knelpunten waterkwal i t e i  t I 

UATERKUAL I TE I TSEEHEERSPLAN 
I 

op lange te rmi jn  I 
I - - enz. 

I I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

GEMEENTE 

RIOLERINGSPLAN i 
I 

- aanwezige overstorten I-- 
- aanwezige berging I - aanwezige randvoorzieningen1 
- enz. I 

- inventar isa t ie  r i o o l s t e l s e l  I 

i i 
I I 

I ........................... 
OVERLEG I .- opt imal isat ie  ontwerp . I .- r i o l e r i n g  en rwzi I 

.- p r i o r i t e i t e n  sanering . I 

.- verhard oppervlak I 
I 
I 
I 
I 

I 
i 
I 

ASPECTEN (OPTIONEEL) I I I I 
I I I 

- emissie overstor t  (gemeente) I I 
I 
I 

I LANGE TERMIJNVISIE ONDERZOEK UATERKUALITEITS- I 
I - ophef fen overstorten 

- k w a l i t e i t  ontvangend water 1-1- ombouwen t o t  vges s t e l s e l  I 
I - verplaatsen overstorten I 
I naar groot oppervlaktewater I - emissies andere bronnen I 

I 1 I 

I 

KORTE TERMIJNPLAN I I - i n v u l l i n g  basisinspanning I 
- eventueel verdergaande 

maatregelen I - fasering maatregelen I 
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In afbeelding 1 wordt aangegeven op welke wijze de procedure om te 
komen tot een goedgekeurd rioleringsontwerp kan verlopen. In de 
volgende paragrafen wordt de procedure nader toegelicht. 

5.2.2 Inventarisatie en formuleren doelstellingen 

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de activiteiten van de 
gemeente en van de waterkwaliteitsbeheerder. 

Van de gemeente wordt een beschrijving van het aanwezige rioolstelsel 
verlangd. In de NPR 3220 wordt in hoofdstuk 8.1 aangegeven welke 
gegevens van belang zijn. Het is aan te bevelen daarnaast de volgende 
gegevens in de inventarisatie op  te nemen: 

Overstortingsfrequentie. 
Overstortende waterhoeveelheden per overstort. 
Een opgave van de niet benutte berging (als gevolg van verzakkin- 
gen) in het stelsel. 
Indien sprake is van een (verbeterd) gescheiden stelsel: gegevens 
omtrent het gebruik van het verhard oppervlak 
Indien voor de beoordeling noodzakelijk: vuilemissieberekening 
waarmee de effecten op de vuiluitworp van verschillende maatrege- 
len vergeleken kunnen worden. 
Omschrijving van oppervlaktewater (afmetingen, voornaamste ken- 
merken) waarop overgestort wordt 

De inventarisatie en beschrijving van het onlxangende oppervlaktewater 
en eventuele knelpunten op het gebied van de waterkwaliteit dienen 
door de waterkwaliteitsbeheerder te worden uitgevoerd. In het water- 
kwaliteitsbeheersplan dienen de volgende aspecten te worden opgeno- 
men: 

- Inventarisatie en beschrijving van waterkwaliteitsdoelstelling van 
ontvangend oppervlaktewater. 

- Aangeven knelpunten waterkwaliteit. 
- Aangeven of eventueel verdergaande maatregelen verlangd worden. 

5.23 Overleg over uitgangspunten concrete situatie 

Het waterkwaliteitsbeheersplan en het rioleringsplan vormen de uit- 
gangspunten voor het overleg tussen gemeente en waterkwaliteitsbe- 



- 48 - 
heerder over eventueel te nemen saneringsmaatregelen. De waterlwali- 
teitsbeheerder dient aan te geven aan welke eisen de lozingen uit het 
rioolstelsel dienen te voldoen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt 
tussen de basisinspanning en verdergaande maatregelen. 

Indien het stelsel dient te voldoen aan de basisinspanning, ligt de hoogte 
van het totale emissieniveau in principe vast. De basisinspanning stelt 
eisen ten aanzien van het emissieniveau van het gehele rioolstelsel. 
Hieruit volgt dat de aard en de hoogte van de maatregelen per over- 
stortput kunnen verschillen. De keuze, welke maatregelen per overstort 
getroffen dienen te worden, is enerzijds afhankelijk van de grootte van 
de emissie en de effecten op het ontvangende water. Anderzijds dient bij 
de keuze om bepaalde overstorten te saneren ook rekening gehouden te 
worden met de technische mogelijkheden en de daaruit voortvloeiende 
kosten. 

Indien afgeweken wordt van de basisinspanning van 7 mm berging, 0,7 
mm/h P.O.C. en 2 mm in bergbezinkbassins, dient het effect van de alter- 
natieve maatregelen met behulp van een vuiluitworpmodel vergeleken te 
worden met het effect van de basisinspanning. In het kader van het 
project "Standaardberekening Rioolstelsels" wordt gewerkt aan een 
algemeen aanvaarde berekeningsmethodiek voor rioolstelsels. Hierbij zal 
eveneens aandacht worden geschonken aan vuiluitworpberekeningen. Op 
dit moment is nog geen gestandaardiseerde vuiluitworpberekening 
voorhanden. Verschillende adviesbureaus hebben modellen ontwikkeld 
die in meer of mindere mate van elkaar kunnen afwijken. In de  periode 
dat geen gestandaardiseerde berekeningsmethode voorhanden is, zullen 
gemeente en waterkwaliteitsbeheerder overeenstemming moeten berei- 
ken over de uitgangspunten van de toe te passen vuiluitworpberekening. 

Indien de basisinspanning niet leidt (of naar verwachting niet zal leiden) 
tot een acceptabele waterkwaliteit, kan een verdergaande emissiereductie 
worden verlangd. Verdergaande eisen aan de emissie van het rioolstelsel 
kunnen slechts worden opgelegd na een zorgvuldige beschouwing van de 
relevante factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het betref- 
fende water en een redelijke inschatting van de effecten van de emissie- 
reductie op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wanneer het ver- 
wachte aandeel van andere emissiebronnen gering is, kunnen de lokatie- 
rapporten uit NWRW Thema 9.2 een hulpmiddel vormen bij het inschat- 
ten van de effecten van emissies uit rioolstelsels. In dit rapport zijn voor 
63 lokaties de effecten van overstortingen en regenwaterlozingen van 
verschillende stelselconfiguraties vastgelegd. In veel gevallen zal de 
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toepassing van een vuiluitworpmodel in combinatie met een waterkwali- 
teitsmodellering een beter inzicht kunnen verschaffen in de invloed van 
de verschillende emissies. 

5.2.4 Formuleren lange termijnvisie 

Met het oog op de lange levensduur van een rioolstelsel en de veelal 
onomkeerbaarheid van eenmaal gekozen oplossingen, is het noodzakelijk 
dat voor de beheer- en de emissieaspecten van het afvalwatersysteem 
een lange termijnvisie wordt ontwikkeld. Door de gemeente dient in 
overleg met de waterkwaliteitsbeheerder globaal te worden aangegeven 
in welke richting het rioolstelsel zich op de lange termijn naar verwach- 
ting zal ontwikkelen. Een goede afstemming met het rioleringsbeheer is 
hierbij noodzakelijk. Op grond van het geschatte vervangingspatroon van 
rioolstrengen kunnen mogelijk fundamentele aanpassingen van de 
stelselstruktuur worden doorgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld worden 
vastgesteld of er op (midde1)lange termijn mogelijkheden zijn om over- 
storten bij kwetsbare wateren op te heffen of te verplaatsen. Tevens kan 
de mogelijkheid van ombouw van delen van het bestaande rioolstelsel 
naar een verbeterd gescheiden stelsel worden onderzocht. Ook de 
functietoekenning bij oppervlaktewateren op de lange termijn speelt bij 
het opstellen van een lange termijnvisie een rol. 

De maatregelen die voorgesteld worden in de lange termijn visie hebben 
op zich geen bindende waarde. Wel zijn ze richtinggevend voor de 
concrete saneringsmaatregelen die op de korte termijn uitgewerkt 
moeten worden. 

5.2.5 Concretiseren in korte termijnaanpak 

Op grond van de in het overleg vastgestelde prioriteiten en op basis van 
de lange termijnvisie van de gemeente dient een concreet plan voor de 
korte termijn te worden vastgesteld. In dit plan dienen de te nemen 
saneringsmaatregelen en de lokaties waar ze worden gerealiseerd, te 
worden vastgesteld. 

Indien de reeds aanwezige berging in het stelsel en/of de P.O.C. hoger zijn 
dan bij de basisinspanning (7 mm en 0,7 mm/h) kan met bergbezinkbas- 
sins van geringere inhoud volstaan worden teneinde het voorgeschreven 
emissieniveau te behalen. De benodigde inhoud van de bergbezinkbas- 
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sins dient met behulp van een vuiluitworpmodel te worden bepaald. 
Hierbij zal een inschatting moeten worden gemaakt van de emissie van 
een stelsel dat aan de basisinspanning voldoet, Aangezien er nog geen 
gestandaardiseerde berekeningsmethodiek voorhanden is, zal de exacte 
berekeningswijze vooralsnog in onderling overleg tussen gemeente en 
waterkwaliteitsbeheerder vastgesteld moeten worden. Indien meer 
bergbezinkbassins geplaatst worden, dient de berging van de afzon- 
derlijke bassins wei te voldoen aan de minimum eis van 2 mm betrokken 
op het afwaterend verhard oppervlak, teneinde een goede bezinking te 
garanderen. 

Afstemming met beheerder rwzi 

In het kader van de lange termijnvisie zoals geformuleerd in paragraaf 
5.2.4, dient tevens aandacht te worden besteed aan de afstemming tussen 
rioolstelsel en rwzi. Veranderingen aan het ontwerp van het rioolstelsel, 
bijvoorbeeld een vergroting van de berging, zijn van invloed op de 
belasting van de rwzi en mogelijk ook op de samenstelling van het 
afvalwater. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de werking van de 
rwzi. Als gevolg van de verzwaring van de eisen ten aanzien van de 
emissie via de overstorten, kan een heroverweging van de te zuiveren 
waterhoeveelheden wenselijk zijn. 

In het rapport "Studie naar de kosten verbonden aan de reductie van 
vuilemissies van verschillend gedimensioneerde afvalwatersystemen" van 
VROM en RIZA is een procedure opgesteld om te komen tot een opti- 
malisatie van het afvalwatersysteem. 
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6 VERGUNNINGVERLENING EN JURIDISCHE ASPECTEN 

6.1 Wetteluk kader 

O p  grond van de WVO is het verboden zonder vergunning met behulp 
van een werk afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen te 
lozen op oppervlaktewater. Aan de vergunning kunnen voorschriften 
worden verbonden ter bescherming van de waterkwaliteit. De vergunning 
wordt verleend door de waterkwaliteitsbeheerder van het oppervlaktewa- 
ter waarop wordt geloosd. De gemeente dient derhalve voor de lozing 
vanuit de riolering via rioolwateroverstorten, nooduitlaten en regenwa- 
teruitlaten over een WVO-vergunning te beschikken. De procedure 
volgens welke de vergunning wordt verleend is geregeld in de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne. 

De waterkwaliteitsbeheerder stelt als beheerder van de rwzi ook eisen 
aan de aansluiting van de riolering op de rwzi. Daartoe wordt een 
aansluitvergunning verleend aan de gemeente. De aan een aansluitver- 
gunning te verbinden voorschriften kunnen onder meer betrekking 
hebben op de hoeveelheid en kwaliteit van het aangevoerde rioolwater. 
De inhoud van de aansluitvergunning en de WVO-vergunning kunnen 
elkaar wederzijds beïnvloeden en moeten op elkaar worden afgestemd. 
Overigens blijft de aansluitvergunning hier verder buiten bespreking. 

Tenslotte is voor de lozing vanuit de riolering naast de WVO-vergunning 
in beginsel ook een vergunning nodig van de waterkwantiteitsbeheerder 
van het betreffende oppervlaktewater, op grond van de Wet op de 
waterhuishouding. Deze vergunning blijft verder eveneens buiten bespre- 
king. Wel is het van belang dat tussen de waterkwaliteitsbeheerder en de 
waterkwantiteitsbeheerder onderling afstemming plaatsvindt over de te 
verlenen vergunningen, bijvoorbeeld met betrekking tot het hierna onder 
6.2.5. te noemen waterbodemvoorschrift. 

6.2 WVO-vergu n n i n g 

6.2.1 Inleiding 

In de vergunning wordt het beleid van de waterkwaliteitsbeheerder, zoals 
dit in het algemeen in zijn beheersplan is verwoord, voor een bepaalde 
situatie geconcretiseerd. Het is dus zaak de voornaamste elementen uit 
dit voorliggende rapport, toegespitst op het eigen beheersgebied, in het 
beheersplan op te nemen. Voor de reikwijdte van de vergunning is het 
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van belang dat de waterkwaliteitsbeheerder niet op  de stoel van de 
gemeente mag gaan zitten. Eisen aan de riolering en het rioleringsbeheer 
die geen direct verband houden met de lozing als zodanig en/of met de 
kwaliteit van het oppervlaktewater waarop de lozing plaatsvindt, zijn in 
principe niet toelaatbaar. 

6.2.2 Vooroverleg 

Uit het oogpunt van de integrale benadering van het afvalwatersysteem 
en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de waterkwaliteits- 
beheerder en de gemeente, is het gewenst dat vooroverleg plaatsvindt 
tussen beide partijen voordat de gemeente een vergunningaanvraag 
indient. Doel van het overleg is te komen tot: 

- afstemming van het beheer van het rioolstelsel en het beheer van 
de rwzi; 
overeenstemming over de te hanteren berekeningsmethode van de 
overstortingsfrequentie en de vuilemissie (tot een algemeen geac- 
cepteerde berekeningsmethodiek ontwikkeld is); 
overeenstemming over de te treffen saneringsmaatregelen; 

- 

- 
- een ontvankelijke vergunningaanvraag. 

Zonodig dient in dit stadium nog nader onderzoek plaats te vinden. 

6.23 Aanvraag, over te leggen gegevens 

In algemene zin dient de gemeente bij zijn aanvraag alle gegevens te 
verstrekken die de waterkwaliteitsbeheerder nodig heeft ter beoordeling 
van de vraag of en zo ja onder welke voorwaarden de lozing kan worden 
toegestaan. In bijlage 3 en 4 zijn respectievelijk een model-aanvraagfor- 
mulier en een model-overstortvergunning opgenomen. Indien de ge- 
meente beschikt over een rioleringsplan verdient het de voorkeur dit bij 
de aanvraag te voegen. Bij de over te leggen gegevens moet, voorzover 
dit relevant is, onderscheid worden gemaakt tussen de bestaande en de 
toekomstige situatie. 

Ten aanzien van lozingen op rijkswater wordt thans in het Uitvoeringsbe- 
sluit verontreiniging rij kswateren aangegeven welke gegevens moeten 
worden ingediend bij de aanvraag. Voor de overige lozingen is deze 
materie veelal geregeld bij verordening van de provincie ex artikel 5 
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WVO, of van de waterkwaliteitsbeheerder ex artikel 6 WVO. Aanbevo- 
len wordt de inhoud van deze regelingen aan te passen conform de 
hiervoor genoemde bijlage. 

N.B. Wanneer de gemeente een aanvraag indient die onvolledig is, dient 
de aanvraag niet-ontvankelijk te worden verklaard. Weigert de gemeente 
vervolgens een nieuwe aanvraag met de juiste gegevens in te dienen, dan 
staan er voor de waterkwaliteitsbeheerder de volgende mogelijkheden 
open: 

- Indien het een bestaande lozing betreft, waarvoor de gemeente 
reeds vergunning is verleend, dan kan deze ambtshalve worden 
gewijzigd. Aan de vergunning kan een voorschrift worden verbon- 
den volgens welke de gemeente alsnog binnen een bepaalde ter- 
mijn de betreffende gegevens moet verstrekken. 
Indien het een nieuwe lozing betreft waarvoor nog geen vergunning 
is verleend, kan alleen via het spoor van de handhaving tegen de 
lozing worden opgetreden. De Wet algemene bepalingen milieuhy- 
giëne voorziet niet in het ambtshalve verlenen van een vergunning. 

- 

6.2.4 Overwegingen vergunning 

Aanbevolen wordt in de overwegingen van de vergunning aandacht te 
schenken aan: 

- de aanvraag en daarbij overgelegde gegevens die tezamen als 
gewaarmerkte bijlagen bij de vergunning behoren; 

- mogelijk in het verleden verleende vergunningen die thans worden 
ingetrokken; 

- de lozingen waarop de aanvraag betrekking heeft en het oppervlak- 
tewater waarop wordt geloosd; 
het terzake te voeren beleid op lange en korte termijn; 
de knelpunten waarvoor op korte termijn saneringsmaatregelen 
getroffen moeten worden; 
de procedure die op de vergunningverlening van toepassing is; 
eventuele ingekomen adviezen en bezwaren en de reactie daarop. 

- 
- 

- 
- 

In het dictum wordt voorzover van toepassing de reeds verleende 
vergunning ingetrokken en aangegeven wat geloosd mag worden. 
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6.2.5 Voorschriften 

Aan de vergunning kunnen zowel doei- als middelvoorschriften worden 
verbonden. 

De voorschriften moeten ertoe strekken dat de lozingen vanuit het 
rioolstelsel voldoen aan hetzij de eisen die voortvloeien uit de basisin- 
spanning, hetzij de verdergaande op grond van de waterkwaliteitsaanpak 
te stellen eisen. De eisen worden gerelateerd aan ontwerpcriteria van het 
rioolstelsel. Eventueel kunnen per overstort de te treffen saneringsmaat- 
regelen worden voorgeschreven. Voorts wordt per overstort de overstor- 
tingsfrequentie vastgelegd. 

Voorzover de huidige lozingen niet voldoen aan de gestelde eisen kan 
een termijn worden gesteld waarbinnen de gemeente een saneringsplan 
moet opstellen c.q. uitvoeren. Daarbij kan worden bepaald dat een 
voorschrift slechts tot een bepaald tijdstip geldt, of pas na een bepaald 
tijdstip, bijvoorbeeld als een saneringsmaatregel is getroffen, in werking 
treedt. 

Bij het stellen van voorschriften moet ermee rekening worden gehouden 
dat het rioleringsbeheer primair tot de taak en de verantwoordelijkheid 
van de gemeente behoort. Met inachtneming hiervan kan worden 
voorgeschreven dat de lozingswerken in goede staat dienen te worden 
gehouden en dat het onderhoud en de exploitatie van de riolering 
zodanig dient te geschieden nadelige invloed van de lozingen op de 
waterkwaliteit zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Aangezien als gevolg van de lozingen de waterbodem verontreinigd kan 
raken kan het zinvol zijn dat het door de CUWVO geformuleerde 
waterbodemvoorschrift in de vergunning wordt opgenomen. Wel dient 
ermee rekening te worden gehouden dat, in situaties waarbij meerdere 
emissiebronnen aanwezig zijn, het technisch en juridisch moeilijk is om 
het aandeel van de verschillende bronnen in de verontreiniging vast te 
stellen. 

Overige op te nemen voorschriften kunnen betrekking hebben op: 

- het melden van wijzigingen; 
- 
- 

het aanwijzen van een contactpersoon; 
het optreden bij calamiteuze lozingen. 
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De kosten die voortvloeien uit de naleving van de voorschriften komen 
in beginsel voor rekening van de gemeenten. Bij de vergunningverlening 
moet echter wel met het kostenaspect rekening worden gehouden. Dit 
betekent dat geen voorschriften mogen worden gesteld die de gemeente 
onnodig financieel belasten. 

6.2.6 Hand having 

De controle en handhaving van de onderhavige aan een gemeente 
verleende vergunning dient in beginsel op dezelfde wijze plaats te vinden 
als de controle en handhaving van andere vergunningen. Het specifieke 
karakter van de overstortvergunning brengt evenwel met zich mee dat de 
handhaving daarvan in belangrijke mate van administratief-technische 
aard is. Dit betreft enerzijds de controle van de door de gemeente te 
verstrekken gegevens, zoals de bij de aanvraag over te leggen en jaarlijks 
te actualiseren gegevens en anderzijds de inspectie ter plaatse van de 
lozingswerken. Het daadwerkelijke meten en bemonsteren van de 
lozingen en het bepalen van de overstortingsfrequentie dient met name 
ter toetsing van de berekende gegevens en bijv. om verkeerde aansluitin- 
gen op te sporen. 
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7 KOSTEN 

De in de voorgaande hoofdstukken gedane aanbevelingen zullen leiden 
tot een intensivering van de inspanningen van gemeenten en waterkwali- 
teitsbeheerders. De basisinspanning is gedefinieerd op basis van best 
uitvoerbare technieken. In de praktijk zijn de kosten van de te nemen 
maatregelen sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. 
Aspecten die een rol spelen zijn bijvoorbeeld de gebiedskenmerken: de 
helling van het terrein, de draagkracht van de ondergrond en het al dan 
niet aanwezig zijn van voldoende ruim oppervlaktewater waarop kan 
worden overgestort. Van belang is ook de onderhoudstoestand van de 
riolering; indien op grote schaal moet worden gerenoveerd, leidt dit 
enerzijds tot hogere kosten voor de burger, anderzijds zullen sanerings- 
maatregelen kunnen worden ingepast in de renovatiewerkzaamheden, 
wat kostenverlagend werkt. Ook de aanwezige infrastructuur, zoals 
wegen, bebouwing, kabels en leidingen, is van invloed op de kosten van 
de saneringsmaatregelen. 

Het is op grond van de bovengenoemde beperkende randvoorwaarden 
niet mogelijk om een exact beeld te verkrijgen van de kostenconsequen- 
ties van het te voeren beleid. Teneinde toch een indicatie te verkrijgen 
van de kosten, is een tweetal berekeningen gemaakt. In de eerste 
berekening wordt een schatting gemaakt van de totale investeringskosten 
van het implementeren van de basisinspanning bij gemengde rioolstelsels 
voor heel Nederland. In de tweede berekening is voor een tamelijk wille- 
keurige situatie de stijging van het rioolrecht bepaald. De uitgangspunten 
van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 5. 

A. Investeringskosten basisinspanning voor gemengde rioolstelsels: 

Bij het vaststellen van de basisinspanning wordt uitgegaan van een 
gemiddeld in Nederland aanwezige berging van 8 mm. Tevens wordt als 
uitgangspunt genomen dat de basisinspanning door middel van bergbe- 
zinkbassins geïmplementeerd wordt. 

De kosten van de basisinspanning bedragen ca. f 2,l miljard incl. BTW. 

In de praktijk zal per locatie worden gezocht naar een oplossing tegen 
de laagst mogelijke kosten, zo mogelijk in combinatie met noodzakelijke 
renovatiemaatregelen. De werkelijke kosten voor het uitvoeren van de 
basisinspanning zullen als gevolg hiervan lager kunnen liggen dan in de 
raming. 
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De kosten van verdergaande maatregelen zijn op  dit moment niet vast te 
stellen. Ter illustratie: indien voor 10 % van het verhard oppemlak de 
overstortingsfrequentie tot minder dan 1 keer per jaar wordt terugge- 
bracht, bedragen de kosten ca. f 0,2 miljard, ervan uitgaande dat ruimte 
voor het aanleggen van de voorzieningen aanwezig is. Een rechtstreeks 
interpolatie van de kosten voor voorzieningen voor 100 % van het 
verhard oppervlak is niet mogelijk omdat de kosten sterk zullen stijgen 
naarmate het moeilijker is om de voorzieningen te realiseren. 

B. Voorbeeld rioolrecht bij bestaand gemengd rioolstelsel: 

In dit voorbeeld wordt er eveneens van uitgegaan dat de basisinspanning 
in de vorm van een bergbezinkbassin uitgevoerd wordt. De basisinspan- 
ning is niet voldoende om de waterkwaliteitsdoelstellingen van het 
ontvangende water te behalen, zodat tevens een open retentiebassin 
geplaatst wordt. 

Uitgangspunten: 
Gemeente: 
Aantal heffingseenheden: 
Verhard oppemlak Fv: 
Aanwezige berging: 
Lengte rioolstelsel: 

Rioolrecht per heffingseenheid: 

10.000 inwoners 
5000 eenheden 

50 ha. 
8 mm 
40 km 

f 200,- 

Milieutechnische maatregelen: 
aanleg BBB van 1477 m3: 
aanleg retentiebassin van 10 mm: 

f 1.940.000,- 
f 1.500.000,- 
---------------- 

Totaal f 3.440.000,- 

Uitgangspunt is dat de investeringen annuïtair afgeschreven zullen 
worden: 

Verhoging rioolrecht bij annuïtaire afschrijving in 40 jaar: f 58,- 

Rioolrecht totaal: f 258,- 
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Alleen uitvoeren van de basisinspanning geeft een verhoging van het 
rioolrecht met f 33,- 

Nogmaals wordt opgemerkt dat de kosten in dit voorbeeld slechts een 
indicatieve waarde hebben. De werkelijke kosten zullen per gemeente 
bepaald moeten worden. 
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8 ONDERZOEKSASPECTEN 

Als gevolg van het uitvoeren van het onderzoek in het kader van de 
NWRW is in de achterliggende periode de kennis over de vuiluitworp uit 
rioolstelsels en de effecten van deze emissies op het oppervlaktewater 
toegenomen. Deze toegenomen kennis heeft ertoe geleid dat voor de 
beoordeling van de toelaatbaarheid van overstortingen de overstortings- 
frequentie niet meer het meest geëigende instrument wordt geacht. De 
aanbevelingen in de voorliggende rapportage zijn voor een deel geba- 
seerd op de geëvalueerde onderzoeksresultaten van de NWRW-studie. 
Daaruit kan worden geconcludeerd dat een, in vergelijking met het 
hanteren van de overstortingsfrequentie, meer genuanceerde benadering 
van overstortingen en regenwaterlozingen op dit moment tot op zekere 
hoogte mogelijk is. Tevens is duidelijk dat op veel punten nog leemten in 
kennis aanwezig zijn, die een verdere optimalisatie van het afvalwater- 
systeem bemoeilij ken. Globaal kunnen de volgende vier gebieden worden 
afgebakend, waarop verder onderzoek gewenst is: 

1. 
2. 

3. modellering emissies en effecten; 
4. afstemming riolering en rwzi. 

maatregelen ter vermindering van de emissie uit rioolstelsels; 
aanvaardbaarheid effecten ten gevolge van emissies uit rioolstelsels, 
in relatie tot waterkwaliteitsdoelstellingen; 

ad 1. 
Door middel van de optimalisatie van momenteel reeds aanwezige 
rioolstelsels, is naar verwachting nog een aanzienlijke emissiereductie te 
bewerkstelligen, tegen relatief lage kosten. 

De reductiedoelstellingen zullen naar verwachting leiden tot een toene- 
mend gebruik van bergbezinkbassins. Uit het NWRW-onderzoek is 
informatie verkregen over het vuilreducerend rendement van deze 
voorzieningen. De vuilreducerende werking van de bassins blijkt in de 
praktijk per overstorting sterk wisselend. Een optimalisatie van het 
ontwerp van deze voorzieningen ter verkrijging van een meer betrouw- 
bare werking is gewenst. 

De NWRW-aanbevelingen leiden in veel gevallen tot de aanleg van een 
verbeterd gescheiden rioolstelsel. Aangezien dit type stelsel nog relatief 
nieuw is, zijn de ervaringen met het ontwerp .en beheer van dit type 
stelsel nog beperkt. Nader onderzoek naar de ontwerpgrondslagen en de 
praktijkervaringen met verbeterd gescheiden rioolstelsels is gewenst. 
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Naast de bovengenoemde maatregelen, zijn ook andere oplossingen 
mogelijk ter vermindering van de vuilemissie. Hierbij valt te denken aan 
andere randvoorzieningen, zoals de werveloverstortput, het bergbezinkri- 
001, het retentiebassin en het biezenveld, of maatregelen in het stelsel, 
zoals een verbetering van de lay-out, vergroten van het verhang, enz. Het 
is gewenst dat verder onderzoek naar het de optimalisatie van deze 
maatregelen plaatsvindt. 

ad 2. 
Als waterkwaliteitsdoeistelling geldt in een groot aantal situaties de 
AMK. De wijze waarop met het begrip AMK bij lozingen met een sterk 
plaatselijk en in de tijd stochastisch karakter moet worden omgegaan, is 
niet duidelijk. Het is gewenst dat op dit punt een verdere gedachtenvor- 
ming plaatsvindt zodat uiteindelijk gekomen wordt tot een beoordelings- 
systeem voor emissies uit rioolstelsels. 

ad 3. 
Voor een effectievere aanpak van de effecten van overstorten op 
ontvangend oppervlaktewater is het gewenst dat de ontwikkeling van een 
gestandaardiseerde berekeningsmethodiek in een zo breed mogelijk 
kader voortgezet wordt. In oktober 1991 is een aanvang gemaakt met het 
Rioned project "Standaardberekening Rioolstelsels". 

Een van de conclusies uit het voorliggende rapport is dat bij de vergun- 
ningverlening moet kunnen worden ingespeeld op lokale omstandighe- 
den. Hiervoor is inzicht noodzakelijk in de effecten van overstortingen 
op ontvangende wateren met verschillende kenmerken. Het is gewenst 
dat een inventarisatie plaatsvindt van bestaande waterkwaliteitsmodellen 
die geschikt zijn voor het bepalen van de effecten van lozingen uit 
rioolstelsels. Op grond van de conclusies uit de inventarisatie kan moge- 
lijk gekomen worden tot een standaardisatie. 

ad 4. 
Maatregelen aan het rioolstelsel, zoals het vergroten van de berging of 
het toepassen van randvoorzieningen, kunnen gevolgen hebben voor de 
afgevoerde vuilvracht naar de rwzi, de piekbelastingen, de samenstelling 
van het rioolwater, enz. Het is gewenst dat meer inzicht verkregen wordt 
in de relatie tussen het ontwerp van het rioolstelsel en de werking van de 
rwzi. De uitkomsten moeten leiden tot een geoptimaliseerd afvalwater- 
systeem, met een minimale belasting van het oppervlaktewater tegen zo 
laag mogelijke kosten. 
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BIJLAGE 1 
Rioleringsbeleid oktober 1990 

Waterkwaliteitsbeheerder Onderdrem- Pompovercapaciteit Overstortingsfrequentie Randvoorzieningen Differentiatie naar 'Qpe rioolstelsel Nieuw beleid 
pelberging type opp.vl. water 

Provincie Groningen volgt uit P.O.C. 4 dwa = 54 voor kleine wateren 
en 0.f. 40 I/(inw.h) 74 overigen 

04 gevoelige wateren 

Provincie Friesland volgt uit P.O.C. 2.5 dwa 64 poldemater 
en o.f. Voor bedrijfsterrei- 74 boezemwater 

nen ("droge" bedrij- 
ven) P.O.C. 0.25 kanalen 
I/(s.ha), geen eis 
betreffende verhard 
oppervlak 

104 grote scheepvaart- 

Waterschap Rcgge en 7 mm. 
Diniul 

Zuiveringschap Wal 7 mm. 
Overi/sscl 

volgt uit berging en 
0.f. 104 zeer grote wateren 

74 normaal 

(zeer beperkt). 

worden nog niet 
verlangd, in de 
toekomst wellicht in 
probleemgevallen 

worden (nog) niet 
verlangd. 

geen nadere eisen. 
(slechts enkele 
toepassingen). 

plaats van overstor- 
ten op  u) ruim 
mogelijk water 
functietoekenning 
aan opp. wateren 
zal in een aantal 
gevallen leiden tot 
sanering van over- 
storten 

overstorten op  zo 
gunstig mogelijke 
plaats. 

zie o.f. 

0.7 mmih 104 voor grote wateren geen nadere eisen. zie o.f. 
verhard opp. 150 2-74 voor kleinere wa- 
m2 per woning teren, afhankelijk van 
ahoer  coëfficiënt: doorspoelingsmogelijk- 
open verharding 0.8 heden. 
dichte verharding 1 

voor bedrijfster- 
reinen voorkeur 
voor verbeterd 
gescheiden stelsel 

Toekomstig beleid is nog niet duidelijk 

voor bedrijfster- 
reinen voorkeur 
voor verbeterd 
gescheiden stel- 
sel. seerd. 

Toekomstig beleid is in ahvachting op  
aanbewling CUWVO nog niet geformu- 
leerd. Knelpunten lozingen regenwater- 
overstorten zullen worden geïnventari- 

geen nadere 
eisen. 

Voor nieuwe bedrijfsteminen gaat de  
voorkeur uit naar het verbeterd geschei- 
den stelsel. ZRD zit in een regionaal 
overleg met een aantal wkb's over het 
toekomstig beleid. Dit overleg is gestart 
omdat men niet verwacht dat de CUWVO 
VI subwerkgroep met een duidelijk gefor- 
muleerd beleid komt. 

voorkeur voor het 
gescheiden stelsel 

Voorkeur voor het verbeterd gescheiden 
stelsel vooc nieuw aan te leggen stelsels. 
Voor gemengde stelsels trachten de  vuil- 
last t e  verminderen d.m.v. randvoorzie- 
ningen. De  vemachting is dat alleen het 
bergbezinkbassin als randvoorziening 
geschikt uil zijn. 
Ook ZWO zit in het genoemde regionaal 
overleg. 



Waterkwaliteitsbeheerder Onderdrem- Pompovercapaciteit Overstortingsfrequentie Randvoorzieningen Differentiatie naar Type rioolstelsel Nieuw beleid 
pelberging type opp.vl. water 

Zulveringsschap Drenthe volgt uit P.O.C. 2 x dwa 64 normaal geen nadere eisen 
en 0.f. (36 I/(inw.h)) 

Heemraadschap Flever- volgt uit P.O.C. 0.8 m m h  
w a a d  en 0.f. 

6/j voor grote wateren Het nut van rand- 
voonieningen wordt 
vooralsnog betwij- 
feld, aangezien 
microverontreinigin- 
gen het grootste 
probleem vormen. 

Zulveringsschap Oosk- 7 mm; bij afhankelijk van grote wateren: 104 
IUk Gelderland verb. gesch. berging, P.O.C. en overige 6/j 

stelsel 4 mm Fv, i.0.m. gemeente 3-44 bij weinig verdun- 
ning 
04 wateren met speciale 
doelstelling 
verb. gesch. stelsel: 
grote wateren: 454 
overige: 304 

Zulveringsschap Rlvle- 7 mm 
rcniand 

Zulveringsschap Veluwe 7 mm 

geen 

maximaal 0.9 m m h  84 gemengd stelsel op geen 
doorspoelbaar water 
overige specifiek beke- 
ken 
verb. gesch. stelsel 254 

84 IMoning 74 bestaande stelsels geen 
54 nieuwe stelsels 

niet 

geen nadere eisen 

zie 0.f. 

niet op zwemwater 
zo mogelijk niet op 
wateren met ecolo- 
gische doelstelling 
van het hoogste 
niveau 

niet op  water met 
de  functie zwemwa- 
ter of hoogste eco- 
logische doelstelling 

voor bedrijfster- 
reinen gescheiden 
stelsel 

voorkeur voor het 
gescheiden stel- 
sel. 

voor woongebie- 
den en bestaande 
bedrijfsterreinen 
voorkeurvoor 
verb. gesch. stel- 
sel. 
nieuwe stelsels op 
bedrijfsterreinen 
verplicht verb. 
gesch. 

voor woongebie- 
den voorkeur 
voor verb. gesch. 
stelsel. 
voor bedrijfster- 
reinen verb. 
gesch. stelsel. 
bedrijfsterreinen 
met mogelijk 
verontreinigd 
oppervlak naar 
wihvatemool of 
gemengd stelsel 

De  voorkeur voor industrieterreinen gaat 
uit naar het verbeterd gescheiden riool- 
stelsel. Dit geldt ook voor bepaalde (delen 
van) woonwijken, bijv. gedeelten waarin 
grote wegen of parkeerterreinen liggen. 
Ook Z D  zit in het genoemde regionaal 
overleg. 

Als toekomstig beleid wordt een aanpak, 
gericht op de  vuiluitworp nagestreefd. 
Een aanvang zal gemaakt worden met het 
verbeterd gescheiden rioleren van drukke 
verkeerswegen. 
Uit monsters blijkt dat de  bestaande ge- 
scheiden gerioleerde industrieterreinen 
geen nadelig effecten op  de  waterbodem- 
kwaliteit hebben. 

Wordt door de  drie gelderse zuiverings- 
schappen gezamenlijk uitgewerkt. 

wordt door de  drie gelderse zuiverings- 
schappen gezamenlijk uitgewerkt. 

wordt door de  drie gelderse zuiverings- 
schappen gezamenlijk uitgewerkt. 



Waterkwaliteitsbeheerder Onderdrem- Pompovercapaciteit Overstortingsfrequentie Randvoolzieningen Differentiatie naar ?).pe rioolstelsel Nieuw beleid 
pelberging type opp.vl. water 

Provincie Utrecht volgt uit P.O.C. 

en 0.f. 

Provincie Zeeland volgt uit P.O.C. 

en o.f. 

Provlncic Limburg volgt uit P.O.C. 

en 0.f. 

Provincie Noord-Brabant 7 mm 

Zuiveringsschap Amslcl 7 mm 
en  Gooiland, Hoogheem- 
raadschap Uihvaterende 
Sluinn en Hoogheem- 
raadsehap w n l a n d  

gemengde stelsels: 
30 I(inw.h) 
gescheiden stelsels: 
5 I/(inw.h) 
verb.gesch. stelsels: 
10 - 15 I/(inw.h) 
industrieterreinen: 
gemengde stelsels 
P.O.C. gelijk aan de 
P.O.C. van de woon- 
wijken in de betref- 
fende kern in mmh. 
gescheiden stelsel: 
0.5 dwa (lekwater) 
verb. gesch. stelsel: 
0.6 mmh 

3 dwa, ontheffing 
mogelijk voor be- 
staande situaties 

0.7 m m h  

0.7 m m h  

54 verb. gem. stelsel 
254 verb. gesch. stelsel 

64 
8/j bij randvoolzienin- 
gen 

afhankelijk van wateraf- 
voer. bij zomerakoer 
'104 

lO/j 

7 a 104 

bergbezinkbassins, 
gem. verblijftijd 
overstortwater 30 
min. 

wordt bij te hoge 
o.f., of bij klachten 
in overweging geno- 
men. 

geen lozing op  re- Toekomstig beleid is in afwachting van 
creatiewater reinen voorkeur aanbevelingen van de CUWVO nog niet 

geformuleerd. In het concept waterhuis- 
houdingsplan staan de volgende beleidslij- 

voor bedrijfster- 

voor verbeterd 
gescheiden stel- 
Sel. nen: 

Het vergunningenbeleid uil zich richten 
op  de toelaatbare vuillozing in relatie tot 
de gewenste oppctvlaktewaterkwaliteit. De 
aanleg van verbeterd gescheiden stelsels 
of geiijlwaardig heeft sterke voorkeur. 

Op  basis van het bovenstaande zal nage- 
gaan worden welke bestaande lozingen 
gesaneerd dienen te worden. 

voor industneter- 
rein gescheiden tersport en woningen. 
stelsel 

Differentiatie oppervlaktewater naar wa- 

mogelijk te eisen mogelijk, bijv. voor industrieter- 
zwemwater en niet rein gescheiden 
doorstroombaar. stelsel. 

voor gevoelige wate- voorkeur voor 
ren: 0.f. 2 à 34 
of aterstorten ver- scheiden stelsel 
plaatsen, doorspoel- 
mogelijkheden cre- 
eren 

verbeterd ge- 

In '91192 vindt ondmock naar vuilemis- 
sies plaats. Voorkeur voor gescheiden n- 
oolstelsel bij industrieieminen. Ook is er 
de intentie om te komen tot een diffe- 
rentiatie naar type opp. water. 

Standaard 3 mm bezinking, of alternatie- 
ven. Evt. extra maatregelen bijv. 13 mm 
berging. 
Voor industrieterreinen verbeterd ge- 
scheiden stelsel, intensivering van controle 
en handhaving 

De Noord-Hollandse waterkwaliteitsbe- 
heerders voeren een voorzichtig beleid 
t.a.v. nieuwe rioleringspmjecten. Voor het 
formukren van nieuw beleid wordt de 
CUWVO rapportage afgewacht. 



Waterkwaliteitsbeheerder Onderdrem- Pompovercapaciteit Overstortingsfrequentie Randvoonieningen Differentiatie naar Vpe rioolstelsel Nieuw beleid 
pelberging type opp.vl. water 

Hoogheemraadschap van volgt uit P.O.C. variabel 
Delfland en 0.f. 

Hoogheemraadschap van 8 mm 
Runland 

Hoogheemraadschap van 9 mm 
Sehieland 

Zulveriqpchap Hol- 8.5 mm 
landse Ellandcn en 
Waarden 

0.8 mmB 

0.9 mmB 

0.9 m m h  

34 voor kleine wateren nog geen beleid zie 0.f. 
en grote wateren met 
specifieke functie 
64 voor alle overige 
grote wateren. 

6 à 84 

6 à 75 

nog geen beleid geen directe (faeca- geen 
ie) lozingen op  
zwem-, natuur- en 
recreatiewater. 
voorts lozingen o p  
zoveel mogelijk 
ruime, doorspoelba- 
re watergangen. 

voorkeur voor 
verbeterd ge- 
scheiden stelsel 

zie algemene opmerkingen Zuid- Holland 

nog geen beleid zie Rijnland 

nog geen beleid zie Rijnland 

geen 

Zie algemene opmerkingen Zuid- Holland 

Zie algemene opmerkingen Zuid-Holland 

Algemene opmerkingen m.b.t. nieuw beleid Zuid-Holland. O p  basis van het ontwerp Waterhuishoudingsplan wordt door de  wkb’s in onderlinge afstemming gewerkt aan een geactualiseerd rioleringsbeleid. Het 
beleid is afgestemd op  het beleidsstandpunt van de  regering inzake toekomstig rioleringsbeheer en d e  Derde Nota Waterhuishouding. 

randvoonlenlngen: Toepassen randvoorzieningen binnen een geïntegreerde aanpak. (verbeteringen stelsel, afvoer naar iwzi en randvoorzieningen). 
korte termijn: bij problemen met waterkwaliteit 
lange termijn: nog te  ontwikkelen saneringsbeleid met Derde Nota Waterhuishouding als uitgangspunt. 

type stelsel: Bedrijventerreinen verbeterd gescheiden stelsel en het o p  verantwoorde wijze afkoppelen van met name grote dakvlakken. 
Woonwijken met weinig verkeer: rioleringssysteem waarvan de  wiluitworp niet groter is dan vanuit een verbeterd gescheiden stelsel. 

Rijkswaierstaat 7 mm 0.7 m m h  104 bij bergbezinkbas- n.v.t. 
sins is een 0.f. van 
154 toegestaan 
bij werveloverstort 
is voorlopig 134 
toegestaan 

voor bedrijfster- 
reinen voorkeur CUWVO uitgewerkt. 
voor verbeterd 
gescheiden stel- 
sel. 

Wordt in nauwe samenhang met 
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SANERINGSMAATREGELEN BIJLAGE 2 

Teneinde de emissies uit rioolstelsels te verminderen kunnen een groot 
aantal maatregelen toegepast worden. Door diverse oorzaken wordt slechts 
een gering aantal maatregelen in de praktijk toegepast. Oorzaken hiervoor 
zijn o.a. de onbekendheid met bepaalde maatregelen, de onzekerheid .m.b.t. 
het rendement van de maatregelen en diverse bestuurlijke knelpunten 
tussen gemeente en waterkwaliteitsbeheerders. 

In het overzicht van de saneringsmaatregelen wordt aandacht besteed aan 
de toepasbaarheid, de emissiereductie en de relatieve kosten. 

Saneringsmaatregelen 

A. Aanpassen bestaand stelsel tot verbeterd gescheiden stelsel 

algemeen 
Bij een verbeterd gescheiden rioolstelsel bezit het regenwaterriool een 
zekere berging. Tussen het regenwater- en het vuilwaterriool zijn op 
verschillende plaatsen koppelingen aangebracht. Regenwater kan op deze 
wijze onder vrijverval of door middel van een pomp worden afgevoerd naar 
het vuilwaterriool. Hierdoor worden alleen de grootste buien op het 
oppervlaktewater geloosd. Het verbeterd gescheiden stelsel wordt momen- 
teel beschouwd als het minst vervuilende type van de gangbare rioolstelsels. 

rendement 
Het aantal metingen aan verbeterd gescheiden stelsels is beperkt. Globaal 
kan gesteld worden dat de emissie van het verbeterd gescheiden stelsel op 
jaarbasis zeker 80 % lager ligt dan van een "gemiddeld" gemengd rioolstel- 
sel. Met name de maximale vuilemissie per gebeurtenis die bij het verbe- 
terd gescheiden stelsel kan worden verwacht, ligt aanzienlijk lager dan bij 
gemengde rioolstelsels. 

toeDassine in praktiik 
Het ombouwen van bestaande gescheiden rioolstelsels wordt bij indus- 
trieterreinen reeds ter hand genomen. Indien reeds een r.w.a. stelsel 
aanwezig is, hoeft dit in het algemeen geen onoverkomelijke problemen op 
te leveren. Hierbij is van belang dat geen drainagewater op het regenwater- 
stelsel geloosd wordt aangezien dit anders naar de rwzi verpompt zou gaan 
worden. Het ombouwen van een gemengd stelsel naar een verbeterd 
gescheiden stelsel is daarentegen zeer kostbaar, aangezien alle huisaanslui- 
tingen eveneens moeten worden aangepast. Bij het ombouwen van geschei- 
den naar verbeterd gescheiden stelsel zal meer water moeten worden 
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gezuiverd. Het transportstelsel en de m i  zijn in veel gevallen niet in staat 
de extra afvoer te verwerken. Indien nieuwe woonbebouwing tegelijkertijd 
ook verbeterd gescheiden wordt gerioleerd, kan daar een verminderde 
afvoer worden bewerkstelligd. 

kosten 
De investeringskosten van het verbeterd gescheiden stelsel liggen in een 
nieuwe situatie hoger dan de kosten van een gemengd stelsel (ca. 30-50 %). 
De kosten van de m i  zullen lager liggen als gevolg van de verminderde 
p.0.c. 

B. Vergroten van de berging in het stelsel 

algemeen 
Het vergroten van de berging in het algemeen teneinde de vuilemissie te 
reduceren wordt door de NWRW als een effectieve maatregel aangeduid. 
Door de rioolbuizen groter te dimensioneren dan om hydraulische redenen 
noodzakelijk is, wordt extra berging gecreëerd. De meerkosten van deze 
methode blijven hierbij beperkt tot de extra kosten van de grotere buis, 
aanvullende maatregelen zijn niet nodig. Een nadeel van deze methode is 
dat er gevaar voor ophoping van slib ontstaat. In hellende gebieden kan de 
berging vergroot worden door het toepassen van afvoerregulering. 

rendement 
Het effect van het vergroten van de berging op de vuilemissie is globaal 
evenredig met de vermindering van de overstortende waterhoeveelheden. 
Daarnaast zullen door een vergroting van de diameters de stroomsnelheden 
eveneens afnemen, wat gevolgen heeft voor het bezinkings- en opwoe- 
lingsproces van slibdeeltjes. Een beperking van het creëren van extra 
berging is dat weliswaar een aanzienlijke reductie van de jaarlijkse emissie 
behaald kan worden, maar dat de maximale vuilvracht per gebeurtenis 
minder sterk gereduceerd wordt. De effecten van bergingsvergroting op de 
vuilemissie dienen m.b.v. een vuiluitworpmodel te worden bepaald. 

toeuassing in uraktiik 
Het vergroten van de berging d.m.v. het opdikken van rioolstrengen wordt 
gezien de geringe meerkosten in de meeste rioolstelsels toegepast. Met het 
oog op  het aanslibbingsgevaar zal verstandig met deze methode dienen te 
worden omgegaan. 
Het toepassen van afvoerregulerende voorzieningen in hellende stelsels is 
een goede methode om extra berging te verkrijgen. 
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kosten 
De kosten zijn relatief gering, ook bij inpassing in bestaande situaties. In 
het bijzonder wanneer de bergingsvergroting kan worden gecombineerd met 
vernieuwing van rioolbuizen of werkzaamheden aan de weg. 

C. Bergbezinkvooniening 

algemeen 
De afvoer- en de bergingsfunctie van het rioolstelsel dient volgens de 
NWRW bij voorkeur te worden ontkoppeld; door het aanleggen van aparte 
bergingsvoorzieningen kunnen de rioolbuizen krapper worden gedimensio- 
neerd, waardoor als gevolg van de hogere stroomsnelheden, bezinking van 
vuildeeltjes wordt voorkomen. Door de berging in een bergbezinkbassin of - 
riool nabij een overstort te creëren, zal t.g.v. bezinking de vuilconcentratie 
in het overstortende water verminderen. 

rendement 
De emissiereductie die behaald kan worden bij toepassing van een bergbe- 
zinkvoorziening wordt veroorzaakt door enerzijds berging en anderzijds 
bezinking. Het vuilreducerende rendement van bergbezinkvoorzieningen is 
door metingen redelijk goed bekend. Het totaalrendement bij het toepassen 
van een bassin van 2 mm bedraagt globaal 70 % voor CZV. Het bezin- 
kingsrendement is sterk afhankelijk van de samenstelling van het aange- 
voerde afvalwater en van de stromingssituatie die optreedt. In het kader 
van het NWRW onderzoek is een bezinkingsrendement van ca. 50 % 
gevonden. Verder onderzoek naar het verkrijgen van een optimaal bezin- 
kingsrendement is gewenst. Door een berekening met een vuilemissiemodel 
kan mogelijk de emissiereductie van een bergbezinkvoorziening per lokatie 
nauwkeuriger bepaald worden. 

toepassing in praktijk 
Bergbezinkbassins worden op een groot aantal plaatsen in Nederland reeds 
toegepast. Een nadeel is dat de bassins moeilijk inpasbaar kunnen zijn in 
een bestaande situatie. De invloed van de vormgeving en de belasting van 
het bassin op het bezinkingsrendement is slechts globaal bekend. 

Literatuur 
De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het bassin en kunnen vari- 
eren globaal van f 750,-/m3 voor grote bassins tot f 2000,-/m3 voor kleine 
bassins [lit. 201. 
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D. Werveloverstortput 

algemeen 
In de werveloverstortput wordt een roterende stroming gecreëerd, ten 
gevolg waarvan de bezinkbare delen in het midden van de put worden 
geconcentreerd. Het afvalwater met de verhoogde vuilconcentratie wordt 
afgevoerd naar de mi, tewijl het minder verontreinigde water overstort. 

rendement 
Onderzoek aan 1 lokatie wijst uit dat een gemiddeld rendement van 40 % 
voor CZV haalbaar is. Het rendement van de put vertoond per gebeurtenis 
grote verschillen. De werking van de put blijkt sterk afhankelijk van de 
mate waarin opwoeling van slib optreedt. 

toepassing in praktiik 
In Nederland wordt in enkele gevallen een werveloverstort toegepast. Door 
het ontbreken van bewegende delen en door het zelfreinigende vermogen 
van de put zijn de onderhoudskosten gering. Door het geringe aantal putten 
zijn de investeringskosten nog moeilijk te bepalen. De omstandigheden, 
waarbij de werveloverstort effectief is, dienen nog nader te worden bepaald. 

kosten 
Globaal f 300.000,- per m3/s overstortintensiteit [lit. 201. 

E. Verhogen pompovercapaciteit 

algemeen 
De overstortende waterhoeveelheden in mm worden naast de berging in 
mm, bepaald door de P.O.C. in mmh. 

rendement 
Onder de aanname dat de vuilconcentratie van het overstortwater niet 
veranderd, kan gesteld worden dat de afname van de vuilemissie overeen- 
komt met de afname van de overstortende waterhoeveelheden. Voor de 
bepaling van het rendement van het verhogen van de P.O.C. is een eenvou- 
dig vuiluitworpmodel noodzakelijk. 

toepassing in praktiik 
In verband met de bedrijfsvoering van de rwzi zijn de naar de rwzi af te 
voeren waterhoeveelheden gelimiteerd. Bij het vaststellen van de maximale 
afvoer wordt tot op heden in de meeste gevallen niet expliciet naar het 
maatschappelijk optimum gekeken. Een goede afstemming van riolering en 
rwzi levert in de praktijk in veel gevallen op bestuurlijk en juridisch terrein 
problemen op. Een open opstelling van gemeente en waterkwaliteitsbeheer- 
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der is noodzakelijk. Het effect van een vergrote afvoer op het rendement 
van de rwzi dient in beschouwing te worden genomen. 

kosten 
Afhankelijk van de maatregelen die bij de gemalen, transportleiding en rwZi 
getroffen moeten worden. 

F. Optimaliseren structuur rioolstelsel 

algemeen 
Hieronder kan een veelheid van maatregelen verstaan worden, die een 
gunstig effect hebben op de vermindering van de vuilemissie van over- 
storten. In het eindrapport van de NWRW worden de volgende maatrege- 
len genoemd: 

- 
- 
- 
- 

hydraulisch goed ontwerpen van hoekveranderingen; 
onder voldoende verhang leggen van de rioolstrengen; 
toepassen van een vertakte i.p.v. vermaasde structuur; 
een hoge vullingsgraad van de strengen bij een klein debiet, zodat de 
grotere bestanddelen ook worden meegevoerd. 

rendement 
Geconstateerd is dat de bovengenoemde maatregelen van belang zijn voor 
de mate waarin sedimentatie in het rioolstelsel optreedt. Het effect op de 
vuilemissie is met de huidige kennis niet goed te kwantificeren. 

toepassing in praktiik 
Het wordt in het algemeen niet als de taak van de waterkwaliteitsbeheerder 
gezien, eisen te stellen aan de lay out van het stelsel. Wettelijk ontbreken 
hiertoe de middelen. 

kosten 
Afhankelijk van de plaatselijke situatie. 

G. Verbeteren onderhoudstoestand rioolstelsel en -gemalen 

algemeen 
Aangetaste, verzakte en kapotte rioolbuizen veroorzaken een toename van 
de sedimentatie van slib. Storingen en een verkeerd ingesteld in- of uitslag- 
peil van rioolgemalen veroorzaken sedimentatie en een toename van de 
vuilemissie. 
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rendement 
Het effect van het verbeteren van de onderhoudstoestand op de vuilemissie 
kan naar verwachting in bepaalde gevallen aanzienlijk zijn, maar is met de 
huidige kennis niet exact te kwantificeren. 

toepassing in uraktiik 
De gesignaleerde achterstand in het onderhoud van rioolstelsels heeft een 
toename van de vuilemissie tot gevolg. Door een meer systematisch riole- 
ringsbeheer zal de onderhoudstoestand van rioolstelsels en -gemalen 
verbeterd kunnen worden. 
Er  dient meer inzicht te komen in de effecten van bijvoorbeeld 'dode 
berging' op de vuilemissie. 

kosten 
Volgen uit rioleringsplan. 

H. Verplaatsen of opheffen overstort 

algemeen 
Ca. 85 % van de overstorten loost op klein (semi)stagnant en dus kwets- 
baar water. Ook komen overstorten voor aan kopeinden van sloten. Op 
deze lokaties blijken de effecten van overstortingen het grootst. Het 
verplaatsen of opheffen van de overstort naar groter oppervlaktewater kan 
in bepaalde situaties een goede maatregel zijn om een acceptabele water- 
kwaliteit te scheppen. 

rendement 
De feitelijke vuiluitworp uit het rioolstelsel vermindert niet, alleen de 
effecten op het oppervlaktewater worden aangepakt. Het concentreren van 
de overstorten op één lokatie, heeft als voordeel dat de emissie uit de 
overblijvende overstort gemakkelijker te saneren is d.m.v. bijvoorbeeld een 
bergbezinkbassin. 

toepassing in maktiik 
Als alternatief voor een emissiereductie kan het verplaatsen van de over- 
stort een reële optie zijn. 

kosten 
De kosten zullen in veel gevallen naar verwachting hoog zijn. 
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I. Afkoppelen verhard oppervlak 

algemeen 
Door bepaalde verharde oppervlakken niet op de riolering aan te sluiten, 
zullen de overstortingsfrequentie en de overstortende waterhoeveelheden 
afnemen. Bij de keuze welke oppervlakken afgekoppeld kunnen worden, 
dient de vervuilingsgraad van het verhard oppervlak in beschouwing te 
worden genomen. Uit het NWRW onderzoek is gebleken dat slechts in een 
beperkt aantal situaties het verharde oppervlak relatief schoon is. 

rendement 
De toename van het rendement is globaal evenredig met de afname van de 
overstortende waterhoeveelheden. Het rendement van de maatregelen kan 
m.b.v. een vuiluitworpberekening bepaald worden. Indien het afgekoppelde 
oppervlak verontreinigd is, kan de rechtstreekse lozing van het hemelwater 
een nieuw probleem veroorzaken. 

toeuassinp in uraktiik 
Het gescheiden stelsel is een voorbeeld van een ver doorgevoerde afkoppe- 
ling van het verhard oppervlak. Het afkoppelen van grote verharde opper- 
vlakken van het gemengd stelsel wordt nog slechts in beperkte mate in de 
praktijk toegepast. De vraag welke oppexvlakken verantwoord afgekoppeld 
kunnen worden schept problemen in de praktijk, i.v.m. de mogelijke lozing 
van verontreinigingen. Het risico op valse aansluitingen neemt toe bij het 
afkoppelen van verhard oppervlak. 

kosten 
Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. 

J. Biezenveld 

algemeen 
Het overstortwater wordt nabehandeld in een biezenveld. In het biezenveld 
vindt beluchting en recirculatie van het water plaats. Na een voldoende 
lange verblijftijd wordt het water op het oppervlaktewater geloosd. 

rendement 
Het rendement lijkt met name voor nutriënten hoog. In hoeverre dit te 
wijten is aan de specifieke werking van de biezen is echter niet goed 
bekend. 



8 

toepassing in uraktiik 
Op één lokatie in Nederland zijn biezenvelden als randvoorziening bij 
overstorten aangelegd. De kennis over het rendement en de ontwerpaspec- 
ten van biezenvelden dient nader te worden uitgediept. 

kosten 
Ca. f 500,- tot f 750,-/m3 [lit. 5,191 

K. Retentiebassin 

algemeen 
Onder een retentiebassin wordt een open bassin verstaan met als primaire 
functie het tijdelijk bergen van overstortwater. Na afloop van de bui zal het 
water in het algemeen worden afgevoerd naar de rwzi. De bodem dient te 
worden afgedekt met een folie of ondoorlatende kleilaag. 

Teneinde vervuiling van het retentiebassin zoveel mogelijk te voorkomen, 
mag alleen voorbezonken rioolwater in het bassin worden geloosd. 

rendement 
Het rendement is afhankelijk van de berging van het bassin. 

toepassing in praktiik 
De toepassingsmogelijkheden worden in stedelijke gebieden beperkt door 
het grote ruimtebeslag. Bij toepassing van een retentiebassin zal voor een 
goede afscherming van de omgeving dienen te worden gezorgd, teneinde te 
voorkomen dat het bassin voor andere doeleinden (recreatie!) gaat worden 
gebruikt. 

kosten 
Ca. f 250,- tot f 500,- per m3 [lit. 201 

L. Real Time Control 

a Ige m een 
Door de rioolgemalen centraal te besturen kan de berging in het rioolstelsel 
in bepaalde gevallen beter worden benut. Het is hierdoor mogelijk de 
emissie via de overstorten te reduceren. 

rendement 
De mate waarin de emissie via de overstorten verminderd kan worden is 
onder andere afhankelijk van de structuur van het stelsel, de grootte van 
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het gebied en de capaciteit van de gemalen. Het behoort in principe 
eveneens tot de mogelijkheden om bepaalde overstorten te ontzien. 

toeuassing in uraktiik 
Op verschillende lokaties in Nederland zijn reeds besturingssystemen in 
gebruik. Het toepassen van de optimale besturingsstrategie is nog aan 
onderzoek onderworpen. 

kosten 
Indien geen aanpassingen aan pompen e.d. noodzakelijk zijn, zullen de 
kosten in vergelijking met andere maatregelen gering zijn. 
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BIJLAGE 3 
Gegevens te verstrekken bij een aanvraag tot verlening of wijziging van een 
lozingsvergunning ten behoeve van rioolwateroverstortingen en regenwaterlozingen 

TENAAMSTELLING 

1.1 naam van de gemeente of het bedrijf: 

adres: 

postcode: 

plaats: 

gemeente: 

1.2 CONTACTPERSOON 

2 

naam: 

functie: 

adres: 

postcode: .................................... 

gemeente: 

telefoon: 

BESTAANDE OF NIEUWE LOZING 

2.1 Betreft de aanvraag een nieuwe of 
een bestaande lozing? 

2.2 Op welke datum zijn of word(t)(en) 
de overstort(en) of regenwateruitlaten 
in gebruik genomen? 

......................................................................................................... 

plaats: ..................................................................................... 

......................................................................................................... 

........................................................................................................ 

o- bestaand 
o- nieuw 

overs t or t datum 

......................................................................................................... 
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2.3 Voor welke situatie wordt de 
vergunning aangevraagd? 

2.4 Indien het een bestaande lozing be- 
treft, wat is dan de reden van de 
aanvraag. 

o- huidige situatie 
o- toekomstige situatie 

met ingang van ....................................................... 

o- aanpassing van de capaciteit van 

o- verandering in de grootte van het 
de overs tortput (ten) 

afwaterende oppervlak 
o- andere reden nl. ............................................... 

................................................................................................ 

3 INDELING RIOLERINGSGEBIED 

3.1 Is er sprake van meerdere 
afzonderlijke 
onderbemalingsgebieden? 

o- nee 
o- ja, te weten: 

3.2 Bijgevoegd dient een overzichtstekening te zijn van het rioleringsgebied, bij 
voorkeur op schaal 1:10.000, waarop de volgende zaken voor zowel de  bestaande, 
als de toekomstige situatie aangegeven zijn: 

grenzen van het rioleringsgebied. 
grenzen van eventueel aanwezige onderbemalingsgebieden 
stelseltypen 
plaats van de gemalen 
ligging transportleidingen 
plaats van de rioolwateroverstorten en regenwateruitlaten 
plaats van de nooduitlaten 
ontvangend oppervlaktewater 
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4 

4.1 

5 

5.1 

5.2 

6 

6.1 

6.2 

De vragen in deel B hebben betrekking op detailinformatie over het rioolstelsel. 
Indien sprake is van meerdere onderbemalingsgebieden, dienen deze vragen per 
onderbemalingsgebied beantwoord te worden. 

TYPE RIOOLSTELSEL huidige situatie toek. situatie 

Wat voor type rioolstelsel is aanwezig? 

gemengd rioolstelsel 
verbeterd gemengd rioolstelsel 
gescheiden rioolstelsel 
verbeterd gescheiden rioolstelsel 

VERHARD OPPERVLAK huidige situatie toek. situatie 

Hoeveel verhard oppervlak [ha] is ............................................... ................................................ 
aangesloten op de riolering? 

Is er sprake van handelingen of 
processen die het verhard oppervlak 
kunnen verontreinigen? o- nee 

o- ja 

Indien deze vraag met ja wordt beantwoord, dient in bijlage ..... een overzicht 
opgenomen te worden. 

AFVOERCAPACITEIT huidige situatie toek. situatie 

Hoeveel woningen zijn in het 
rioleringsgebied aanwezig? 

Wat is het aantal inwoners in het 
rioleringsgebied? 

............................................... ................................................ 

............................................... ................................................ 
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6.3 Hoe groot is de droogweerafvoer in 
[m3/h] van: 

inwoners 

industrie 

recreatie 

overig 

Totaal 

............................................... 

............................................... 

................................................ 

. .................................... ........... 

................................................ 

6.4 Aanvoer vanuit andere 
rioleringsgebieden [m3/h] naar het 
onderhavige rioleringsgebied 
(indien aanwezig) 

huidige situatie toek. situatie 

B.. ................................................................................................... 

c.. ...................... ...... ....... 

........ ....... ....... 

E.... ....... 

Totaal 

6.5 Wat is de totale afvoercapaciteit uit 
het rioleringsgebied [m3/h] 

6.6 Hoe groot is de overcapaciteit [m3/h] 
(totale afvoercapaci tei t - 
droogweerafvoer - externe aanvoer) 

huidige situatie 

............................................... 

huidige situatie 

............................................... 

toek. situatie 

................................................ 

toek. situatie 

................................................ 
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6.7 Geef de geïnstalleerde/gemeten huidige situatie toek. situatie 
capaciteit per pomp 

- DWA/RWA/RESERVE ....................... ^. ... "̂ ... ............ .............-.... " ........................... 

- DWA/RWA/RESERVE ............................................ ................................................ 

- DWA/RWA/RESERVE .............................................. 

- DWA/RWA/RESERVE .............................................. 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
- ......................................................................................................... ............................................... ................................................ 

7 BERGING 

7.1 Geef in onderstaande tabel de berging huidige situatie toek. situatie 
in m3 aan. 

onderdrempelberging in het stelsel ............................................... ................................................ 

bovendrempelberging in het stelsel ............................................... ................................................ 

berging in randvoorzieningen 

berging in pompkelders 

............................................... ................................................ 

............................................... ................................................ 

af: verloren berging ............................................... ................................................ 

............................................... ................................................ Totale berging 

8 LAY-OUT RIOOLSTELSEL 

8.1 Bijgevoegd dient een of meerdere tekening(en) te zijn van het 
onderbemalingsgebied, bij voorkeur schaal 1: 1000 / 1:2000, op topografische 
ondergrond. De volgende zaken dienen voor zowel de bestaande, als de 
toekomstige situatie aangegeven te zijn: 

- De situering, diepteligging en diameters van de rioolstrengen, alsmede de straat- 
of maaiveldhoogten. 

- De situering van de gemalen, stuwputten, randvoorzieningen, lozingswerken en 
persleidingen, de diameters van de persleidingen, alsmede het water waarop 
geloosd wordt. 
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9 

9.1 

9.2 

OVERSTORTEN 

Geef per overstort het afwaterend verhard oppervlak [ha], bepaald bij een 
hydraulische belasting van: (neerslagintensiteit of ontwerpbui noemen) 

................................................................................................................................ 

overstort huidige situatie toek. situatie 

A .................................................... ............................................... 

.................................. ............................................... ..... 

............................................... ................................................ c.. ................................................................................................... 

............................................... ................................................ 0 .................................................................................................... 

E,.. ............................................... ................................................ .................................................................................................. 

Geef per overstort de berekende overstortingsfrequentie 

overs tort huidige situatie 

......... ............................................... 

................................................. 

toek. situatie 

D ................................................................... 

E,.. ................................. ................ ............................................... ............................................ 

De berekeningswijze van de overstortingsfrequentie is vermeid in bijlage .............. 
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9.3 Geef aan welke vuilemissiereducerende voorzieningen getroffen zijn, of gaan 
worden. 

Huidige situatie 
Overstort 

Maatregelen per overstort A ........... 

bergbezinkbassin ..... 

bergbezinkriool ....................... 

wervelovers tortpu t ....................... 

re ten tiebassin ....................... 

biezenbassin ....................... 

... ................................................. 

.................................................................................................. 

Algemene maatregelen 

verbeteren struktuur rioolstelsel ....................... 

B.. .... --. ....... 

......................... .... 

afkoppelen verhard oppervlak .................................................... 

....................... 

...... 

........... 

.......... 

......... 

....................... 

...... 

Q... ...... ,-, .. .. 

..*..---.- ...... 

................... -. 

...................... 

............ -.- ....... 

...................... 

...................... 

.... E .  I .................. 

....................... 

...... ........-...... . 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

...... 

overig, te weten ............................................................................................................................................ 
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Toekomstige situatie 

Maatregelen per overstort 

bergbezinkbassin 

bergbezinkriool 

werveloverstortput 

retentiebassin 

Overs tort 

....................... A B .................. C E " ..................... D ........................................ 

................................................................................................................. 

................................................................ .̂. ...... ......-.. ~ ..̂ .. ....................... 

.................................. I.... ...................... - ..... .....-.--..- .............................. 

............................................................... ^..I ............................ 

biezenbassin ............................................................................................................... 

.......... ......................................................................................... ^ ....................... 

............................................................ .... ....................................................................... 

Algemene maatregelen 

afkoppelen verhard o p p e ~ l a k  .................... ...................................................... 

overig, te weten ........................ 

In bijlage ....... dienen nadere gegevens m.b.t. de overstortputten, randvoorzieningen 
en andere vuilemissiereducerende maatregelen te worden vermeld. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om de ontwerpgrondslagen van de overstortputten en/of 
randvoorzieningen, aard van de getroffen maatregelen in het rioolstelsel en de aard 
en omvang van afgekoppeld verhard oppervlak. 
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10 FASERING SANERINGSMAATREGELEN 

In bijlage .... dient een fasering opgenomen te worden, waarin aangegeven staat, op 
welke ‘kijze de toekomstige plansituatie gerealiseerd gaat worden. 

11 AANVULLENDE WILUITWORPBEREKENINGEN 

Indien het ontwerp van het rioolstelsel niet overeenkomt met de door de 
waterkwaliteitsbeheerder geformuleerde basisinspanning (pompovercapaciteit = 0,7 
mm/h, berging = 7 mm, 2 mm berging in bergbezinkbassins), dient in bijlage ... een 
vuiluitworpberekening opgenomen te worden waarin de vuilemissie van het 
rioolstelsel vergeleken wordt met de vuilemissie van het referentiestelsel. 

Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij 
behorende bescheiden, te weten ...... ....bij lage(n), naar waarheid te hebben ingevuld. 

datum: plaats: ............................................. ..................................................................................................................... 

hand tekening: ................................................................................................. 

. .  
naam en functie (in blokletters): .......................................................................................................................................... 

..................................................................................................... ...... ................................................ 
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Vergunningverlenende instanties 

Er zijn in Nederland ruim 30 instanties belast met het kwaliteitsbeheer van het 
oppervlaktewater. Dat kunnen zijn Rijkswaterstaatsdiensten, provincies of water- 
schappen en zuiveringsschappen, afhankelijk van de wateren waarop de lozing 
plaatsvindt. De waterkwaliteitsbeheerders zijn bevoegd vergunningen tot het lozen 
van afvalwater op oppervlaktewater te verlenen, te wijzigen, te weigeren of in te 
trekken. 
Teneinde de vergunningsprocedures zoveel mogelijk te harmoniseren zijn en 
worden door de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren (CUWVO) aanbevelingen gedaan zowel met betrekking tot de 
vormgeving van de vergunning zelf als ten aanzien van de te verstrekken gegevens 
bij de vergunningaanvraag. 

Opzet en indeling van de vragenlijst 

Aangezien in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM) regels zijn 
gesteld met betrekking tot de ontvankelijkheid van de vergunningaanvragen, werd 
het wenselijk geacht zoveel mogelijk uniforme vragenlijsten op  te stellen die kunnen 
worden gebruikt bij het aanvragen van lozingsvergunningen. De vragenlijsten ten 
behoeve van rioolwateroverstorten en regenwaterlozingen bestaan uit drie 
gedeelten; A, B en C. 
Deel A bevat vragen over de belangrijkste administratieve gegevens en vragen van 
algemene aard. Deel B bevat gedetailleerde vragen over de verschillende 
onderbemalingsgebieden. Deel C bevat tenslotte een aantal vragen die betrekking 
hebben op het totale systeem. 

Afstemming met andere vergunningen en plannen 

De mogelijkheid bestaat dat er voor andere milieuvergunningen reeds gegevens zijn 
verstrekt als in deze vragenlijst bedoeld. U kunt dan om dubbel werk te voorkomen 
afschriften van die gegevens bijvoegen, waarnaar u bij de beantwoording van de 
betreffende vragen kunt verwijzen. Indien de gevraagde gegevens reeds in een 
rioleringsplan vermeld staan, kan onder verwijzing naar de betreffende pagina’s, het 
plan bijgevoegd worden. 

Vooroverleg 

Soms zal het nodig zijn dat er nog aanvullende gegevens worden gevraagd, hetgeen 
echter de ontvankelijkheid van de aanvraag niet in de weg behoeft te staan. Door 
middel van vooroverleg tussen de aanvrager en de vergunningverlener kunnen 
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1 

2 

3 

eventuele onduidelijkheden over de aan te leveren gegevens en de vigerende eisen 
opgelost worden. 

Toelichting per vraag 

Hier dienen de naam en adres van de vergunningaanvrager te worden vermeld. 
Teneinde vertragingen in de procedure te voorkomen is het gewenst dat de 
aanvrager een contactpersoon aanwijst die een toelichting kan geven op de in de 
vragenlijst gegeven antwoorden en eventuele nadere informatie kan verstrekken. 

Bij de beoordeling of een vergunning al of niet kan worden gegeven is het van 
belang te weten of het om een reeds bestaande, of om een nieuwe lozing gaat. 
Indien een bestaande lozing aanmerkelijk wordt uitgebreid, dient uitgegaan te 
worden van een nieuwe situatie. Er is sprake van een aanmerkelijke uitbreiding 
indien een nieuwe overstortput aangelegd wordt of wanneer de hydraulische 
capaciteit van één of meer onder de vergunning vallende overstortputten aanzienlijk 
uitgebreid wordt. Duidelijk moet worden aangegeven waardoor de wijziging van de 
bestaande lozingssituatie wordt veroorzaakt. Het kan zijn dat voor de betreffende 
lozing reeds eerder vergunning is gegeven door een andere instantie. Bijvoorbeeld 
wanneer uitsluitend het lozingspunt wordt verplaatst of indien de bevoegdheid tot 
het verlenen van de vergunning op een andere instantie is overgedragen. Teneinde 
vast te stellen of sprake is van een fictieve vergunning (lozing voor 1970) is de 
datum van de ingebruikname van de overstortputten van belang. 
Duidelijk moet worden aangegeven voor welke situatie de vergunning aangevraagd 
wordt. Dit kan zijn voor de huidige situatie, danwel voor een toekomstige situatie. 
Onafhankelijk van de situatie waarvoor de vergunning aangevraagd wordt is het 
gewenst dat gegevens over zowel de huidige als toekomstige situatie gegeven 
worden. De gevraagde gegevens in deel B dienen derhalve voor twee situaties 
gegeven te worden. 
Teneinde te voorkomen dat met elkaar in strijd zijnde voorschriften worden 
gegeven of dat recentelijk getroffen maatregelen ongedaan zouden moeten worden 
gemaakt, is het gewenst dat kennis wordt genomen van eerder verleende vergun- 
ningen. 

Onder een onderbemalingsgebied wordt verstaan een gedeelte van het rioolstelsel 
met een geregelde afvoer naar een ander deel van het rioolstelsel. Deze kan 
bestaan uit een pomp of een knijpconstructie zoals een wervelventiel of knijpriool. 
Door de verschillende berging en afvoer, kan de emissie via de overstorten per 
onderbemalingsgebied afwij ken. 



4 Een onderverdeling naar type rioolstelsel is van belang voor de inschatting van de 
vuilemissie op oppervlaktewater. Globaal kan onderscheid gemaakt worden tussen 
een viertal stelseltypen: 

1. Het gemengde rioolstelsel. Hierbij wordt de droogweerafvoer en de neerslag in 
één stelsel ingezameld en naar de zuivering getransporteerd. Aangezien de 
zuiveringscapaciteit van de m i  aan grenzen gebonden is, is het gewenst dat in 
het rioolstelsel regenwater geborgen kan worden. Het is uit praktische en 
economische overwegingen niet zinvol om het stelsel zodanig groot te 
dimensioneren dat ook de extreme buien in het stelsel geborgen kunnen worden. 
Een beperkt aantal buien kan niet geheel geborgen en afgevoerd worden en zal 
overstorten. Het overstortende water bestaat uit met afvalwater (de 
droogweerafvoer) vermengd regenwater en opgewoeld rioolslib. 

2. Het gescheiden rioolstelsel. De droogweerafvoer en de neerslag worden door 
middel van twee separate stelsels ingezameld en afgevoerd. Het hemelwater 
wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. Als gevolg van de 
afstroming over het verharde oppervlak is het hemelwater in meer of mindere 
mate verontreinigd. De jaarlijkse vuilemissie naar het oppervlaktewater ligt 
hierdoor in dezelfde orde van grootte als van het gemengde stelsel. 

overstorten zijn randvoorzieningen aangebracht met als doel het verminderen 
van de vuilemissie. 

4. Het verbeterd gescheiden rioolstelsel. Het regenwater en het vuilwaterriool zijn 
hierbij op een aantal plaatsen met elkaar verbonden. Het regenwaterstelsel is 
voorzien van een overstortdrempel en heeft een zekere berging. Bij de afvoer 
van het vuilwaterriool naar de mi is rekening gehouden met een (geringe) 
overcapaciteit. Hierdoor zullen alleen de grotere buien tot een overstorting 
leiden. Door middel van een terugslagklep, of door toepassing van een pomp 
wordt voorkomen dat water uit het vuilwaterriool in het regenwaterriool stroomt. 

3. Het verbeterd gemengde rioolstelsel. Als  het gemengde rioolstelsel. Bij de 

5 Uitgangspunt bij deze vraag is een indeling in verhard en onverhard oppervlak 
waarbij voor verhard oppervlak een afvloeiingscoëfficiënt van 1 wordt aangehouden 
en voor onverhard oppervlak O. Indien van deze uitgangspunten afgeweken wordt, 
dient hierover contact met de vergunningverlener opgenomen te worden. 
Als  gevolg van de verontreiniging van het verhard oppervlak, kan het afstromende 
hemelwater aanzienlijk verontreinigd raken. Aan de hand van de (potentiële) 
verontreinigingsgraad van het oppervlak kan door de vergunningverlener een 
inschatting van de aanvaardbaarheid van de lozing gemaakt worden. 
Met betrekking tot de mogelijke verontreiniging van regenwater dient speciale 
aandacht te worden geschonken aan parkeerterreinen e.d., waarop olie of 
motorbrandstof kan worden gemorst; daken en terreinen die ten gevolge van 
stofemissies door stuiven en verwaaien of emissie van stoffen uit schoorstenen 
kunnen worden verontreinigd; laad- en losplaatsen; opslagterreinen; enz. 
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6 Bij een (verbeterd) gemengd of verbeterd gescheiden rioolstelsel is de pomp- 
overcapaciteit mede bepalend voor de emissie via de overstorten. De 
pompovercapaciteit wordt bepaald door de totale afvoercapaciteit van het 
betreffende onderbemalingsgebied minus de droogweerafvoer en de invoer uit 
andere gebieden. 

7 De berging is evenals de pompovercapaciteit van belang voor de grootte van de 
vuilemissie. In de vraag wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal factoren. 

1. De onderdrempelberging is de berging in het rioolstelsel die zich onder het 

2. De bovendrempel of dynamische berging is berging boven het niveau van de 
niveau van de laagste overstortdrempel bevindt. 

laagste overstortdrempel. Indien deze in de berekening is meegenomen, dient 
aangegeven te worden op welke wijze deze bepaald is. 

berging in een bergbezinkbassin. 

regenwaterpompen mag als berging meegerekend worden. 

3. Bij de berging in randvoorzieningen kan met name gedacht worden aan de 

4. De inhoud van de pompkelder tussen in- en uitslagniveau van de 

8 Een tekening van de riolering is voor de beoordeling van de aanvraag van groot 
belang. Uit onderzoek blijkt dat de lay-out van het rioolstelsel een grote invloed 
kan hebben op de vuilemissie. Uit de tekening moet blijken waar de verschillende 
afvalwaterstromen ontstaan, hoe ze worden getransporteerd en afgevoerd. Ook 
dienen de onderlinge verbindingen van de rioolstelsels, de hoogteligging van de 
rioolbuizen, de lozingspunten, de eventuele meetvoorzieningen, controleputten, 
overstorten en nooduitlaten aangegeven te worden. Bij lozing in oppervlaktewater 
dient zo mogelijk de naam van het betreffende oppervlaktewater op de tekening te 
worden aangegeven. Indien opvoerwerktuigen worden gebruikt dienen deze met 
hun capaciteit te worden vermeld, evenals eventuele randvoorzieningen. 

9 Per overstortput dient het afwaterende verhard oppervlak aangegeven te worden. 
Hieronder wordt verstaan het verhard oppervlak dat tijdens een representatieve 
neerslaggebeurtenis of regenintensiteit afvoert naar de betreffende overstortput. Op 
deze wijze wordt een indruk verkregen van de grootte van de emissies per 
overstortput. In verband hiermee dient ook aangegeven te worden of een 
randvoorziening bij de betreffende overstortput aanwezig is. De berekende 
overstortingsfrequentie dient per overstortput opgegeven te worden. Hierdoor is het 
door middel van metingen mogelijk, de berekening te toetsen aan de werkelijkheid. 
Aangegeven dient te worden op welke wijze de overstortingsfrequentie bepaald is. 
De nummering of benaming van de afzonderlijke overstorten dient overeen te 
komen met de aanduiding op de tekening(en). Van de overstortputten en 
randvoorzieningen dient een beschrijving te worden gegeven, inclusief de ontwerp- 
grondslagen, drempelhoogten, enz. Indien analysegegevens aanwezig zijn waaruit de 
werking van de installaties blijkt, dienen deze eveneens te worden bijgevoegd. 

Deel C 
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10 Indien het rioolstelsel in de huidige vorm niet voldoet aan de gestelde eisen, dient 
een plan overlegd te worden, waarin staat aangegeven op  welke termijn aan de 
eisen zal worden voldaan. Indien het uitgebreide werkzaamheden betreft, is het 
gewenst dat tevens een fasering van de werkzaamheden aangegeven wordt. 

11 Door de CUWVO zijn aanbevelingen geformuleerd voor de eisen welke aan de 
emissies via overstorten gesteld kunnen worden. In deze aanbevelingen wordt 
uitgegaan van een basisinspanning waaraan alle rioolstelsels in Nederland dienen te 
voldoen. De basisinspanning heeft in principe betrekking op de vuilemissie uit het 
rioolstelsel, maar wordt uitgedrukt in ontwerpgrondslagen in de vorm van bepaald 
type rioolstelsel met een gedefinieerde pompovercapaciteit, berging en 
randvoorzieningen. Dit wordt het referentiestelsel genoemd. Indien het rioolstelsel 
waarvoor vergunning aangevraagd wordt exact aan de definitie van de 
basisinspanning voldoet is geen verdere berekening noodzakelijk. Indien het 
ontwerp van het rioolstelsel wel afwijkt -bijv. een kleinere berging in combinatie 
met een hogere pompovercapaciteit- is een aanvullende berekening noodzakelijk. 
Hierbij dient de vuilemissie van het referentiestelsel vergeleken te worden met de 
emissie van het onderhavige rioolstelsel. Als uit deze vergelijkende berekening - 
d.w.z. het gaat niet om de werkelijke emissie maar om de verhouding- blijkt dat de 
emissie niet hoger is dan de emissie van het referentiestelsel, wordt voldaan aan de 
basisinspanning. 
Momenteel wordt gewerkt aan een gestandaardiseerde berekeningswijze voor 
rioolstelsels. Tot het moment dat deze berekeningswijze algemeen ingevoerd wordt 
kunnen berekeningen met bestaande modellen uitgevoerd worden. In verband met 
de ontvankelijkheid van de vergunningaanvraag is het aan te bevelen dat vooraf 
overleg met de vergunningverlener plaatsvindt over de uitgangspunten van de 
berekening. 
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CUWVO-MODELVERCUNNINGSVOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN EEN 
GEMENGD OF VERBETERD GESCHEIDEN RIOOLSTELSEL 

BESLUIT I: 

een vergunning ex artikel 1 lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te 
weigeren voor het lozen van <met regenwater verdund afvalwater>/<regenwater> op 
het oppervlaktewater van ..._..... 

BESLUI1 11: (respectievelijk I )  

een lozingsvergunning ex artikel 1 lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
te verlenen onder de volgende voorschriften 

BULACE 4 
TOELICHTING ALGEMEEN 

De onderhavige model-vergunningsvoorschriften hebben betrekking op lozingen op 
oppervlaktewater vanuit een gemengd of verbeterd gescheiden rioolstelsel in beheer bij 
een gemeente. Het model is ook toepasbaar in gevallen waarbij het rioolstelsel bij een 
ander dan een gemeente in beheer is. Bij een gemengd rioolstelsel worden het 
afvalwater en het regenwater in beginsel gezamenlijk naar een rioolwaterzuiveringsin- 
richting getransporteerd. In perioden met veel neerslag komt echter een deel van het 
afvalwater, vermengd met regenwater en rioolslib, via rioohvateroverstorten direct in 
oppervlaktewater terecht. Gelet op de negatieve invloed van de lozingen op de 
waterkwaliteit verdient het de voorkeur om bij de aanleg van nieuwe rioolstelsels te 
kiezen voor het verbeterd gescheiden stelsel. Hierbij wordt het regenwater en het 
afvalwater in twee afionderlijke stelsel ingezameld. Door middel van een verbinding 
tussen het regenwater- en het vuilwaterstelsel wordt een deel van het regenwater naar 
de rioolwaterzuiveringsinrichting getransporteerd, zodat slechts een deel van het 
regenwater geloosd wordt. 

In de tot nu toe gangbare overstortvergunning worden met name eisen gesteld aan de 
toelaatbare berekende overstortingsfrequentie. Deze is evenwel niet representatief voor 
de vuiluitworp van de lozingen en de effecten daarvan op het oppervlaktewater. Het 
formuleren van concrete emissieeisen per overstort is echter (nog) niet mogelijk 
vanwege het ontbreken van eenduidige vuiluitworpmodellen en waterkwaliteitsmodel- 
len. In verband hiermee is gekozen voor een systeem waarbij de feitelijke vuiluitworp 
uit een rioolstelsel wordt gerelateerd aan die uit een referentiestelsel. Hierbij wordt een 
aanpak over twee sporen aanbevolen, te weten a. een basisinspanning (emissieaanpak) 
en b. een waterkwaliteitsaanpak. De basisinspanning geldt in beginsel voor elk rioolstel- 
sel en is gebaseerd op het principe van de "Best Uitvoerbare Technieken". Voor een 
gemengd rioolstelsel is de basisinspanning gedefinieerd als een rioolstelsel met een 
vuiluitworp overeenkomend met een berging van 7 mm en een pompovercapaciteit van 
0.7 mmh, aangevuld met 2 mm berging in bergbezinkbassins achter elke overstort. 
Voor een nieuwe situatie is de basisinspanning een vuiluitworp, overeenkomend met 
een verbeterd gescheiden rioolstelsel met een berging van 4 mm en een pompoverca- 
paciteit vaii 0,3 mmh. De waterkwaliteitsaanpak is van toepassing in het geval dat de 
basisinspanning niet tot de gewenste waterkwaliteit leidt en derhalve verdergaande 
maatregelen moeten worden getroffen. De noodzaak daartoe moet door de waterkwali- 
ieitsbeheerder aannemelijk worden gemaakt. De argumenten die hieraan ten grondslag 



liggen dienen in de overweging tot uitdrukking te komen. 
Er is onderscheid gemaakt tussen gemeenten die de afvalwatersituatie reeds hebben 
gesaneerd en gemeenten die een saneringsplan in uitvoering hebben of er nog aan 
moeten beginnen. Deze drie situaties vragen om een verschilende benadering. Daarom 
zijn van voorschrift twee alternatieve versies opgesteld; 
a. Afvalwatersituatie nog niet gesaneerd, doch saneringsplan is opgesteld en kan 

binnen afzienbare tijd worden gerealiseerd; 
b. Idem, doch saneringsplan moet nog worden opgesteld. 

Uit het voorgaande vloeit voort dat het de voorkeur verdient het rioolstelsel als geheel 
te bezien en niet voor elke overstortlozing afzonderlijk vergunning te verlenen. 

Ondanks het beperkte belang van de overstortingsfrequentie wordt het toch wenselijk 
geacht ter zake een voorschrift op te nemen. In het betreffende voorschrift 3 wordt 
eveneens onderscheid gemaakt tussen gevallen waarbij de afvalwatersituatie reeds is 
gesaneerd en gevallen waarbij een saneringsplan in uitvoering is of er nog moet 
worden opgesteld. 

In het model zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de doorspoelbaar- 
heid van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd, het opstellen van doorspoelplan- 
nen en het daadwerkelijk doorspoelen nadat een lozing heeft plaatsgevonden. Hiervan 
is afgezien omdat de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in dit geval geen 
grondslag biedt voor het stellen van dergelijke voorschriften aan de vergunninghouder. 
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een laing kan dit aspect wel een rol 
spelen. Indien uit oogpunt van waterkwaliteit doorspoelen noodzakelijk en mogelijk is 
moet dit in onderling overleg tussen de waterkwaliteitsbeheerder, gemeente en de 
waterkwantiteitsbeheerder geregeld worden. 
In het model is evenmin een voorschrift opgenomen met betrekking tot het onderhoud 
en de exploitatie van het rioolstelsel. Dit behoort tot de taak van de gemeente. In het 
hoofdstuk Afvalstoffen van de toekomstige Wet Milieubeheer zal deze zorgplicht 
wettelijk worden vastgelegd. De wijze waarop de gemeente haar taak uitoefent kan 
echter directe gevolgen hebben voor de vuilemissie vanuit het rioolstelsel en daarmede 
voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater waarop de laingen plaatsvinden. 
Hierbij kan gedacht worden aan het tegengaan van overmatige slibafzetting door het 
voorkomen van verzakking van het rioolstelsel en het zo laag mogelijk bemalen van het 
rioolstelsel (d.w.z. dat het inslagniveau van de pompen van de rioolgemalen onder de 
binnenonderkant van de rioolbuizen ligt). Ook de zorg voor voldoende capaciteit van 
de pompen en voor de aanwezigheid van reservepompen is hierbij van belang. 



Besluit I 

Bij lozing uit een gemengd rioolstelsel is sprake van met regenwater verdund afvalwa- 
ter. Bij een verbeterd gescheiden rioolstelsel is alleen sprake van de lozing van 
regenwater. 
Indien de aanvraag om een lozingsvergunning betrekking heeft op de lozing op een 
oppervlaktewater waarop in verband met de functie van dat oppervlaktewater geen 
lozing kan worden toegestaan, dient bij aízonderlijk besluit expliciet te worden 
vastgelegd dat daarvoor geen vergunning wordt verleend. 

Besluit I1 

Aan de in besluit I1 bedoelde vergunning dienen voorschriften te worden verbonden 
welke uit oogpunt van bescherming van de waterkwaliteit noodzakelijk zijn. 

Beide besluiten zijn enigszins vereenvoudigd weergegeven. 
De exacte tenaamstelling, lozingsplaats en eventuele tijdelijkheid van de vergunning 
kan, afhankelijk van de in de aanvraag verstrekte informatie worden opgenomen. 
Na het besluit kunnen allereerst voorschriften worden opgenomen met betrekking tot 
begripsbepalingen en plaatsbepaling. 
Het is gebruikelijk bepaalde, veel in de vergunning voorkomende begrippen in 
begripsbepalingen te omschrijven, teneinde onnodige herhalingen te voorkomen. 
In een plaatsbepalingsvoorschrift kan worden aangegeven op welke plaats(en) de 
lozing(en) plaatsvind(t)(en) waarbij veelal naar een tekening wordt verwezen. Dit is 
met name voor toezicht en opsporing van belang. 
Formulering van beide voorschriften is hier, om reden van specifieke situaties bij 
afzonderlijke gevallen, achterwege gelaten. 
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VOORSCHRIn 1 (soorten afvalstromen) 

De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen a. .alstoffen, verontrei- 
nigde of schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit <met regenwater verdund 
ongezuiverd afvalwater>/<regenwater>, afkomstig uit het rioolstelsel van ..................... 

Overeenkomstig de bij de aanvraag d.d. ...................................... nr ................................. 
overgelegde beschrijvingen 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 1 

Hier dient te worden aangegeven op welke soorten afvalwater de vergunning betrek- 
king heeft. Dit betreft in het geval van een gemengd rioolstelsel uitsluitend met 
regenwater verdund ongezuiverd afvalwater. Bij een verbeterd gescheiden rioolstelsel is 
alleen sprake van de lozing van regenwater. 
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VOORSCHRIFT 2 (lozingseisen in gesaneerde toestand) 

1. De vuillast van het geloosde afvalwater, uitgedrukt in BZV, -zowel de totale in een 
jaar te lozen vuillast als de maximaal per overstortlozing te lozen vuillast - berekend 
volgens het model ....................... mag ten hoogste gelijk zijn aan de vuillast van een 

een pompovercapaciteit van ..... mm/h, aangevuld met .................................................... 
cgemengd>/cverbeterd gescheiden> rioolstelsel met een berging van ..... mm en 

2. Per overstort mag de vuillast als bedoeld in lid 1 de hierna aangegeven waarden 
niet overschrijden. 

overstort totale willast/jaar max. willast/overstorting 
.... keer per .... jaar 

.............. ..................... ....................... 

TOELICHTING VOORSCHWFï 2 

In dit voorschrift worden de lozingseisen in gesaneerde toestand vastgelegd. In dit 
kader moet de vergunningverlener nagaan of de basisinspanning dan wel de waterkwa- 
liteitsaanpak van toepassing is en welk referentiestelsel daarbij hoort. In lid 1 worden 
vervolgens de ontwerpgrondslagen van het referentiestelsel neergelegd. In lid 2 wordt 
de per overstort berekende vuillast opgenomen. In het geval de willast van het 
bestaand rioolstelsel geringer is dan de willast van het referentiestelsel dienen de 
waarden van het bestaand rioolstelsel te worden opgenomen teneinde opvulling van 
normen te voorkomen. 
Het gaat bij lid 1 uitdrukkelijk om een doehoorschrift. Afhankelijk van lokale omstan- 
digheden en technische of financiële overwegingen kan worden gekozen voor een 
combinatie van alternatieve maatregelen aan het afvalwatersysteem. Randvoorwaarde 
daarbij is dat de vuiluitworp uit het rioolstelsel waarop de vergunning betrekking heeft 
maximaal overeenkomt met de vuiluitworp uit het in voorschrift 2 genoemde stelsel. 
Bij de maximale vuillast per gebeurtenis dient gekozen te worden voor een frequentie 
van voorkomen, bijvoorbeeld de maximale vuillast per gebeurtenis met een overschrij- 
dingskans van 1 x per twee jaar. 

In het model is afgezien van het stellen van middehoorschrifien. Indien hieraan in 
specifieke gevallen behoefte bestaat dient een afzonderlijk voorschrift te worden 
opgenomen. Hierbij kan bijv. worden gedacht aan het voorschrijven van een bepaalde 
randvoorziening bij een overstort. 

Het moet duidelijk zijn welk vuiluitworpmodel wordt toegepast. Idealiter bestaat 
hierover overeenstemming tussen gemeente en waterkwaliteitsbeheerder en zijn de bij 
de aanvraag overgelegde gegevens volgens dat model berekend. In dat geval kan in dit 
voorschrift worden verwezen naar de aanvraag. Het is eveneens mogelijk het toe te 
passen model expliciet te noemen of terzake te verwijzen naar een bij de vergunning 
behorende bijlage waarin het model wordt aangegeven. 
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VOORSCHRIFT 2 (alternatief a: sanering in voorbereiding) 

1. Tot uiterlijk ............................... na het van kracht worden van deze vergunning 
gelden de volgende lozingseisen: 

(hier de huidige lozingssituatie vastleggen) 

2. Na de in lid 1 genoemde termijn gelden de volgende lozingseisen: 

(hier de situatie na sanering beschrijven) 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 2 (alternatief a) I 
Indien de realisering van saneringsplannen, die vrijwel altijd deel uitmaken van een 
gemeentelijk rioleringsplan, zover is gevorderd dat het effect van de maatregelen kan 
worden ingeschat, kunnen de lozingseisen reeds bij het verlenen van de vergunning 
worden geformuleerd. 
Deze situatie is vergelijkbaar met die in voorschrift 2, waarin de reeds bereikte 
gesaneerde toestand is vastgelegd. 
Daarnaast dienen iozingsvoorschriften te worden gegeven die gelden tot het tijdstip 
waarop de saneringsplannen zijn gerealiseerd. 
Ais regel zal daarmede de bestaande lozingssituatie worden vastgelegd. 
Deze voorschriften zijn dus van tijdelijke aard, hetgeen uitdrukkelijk door het stellen 
van een termijn tot uitdrukking dient te worden gebracht. 
Hierbij kan gedacht worden aan het relateren van de vuillast van het geloosde 
afvalwater aan de huidige layaut van het rioolstelsel. 
Uit de aanvraag moet duidelijk blijken welke maatregelen door de gemeente verder 
nog zullen worden getroffen, e.e.a. in overleg met de waterkwaiiteitsbeheerder. 



VOORSCHRIFT 2 (alternatief b saneringsplan nog op te stellen) 

1. Tot uiterlijk ................................. na het van kracht worden van deze vergunning 
gelden de volgende lozingseisen: 

(hier de huidige lozingssituatie vastleggen) 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 2 (alternatief b) 

In dit geval wordt een situatie in beschouwing genomen waarbij het, in tegenstelling tot 
de onder a beschreven situatie, niet goed mogelijk is de toekomstige lozing in gesaneer- 
de toestand vast te leggen. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie dat nog geen 
gemeentelijk rioleringsplan is opgesteld. 
In een dergelijk geval dienen de gemeente en de waterkwaliteitsbeheerder in onderling 
overleg het tijdstip vast te stellen waarop het rioleringsplan gereed zal zijn. In de 
vergunning wordt volstaan met het vastleggen van de huidige lozingssituatie tot dat 
tijdstip. 
De consequentie hiervan is dat te zijner tijd aanpassing van de vergunning zal moeten 
plaatsvinden met inachtneming van de in het rioleringsplan opgenomen saneringsplan- 
nen. In verband hiermee verdient het de voorkeur voor de overgangsfase een tijdge- 
bonden vergunning te verlenen. 
De argumenten die hieraan ten grondslag liggen dienen in de overweging tot uitdruk- 
king te komen. 
Wanneer de gemeente en de waterkwaliteitsbeheerder geen overeenstemming kunnen 
bereiken over het tijdstip waarop het rioleringsplan, met daarin de saiieringsmaatrege- 
len met betrekking tot de lozingen vanuit de overstort(en), gereed zal zijn, dient dit 
tijdstip eenzijdig door de waterkwaliteitsbeheerder in de vergunningvoorschriften te 
worden bepaald. Zou de gemeente op het vastgestelde tijdstip nog steeds geen 
rioleringsplan hebben opgesteld dan kan de waierkwaliteitsbeheerder hetzij wederom 
een tijdgebonden vergunning verlenen hetzij via het spoor van de handhaving tegen de 
lozingen optreden. Dit laatste zal in de praktijk neerkomen op strafrechtelijk optreden. 



VOORSCHRIFï 3 foverstortingsfreauentie in gesaneerde toestand) 

Het aantal overstortingen in een aaneengesloten periode van 12 maanden mag de 
volgende waarden niet overschrijden: 

overstort overstortingsfrequentie 

. . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . 

(hier voor elke overstort afzonderlijk de overstortingsfrequentie vastleggen) 

TOELICHTING VOORSCHRIFï 3 

In dit voorschrift wordt de overstortingsfrequentie in gesaneerde toestand vastgelegd. 
Het is gewenst de overstortingsfrequentie in de vergunning op te nemen ook al is de 
waarde daarvan betrekkelijk. Het voordeel is dat de optredende overstortingsfrequentie 
relatief gemakkelijk te meten is. Indien de feitelijke overstortingsfrequentie gedurende 
een langere periode in belangrijke mate afwijkt van de bij de aanvraag opgegeven 
gemiddelde overstortingsfrequentie kan dit een indicatie zijn dat het rioolstelsel niet 
goed functioneert. 
De in de vergunning op te nemen overstortingsfrequentie mag in principe nooit 
overschreden worden. Hierdoor kan niet worden uitgegaan van de gemiddelde 
jaarlijkse overstortingsfrequentie, maar zal een "zeldzaam jaar" gedefinieerd moeten 
worden. Op grond van ervaringscijfers blijkt dat een overschrijding met een factor twee 
van de gemiddelde overstortingsfrequentie op jaarbasis, ten gevolge van variaties in de 
neerslag, een zeer zeldzame gebeurtenis is. Het is daarom gewenst dat in de vergun- 
ning voor de overstortingsfrequentie de gemiddelde berekende waarde keer twee 
opgenomen wordt. Dit maakt de kans op overtreding van het voorschrift ais gevolg van 
externe factoren zoals extreme regenval minimaal. Indien het aantal overstortingen 
gedurende een jaar hoger is dan twee keer de berekende gemiddelde overstortingsfre- 
quentie, is het waarschijnlijk dat het stelsel niet goed functioneert. Handhaving is dan 
gewenst. 

Aanbevolen wordt om als één overstorting te beschouwen alle lozingen uit een 
overstort waarvan de tussenliggende droge periodes kleiner zijn dan 24 uur (zie ook 
voorschrift 5).  
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VOORSCHRIFT 3 (alternatief b: saneringsplan nog op te stellen) 

1. Tot uiterlijk ................................ na het van kracht worden van deze vergunning mag 
de overstortingsfrequentie niet meer bedragen dan ...................................... 

(hier de huidige overstortingsfrequentie vastleggen) 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 3 (alternatief b) 

Voor de toelichting op dit voorschrift wordt in de eerste plaats verwezen naar de 
toelichting op voorschrift 2 alternatief b. Hetgeen daar is opgemerkt over de onmoge- 
lijkheid om de toekomstige lozingseisen vast te leggen in de situatie dat het riolerings- 
plan nog moet worden opgesteld geldt evenzeer voor het vastleggen van de toekomsti- 
ge overstortingsfrequentie in de situatie dat het rioleringsplan nog moet worden 
opgesteld. 
Hierbij dient voor ogen te worden gehouden dat de in voorschrift 2 bedoelde sanering 
gericht is op het beperken van de vuilemissie en niet op het verlagen van de Overstor- 
tings-frequentie. Dit laatste is als zodanig ook niet een na te streven doel. De sanering 
met het oog op de beperking van de vuilemissie zal echter naar verwachting ook 
gevolgen hebben voor de overstortingsfrequentie. In verband hiermede wordt hier 
volstaan met het vastleggen van de huidige overstortingsfrequentie tot het tijdstip 
waarop het rioleringsplan gereed zal zijn. 



VOORSCHRIFT 4 (controlevoorzieningen) 

De overstorten dienen voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. 

11 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 4 

Teneinde een goede controle door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder mogelijk te 
maken is het nodig dat de overstorten goed bereikbaar en toegankelijk zijn. 
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VOORSCHRIFT 5 (verplichting tot meten overstortingsfrequentie) 

1. Van de overstorten ............. dient de overstortingsfrequentie door middel van 
meting te worden vastgesteld. 
Daartoe dienen de betreffende overstorten te zijn voorzien van een telwerk. 

2. Binnen ..... maanden na afloop van het kalenderjaar dienen de meetresultaten van 
het voorgaande kalenderjaar aan de waterkwaliteitsbeheerder te worden gerappor- 
teerd. 

3. De wijze van rapporteren behoeft de goedkeuring van de waterkwaliteitsbeheerder. 

TOELICHTING VOORSCHRIFï 5 

Zoals reeds aangegeven in de toelichting op voorschrift 3, kan het in verband met de 
handhaving gewenst zijn de werkelijk optredende overstortingsfrequentie te toetsen aan 
de maximaal toegestane frequentie. In verband hiermee kan gedacht worden aan het 
plaatsen van overstorttellers bij één of meerdere overstorten van een rioolstelsel. Er 
kan bijvoorbeeld gemeten worden indien er sprake is van een grote overstort of van 
een overstort op een kwetsbaar oppervlaktewater. 
De waterkwaliteitsbeheerder kan indien gewenst voorschriften geven ten aanzien van 
de frequentie waarmee de overstorttellers afgelezen dienen te worden (bijvoorbeeld 1 x 
per maand of 1 x per jaar). 

Bij het meten van de overstortingsfrequentie is het uiteraard van belang dat van 
dezelfde definitie van een overstorting uitgegaan wordt als bij de berekening die heeft 
geleid tot voorschrift 3. Zoals daar reeds vermeld, wordt aanbevolen om als één 
overstorting te beschouwen alle lozingen uit een overstort met een tussenliggende 
droogweerperiode kleiner dan 24 uur. 
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VOORSCHRIFT 6 (beheer en onderhoud laingswerken en voorzieningen) 

De in de voorschriften ........ en ........ bedoelde lozingswerken en voorzieningen moeten 
doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden 
bediend. Aanwijzigingen hieromtrent van of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder 
moeten worden opgevolgd. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 6 

Het spreekt voor zich dat de lozingwerken en de gevraagde voorzieningen goed 
beheerd en onderhouden dienen te worden. Voor wat betreft de lozingwerken geldt 
dat het de lozing zonder problemen moet kunnen verwerken, waarbij geen lekkage, 
uitspoelingen en verzakkingen optreden. 
Voorts is voor voorzieningen zoals randvoorzieningen en meetvoorzieningen een goed 
beheer en onderhoud geboden. Indien geen voorzieningen worden voorgeschreven kan 
dit voorschrift in zoverre vervallen. 
Hierbij wordt aangetekend dat dit voorschrift uitdrukkelijk geen betrekking heeft op 
het rioolstelsel als zodanig maar op de feitelijke lazingmerken, "het laatste stuk pijp", 
waarvan het beheer en onderhoud direct van invloed is op  de vuilemissie van de 
lozingen. 
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VOORSCHRIFT 7 (waterbodemvoorschrift) 

1. Locaal ernstig verontreinigd bodemsediment ontstaan door het gebruikmaken van 
deze vergunning, dient door vergunninghouder op eerste aanschrijving van de 
waterkwaliteitsbeheerder te worden verwijderd. De wijze waarop dit geschiedt, 
behoeft de goedkeuring van de waterkwaliteitsbeheerder. 

2. Onder locaal ernstig verontreinigd bodemsediment dient te worden verstaan, 
overschrijding van de gehalten van de parameters zoals hieronder is aangegeven: 

(hier de relevante parameters en gehalten vastleggen) 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 7 

Het kan zinvol zijn dit voorschrift op te nemen in die gevallen waarbij geen andere 
emissiebronnen aanwezig zijn en waarbij, ook indien conform de vergunningsvwrwaar- 
den wordt geloosd, duidelijk kans bestaat op bodemverontreiniging rondom het 
lozingspunt. Voor de controle en handhaving van dit voorschrift is dan wel vereist 
dat de nulsituatie wordt vastgelegd en dat regelmatig monsters van de waterbodem 
worden genomen. 
De parameters die in dit voorschrift worden opgenomen zullen afhangen van de 
specifieke situatie. 
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VOORSCHRIFT 8 (melden van wijzigingen) 

Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet 
meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen 
correct wordt weergegeven, moeten aan de waterkwaliteitsbeheerder worden gemeld. 

TOELICHTING VOORSCHRIFï 8 

Doel van deze bepaling is dat wijzigingen die consequenties hebben voor de aard en 
omvang van de lozingen vanuit het rioolstelsel bij de vergunningverlener bekend 
moeten zijn. Aldus wordt voorkomen dat ongewenste wijzigingen op een later tijdstip 
door het bevoegde gezag moeten worden teruggedraaid. 
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VOORSCHRIFT 9 (aanwijzen contactpersoon) 

De vergunninghouder is verplicht een of meer personen aan te wijzen die in het 
bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning 
bepaalde of bevolene, waarmede door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in 
spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. De vergunninghouder deelt binnen 14 
dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterkwaliteitsbeheerder mee 
de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is 
(zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld. 

TOELICHTING VOORSCHRIET 9 

Dit voorschrift is in de vergunning opgenomen zodat in spoedgevallen met de vergun- 
ninghouder overlegd kan worden. Het verdient aanbeveling dat ook de waterkwaliteits- 
beheerder een contactpersoon of contactadres aanwijst, waarmee vergunninghouder in 
spoedgevallen kan overleggen. 
Deze aanwijzing maakt geen deel uit van de vergunning, maar kan in een aanhangsel 
met mededelingen of in de toezendbrief worden vermeld. Aldus wordt voorkomen dat 
bij wijziging van bijvoorbeeld het telefoonnummer, de vergunning moet worden 
aangepast. 
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VOORSCHRIïT 10 (calamiteitenregeling) 

1. Indien als gevolg van calamiteiten, onderhoudswerkzaamheden aan het rioolstelsel 
of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt 
voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de vergunninghouder 
terstond maatregelen te treffen teneinde de nadelige invloed van de lozing zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken. De waterkwaliteitsbeherder dient van een 
en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. De door of vanwege 
de waterkwaiiteitsbeheerder ter zake gegeven aanwijzigingen dienen stipt te worden 
opgevolgd. 

2. Indien de waterkwaliteitsbeheerder dit gewenst acht, zal vergunninghouder betref- 
fende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van oorzaak, 
datum en tijd van aanvang en beeindiging van het voorgevallene en de gevolgen 
ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen 
maatregelen ter voorkoming van herhaling. 

TOELICHTING VOORSCHRIFï 10 

Het betreft hier voorschriften bij optrei :n van calamiteiten of andere uitzonderlijke 
omstandigheden binnen het rioolstelsel. In alle vergunningen komt een dergelijke 
bepaling voor. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat een pomp 
van een rioolgemaal uitvalt. Een goed werkend signaleringssysteem ter zake en een 
adequate reactie is daarbij van essentieel belang. 
Niet opgenomen is de verplichting tot het nemen van tijdelijke maatregelen, c.q. het 
beperken of staken van de lozing (bij zogenaamde externe calamiteiten die heersende 
of dreigende kritieke waterkwaliteit tot gevolg hebben), aangezien dit niet of nauwelijks 
binnen de macht van de gemeente ligt. 
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VOORSCHRIFï 11 (kennisgeving overdracht) 

Van overdracht door de vergunninghouder van het rioolstelsel of het werk aan een 
rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dient door laatstgenoemde, binnen 
14 dagen na overdracht, mededeling aan de waterkwaliteitsbeheerder te worden 
gedaan. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 11 

Het is van belang dat de vergunningverlener kennis neemt van overdracht van een 
rioolstelsel of een werk, teneinde de tenaamstelling van de vergunning op de actuele 
rechtspersoon betrekking te laten hebben. Dit is van belang voor controle en handha- 
ving van de vergunningsvoorschriften (zie ook voorschrift 6). 
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UITGANGSPUNTEN KOSTENBEREKENINGEN BIJLAGE 5 

A Investeringskosten bestaande gemengde rioolstelsels 

Aantal inwoners aangesloten op  gemengd rioolstelsel: 10,8 miljoen 
(aantal inw. 15 miljoen, 97 % gerioleerd, 74 % gemengde stelsels) 
Verhard oppervlak Fv per inw.: 60 m2 
Totaal Fv gemengde stelsels: 64.600 ha 
Gemiddeld aanwezige berging B: 8 mm 
Gemiddeld aanwezige P.O.C.: 0,7 mm/h 
Gemiddelde investeringskosten bbb: f 1750,-/m3 

Uitgangspunten saneringsmaatregelen: 
- basisinspanning: P.O.C. 0,7 mm/h, B = 7 mm en bergbezinkbassins 

(bbb) van 2 mm inhoud. 
verdergaande maatregelen: retentiebassins van 10 mm inhoud. - 

Aangezien de gemiddelde berging reeds groter is (8 mm) dan de berging 
van de basisinspanning (7 mm) dient een verrekening plaats te vinden bij 
het vaststellen van de benodigde vuilreducerende maatregelen. Met behulp 
van de grafiek kan globaal bepaald worden welke emissiereductie nog 
noodzakelijk is. 
Emissie stelsel 0,7/7: 46kg (1) 
Emissie stelsel 0,7/8: 40kg (2) 
Emissie stelsel 0,7/7 + 2 mm: 16kg (3) 
Emissie stelsel 0,7/8 + 2 mm: 14 kg (4) 
Benodigde gemiddelde emissiereductie: 1-(3)/(2): 60 % ( 5 )  
Rendement bbb: 1-(4)/(2): 65 % (6) 

Bovenstaande betekent dat door de gewenste emissiereductie behaald kan 
worden door voor 60/65 van het verharde oppervlak bbb’s van 2 mm 
inhoud te plaatsen. 

Investeringskosten bbb: 60/65*64.600* i 0*2* 1750: f 2,l miljard 
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B Rioolrecht bestaand gemengd stelsel: 

De uitgangspunten van het rioolstelsel en de bepaling van het rioolrecht 
zijn grotendeels gebaseerd op het rapport van de NVWB [lit. 211. 

aantal inwoners: 
aantal heffingseenheden: 
lengte rioolstelsel: 
verhard oppervlak: 60 m2/inw: 
aanwezige berging: 
aanwezige P.O.C.: 

aantal overstortputten: 
kosten rioolstelsel: 
vervangingswaarde rioolstelsel: 1.100 x 40.000 = 
rioolrecht per heffingseenheid: 

Investeringskosten bbb: 
Investeringskosten retentiebassin: 

Kapitaalslasten bepaald op annuïteitenbasis 
rente: 
afschrijvingstermijn: 

10.000 
5.000 

40.000 m 
60 ha 
8 mm 

5 
f 1.100,-/ml 

f 44.000.000,- 

0,7 

f 200,- 

f 1750,-/m3 
F 250,-/m3 

8 %  
40 jaar 

Aangehouden wordt dat 1 overstort voorzien wordt van een bbb. 
inhoud bbb: 60/65*60*2*10 = 1108 rn3 
Investeringskosten bbb: 1750* 1108 = 
Kapitaalslasten 0,0839 x f 1.940.000,- 

f 1.940.000,- 
f 163.000,- 

Consequenties voor het rioolrecht: f 163.000,-/5000 = f 32,60 

1 overstort wordt voorzien van retentiebassin van 10 mrn 
inhoud retentiebassin: 10*60*10 = 6ooo m3 
Investeringskosten retentiebassin: 250*6000 = 
Kapitaalslasten 0,0839 x f 1.500.000.- 

f 1.500.000,- 
f 126.000,- 

Consequenties voor het rioolrecht: f 126.000,-/5000 = f 25,20 
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De waarden in de grafiek zijn bepaald m.b.v. de duur en de hoogte van de 
afzonderlijke buien uit de Kuipersgrafiek. Uitgegaan wordt van een con- 
stant vuilgehalte van 100 mgh. Bij het bergbezinkbassin is uitgegaan van 
een bezinkingsrendement van 50 %. 

De grafiek is geschikt om globale uitspraken te doen t.a.v. het effect van 
verschillende maatregelen op de vuiluitworp. Er  mogen geen absolute 
waarden aan de hoogte van de vuilemissie toegekend worden. 








