
4 – Beleid voor afvalwater, grondwater, hemelwater en oppervlaktewater.  

 

Sinds enkele jaren heeft rioleringsbeheer een duidelijke wettelijke basis. De Wet gemeentelijke 
watertaken geeft gemeenten 3 zogenaamde zorgplichten: 
 

1. Zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater.  
2. Zorgplicht om in stedelijk gebied structurele nadelige gevolgen van hoge of lage 

grondwaterstanden te voorkomen of te beperken, voor zover doelmatig.  
3. Zorgplicht voor inzameling en verwerking van hemelwater, voor zover doelmatig.  

 

Deze zorgplichten worden in dit GRP uitgewerkt voor de lokale situatie van gemeente Zwartewaterland.  

 

4.2 – Grondwaterbeleid. 

Gemeenten hebben een beperkte zorgplicht voor de grondwaterstand in stedelijk gebied. Het is geen 
volledige verantwoordelijkheid voor het grondwater. Delen van het grondwaterbeheer liggen namelijk 
bij andere overheden zoals waterschap en provincie. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de 
eigenaar van de grond. Verder geldt dat grondwater zich slechts ten dele laat beheersen. Vergelijk het 
met het weer, daarvoor is geen overheid verantwoordelijk, want het is een natuurlijk proces. 
Grondwater is eveneens een natuurlijk proces. Maar wel eentje waarbij we als maatschappij 
nadrukkelijk hebben ingegrepen middels waterlopen, polders, drainage, drinkwaterwinningen en 
dergelijke. Hiermee samenhangend is voor bepaalde aspecten van het grondwater een zorgplicht 
toegekend aan enkele overheden, waaronder de gemeenten.  

 

De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht inzake grondwater staat verwoord in de Waterwet. 
Zie bijgaand kader met deze wetstekst en een bespreking daarvan.  

  



 

Bespreking van het wettelijk kader van de gemeentelijke 
grondwaterzorgplicht.  

 

Artikel 3.6 Waterwet: 

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen 
zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen 
teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de 
aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet 
tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking 
van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden 
begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan 
niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van 
ingezameld grondwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 

 

Enkele punten uit de wettekst zijn van belang om de taak van de gemeente af te bakenen:  

 

A. Dragen zorg voor. Deze woorden maken duidelijk dat het hier om een 
zorgplicht gaat en niet om een resultaatsverplichting.  

B. In het openbaar gemeentelijk gebied. Deze formulering is essentieel. Het is 
de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een woning om deze 
bouwkundig in goede staat te laten verkeren wat betreft vochtdichtheid van 
verblijfsruimten. De gemeente kan maatregelen treffen in het openbare 
gebied. In de eerste plaats om schade aan de wegconstructie door 
verzakking en opvriezen te voorkomen. Daarnaast werkt ontwatering van de 
openbare ruimte in positieve zin door naar de omgeving.  

C. Structureel nadelige gevolgen. Het gaat niet om het bestrijden van 
incidenten, maar alleen om structureel nadelige gevolgen. Kortstondige 
overlast in natte perioden is geen reden tot ingrijpen.  

D. Voor de aan de grond gegeven bestemming. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
een groenzone of een garagebox natter mag zijn dan een woning.  

E. Zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Deze woorden geven aan dat er 
grenzen zijn aan het effect van maatregelen. Gemeenten hebben een 
inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.  

F. Voor zover het doelmatig is. Dit is enerzijds een belangrijke afbakening van 
de zorgplicht en anderzijds een grote verantwoordelijkheid. Het is aan de 
gemeente om kosten en baten van maatregelen af te wegen en 
gemotiveerde keuzes te maken. Deze woorden weerspiegelen de kern van 
de gemeentelijke autonomie in dit dossier.  

G. Voor zover het niet tot de zorg van waterschap of provincie behoort. Met 
name het peilbeheer door het waterschap heeft invloed op de 
grondwaterstanden. In het buitengebied is het waterschap het meest 
bepalend voor de grondwaterstanden, eventueel aangevuld met particuliere 
sloten en drainage. In stedelijk gebied speelt het oppervlaktewater dat in 
beheer is bij het waterschap ook een belangrijke rol voor de 
grondwaterstanden. In de praktijk is vaak sprake van een historisch 
gegroeide situatie. Maatregelen van waterschap en gemeente kunnen 
elkaar versterken of tegenwerken. De wetgever stelt in de toelichting dat het 
de bedoeling is dat gemeente en waterschap samen op trekken, onderling 
goede afspraken maken en eventueel kosten delen.  

H. Verwerking van het ingezamelde grondwater. Het is aan de gemeente te 
beoordelen of een apart stelsel voor afvoer van het grondwater wordt 

            
    



 

De kern van het grondwaterbeleid wordt in gemeente Zwartewaterland als volgt geformuleerd: De 
gemeente pakt haar grondwaterzorgplicht in stedelijk gebied op, voor zover dat redelijkerwijs van de 
gemeente mag worden verwacht en voor zover maatregelen doelmatig zijn. Verder gaat de gemeente 
in gesprek met bewoners en bedrijven over hun eigen verantwoordelijkheid en helpt hen met advies.  

 

De concrete uitwerking van dit beleid staat in het volgende kader. 

 



 

 

Concrete uitwerking van het grondwaterbeleid. 

 

1. Kelders en souterrains horen waterdicht te zijn, zodat ze geen last hebben 
van hogere grondwaterstanden. Dit is een verantwoordelijkheid van de 
eigenaar. 

2. Kruipruimten horen ondiep te zijn. Een redelijke maat is 100 cm vanaf 
vloerpeil, dus vanaf de bovenzijde van de vloer van de begane grond. 
Diepe kruipruimten waarin grondwater voorkomt, kunnen beter worden 
opgevuld. Dit is een verantwoordelijkheid van de eigenaar. 

3. Woningen horen voorzieningen te hebben waardoor vocht vanuit de 
fundering niet optrekt in de muren. Dit is een verantwoordelijkheid van de 
eigenaar.  

4. Vochtoverlast in de woning wordt soms veroorzaakt door onbewust 
bewonersgedrag, zoals te weinig ventileren, geen afzuigkap gebruiken of 
de was drogen in huis. Dit is een verantwoordelijkheid van de bewoner.  

5. Bij bovengenoemde punten kan de gemeente voorlichtingsmateriaal 
verstrekken of op maat adviseren of doorverwijzen naar een deskundig 
bureau. Gemeente Zwartewaterland kiest voor maatwerk als zich klachten 
voordoen.  

6. Om de wegconstructie te beschermen kan de gemeente drainage 
toepassen.  

7. Bij het opstellen van plannen voor rioolvervanging is de gemeente alert op 
mogelijke verhoging van de grondwaterstand door het wegvallen van de 
drainerende werking van de oude lekke riolen en huisaansluitingen en legt 
zo nodig drainage aan.  

8. Structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 
grond gegeven bestemming is aan de orde als: 

o De overlast vrijwel jaarlijks voorkomt, 
o De overlast niet tijdelijk is, dus nog zeker 4 jaar zal aanhouden, 
o De overlast niet van afnemende aard is, 
o De overlast optreedt gedurende minstens 4 aaneengesloten 

weken, 
o De overlast doorwerking heeft in de woonruimten, 
o Bouwkundige ingrepen onmogelijk of onredelijk kostbaar zijn.  

In dergelijke gevallen ligt in de rede dat de gemeente maatregelen in de 
openbare ruimte treft of mede mogelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan de 
aanleg van drainage.  

9. Een bijzondere categorie wordt gevormd door problemen die ontstaan na 
vernattende maatregelen in het watersysteem of na stopzetting van een 
grondwateronttrekking. Dergelijke gevallen dienen in goed overleg tussen 
waterschap, vergunninghouder van de grondwateronttrekking en gemeente 
te worden opgelost. Uitkomst van dit overleg kan bijvoorbeeld een lokale 
extra ontwatering of grondwateronttrekking zijn.  

10. Tijdens werkzaamheden wordt soms grondwater onttrokken. Het 
waterschap is bevoegd gezag voor de hiertoe benodigde watervergunning. 
Speciale aandacht verdienen bomen die kwetsbaar zijn voor grote 

    



4.3 – Hemelwaterbeleid. 

Gemeenten hebben een zorgplicht voor hemelwater in stedelijk gebied. Deze taak is recent vastgelegd 
in de wet. Maar ook voor die tijd deden gemeenten al jaren hun werk op dit gebied. Immers, in stedelijk 
gebied ligt overal riolering waarmee niet alleen het afvalwater naar de zuivering wordt gebracht maar 
waarmee ook overtollig hemelwater wordt ingezameld en afgevoerd.  

 

Nieuw is dat gemeenten bewuste keuzes kunnen maken hoe om te gaan met het hemelwater. Zij 
kunnen het gemengde stelsel handhaven, of een ander stelseltype aanleggen of perceeleigenaren 
dwingen tot afkoppelen op eigen terrein. Opmerkelijk is dat de wet uitgaat van het principe dat de 
perceeleigenaar eerst aan zet is om op eigen terrein het hemelwater te infiltreren of te lozen op 
oppervlaktewater. Dit is fundamenteel anders dan vroeger.  

 

De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht inzake hemelwater staat verwoord in de Waterwet. 
Zie bijgaand kader met deze wetstekst en een bespreking daarvan.  

 

De kern van het hemelwaterbeleid wordt als volgt geformuleerd: Gemeente Zwartewaterland streeft 
ernaar op langere termijn het hemelwater te ontvlechten en hoofdzakelijk afvalwater naar de 
zuivering af te voeren. Het hemelwater wordt lokaal benut of geïnfiltreerd in de bodem of geloosd op 
oppervlaktewater, zonder foutieve aansluitingen, met zo min mogelijk overlast bij extreme buien, 
mede met inzet van particulier initiatief, dikwijls geïnitieerd vanuit rioolvervanging of nieuwbouw, 
met oog voor doelmatigheid.  

 

Het hemelwaterbeleid richt zich in eerste plaats op nieuwbouw en/of woningrenovatie en/of 
rioolrenovatie. Op dergelijke momenten is het goed mogelijk te kiezen voor een nieuw systeem dat 
voldoet aan de eisen van deze tijd. In bijgaand kader staat een concrete uitwerking van het beleid.  

 

Hemelwaterbeleid kan worden ondersteund door particulier initiatief. Dit geeft kleine voordeeltjes per 
keer, maar kan op termijn een krachtig middel vormen om het bestaande gemengde rioolstelsel te 
ontlasten. In gemeente Zwartewaterland is afkoppelen door particulieren mogelijk als men op een hoge 
zandkop woont of als een sloot nabij is. Helaas is dit lang niet overal.  

 



 

Bespreking van het wettelijk kader van de gemeentelijke 
hemelwaterzorgplicht.  

 

Artikel 3.5 Waterwet: 

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen 
zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor 
zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen 
of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend 
hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 

2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen 
tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde 
hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de 
volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de 
nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de 
bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het 
afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 

 

Enkele punten uit de wettekst zijn van belang om de taak van de gemeente af te bakenen:  

 

A. Dragen zorg voor. Deze woorden maken duidelijk dat het hier om een 
zorgplicht gaat en niet om een resultaatsverplichting.  

B. Doelmatige inzameling. Deze woorden zijn belangrijk. De kosten die 
samenhangen met de inzameling en verwerking van hemelwater zijn 
afgelopen jaren flink gestegen door investeringen die zijn afgesproken met 
het waterschap voor verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Deze kosten worden via de rioolbelasting verhaald op de burger. Het is aan 
de gemeente om af te wegen welke maatregelen doelmatig worden geacht 
en welke als te duur worden aangemerkt.  

C. Van recente datum is de aandacht voor extreem zware buien die door de 
klimaatontwikkeling vaker lijken voor te komen dan voorheen. Het gaat om 
de vraag op welke plekken de enorme hoeveelheden water kortstondig 
geborgen kunnen worden. Verder speelt de vraag welke mate van overlast 
en schade acceptabel wordt geacht. Ook hier is het aan de gemeente om 
afwegingen van doelmatigheid te maken.  

D. Redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Deze woorden staan te midden van 
een wat langere omschrijving. Zij geven aan dat de wet er in beginsel van 
uitgaat dat het hemelwater op het perceel waar het valt in de bodem wordt 
geïnfiltreerd of op de sloot wordt geloosd. Dit sluit aan bij de natuurlijke 
gang van zaken: regen zakt weg in de bodem of loopt weg richting een 
sloot. In veel gevallen kan deze weg ook worden bewandeld in stedelijk 
gebied. Dikwijls is de bodem geschikt voor infiltratie en dikwijls zijn sloten, 
greppels, vijvers en grachten aanwezig. De wet gaat er vanuit dat eerst 
naar deze mogelijkheden wordt gekeken. Alleen als het naar het oordeel 
van de gemeente teveel vergt van de particuliere eigenaar of 
woningcorporatie om dit te doen, dan is de gemeente aan zet om het 
hemelwater in te zamelen. Dit is een trendbreuk met de gangbare civiele 
praktijk waarbij meestal vanzelfsprekend al het hemelwater wordt 
ingezameld via de riolering. Met deze nieuwe wetgeving is het aan de 
gemeente om aan te geven in welke delen van de stad van de 
perceelseigenaren kan worden gevergd het hemelwater te verwerken op 
het eigen perceel en in welke delen van de stad de gemeente 
voorzieningen aanbiedt voor de inzameling van het hemelwater. Als de 
gemeente in bestaande gebieden wil overgaan van inzameling van 
hemelwater met de riolering naar een situatie waarbij particulieren zelf 
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Hemelwaterbeleid voor nieuwbouw en renovatie concreet uitgewerkt. 

 

1) Hemelwater is in principe schoon en wordt zo min mogelijk verontreinigd.  
Ongecoate uitlogende materialen bij voorkeur niet toepassen.  

2) Bovengrondse afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven riolering.  
Zichtbaarheid biedt de beste garantie tegen foutieve aansluiting van afvalwater 
op het hemelwatersysteem en draagt bij aan bewustwording.  

3) Transport van hemelwater moet worden geminimaliseerd. Benodigde 
voorzieningen blijven dan klein en het risico op verontreiniging beperkt.  

4) Rechtstreekse lozing van niet vervuilde oppervlakken op oppervlaktewater is 
vaak een goede oplossing voor percelen die grenzen aan het water. Dit moet 
eerst worden overlegd met het waterschap.  

5) Samenspel van dakvlakken, dakgoten, regenpijpen en perceelsgoten zodanig 
ontwerpen dat het hemelwater zoveel mogelijk bovengronds naar de gewenste 
plek wordt afgevoerd.  

6) Wadi’s verdienen de voorkeur als een centrale (in)filtratievoorziening nodig is. 
Een wadi is een doordachte groene voorziening en geeft retentie, zuivering, 
infiltratie en gedoseerde afvoer. Een goed ontworpen wadi biedt bovendien 
ruimtelijke kwaliteit, natuurontwikkeling en recreatief medegebruik.  

7) De keuze voor bovengrondse hemelwaterafvoer richting een wadi of andere 
centrale (in)filtratievoorziening impliceert dat hiermee rekening moet worden 
gehouden in het stedenbouwkundige plan en de civiele planuitwerking. Het gaat 
met name om de detaillering vanaf regenpijp via perceelsgoot en straatgoot 
richting infiltratievoorziening, met de notie dat water van hoog naar laag stroomt.  

8) Dimensionering van infiltratie- of retentievoorzieningen op basis van 
onderstaande richtlijnen voor de berging en de overloop, waarbij de berging 
wordt betrokken op daken plus verharding: 
a) Nieuwbouw: 40 mm bestaande uit infiltratie en/of wadi en/of retentievijver 

met noodoverloop naar oppervlaktewater. Bij extreme situaties mag geen 
waterschade ontstaan. Daarvoor moet de inundatienorm T = 100 + 10% 
worden aangehouden. Hierbij is overleg met het waterschap vereist.  

b) In overeenstemming met de gemeente kan de vereiste voorziening à € 
1.000,--per m3 berging worden afgekocht, waarbij de gemeente het t.z.t. 
inpast in een grotere voorziening.  

9) Dimensionering van retentievoorzieningen en overig oppervlaktewater in overleg 
met het waterschap.  
a) Uitgangspunt is voor elke kern een totale berging van de voorzieningen 

tezamen van 40 mm en een gedoseerde afvoer van 2,5 l/s/ha. Eén en 
ander in overleg met de waterbeheerders.  

b) De retentie kan worden aangelegd als separate vijver, maar kan ook 
worden geïntegreerd in het watersysteem in en rond het stedelijk gebied. 
Hier treedt een raakvlak op met het beleid van het waterschap. Daarbij kan 
in overleg worden gezocht naar maatwerk, gericht op doelmatige 
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Extreme buien vormen een nieuwe opgave voor het stedelijk waterbeheer. Zie het kader voor meer 
informatie.  

 

 

Extreme buien.  

Extreme buien geven steeds vaker problemen met wateroverlast. Het geeft een nieuwe 
opgave.  

• Rioolstelsels zijn veelal ontworpen voor probleemloze afvoer van 
hemelwater tot een neerslagintensiteit van 60 l/s/ha (liter per seconde per 
hectare) ofwel 20 mm/uur. Dit is voldoende voor alle normale dagen en ook 
voor de meeste zware neerslag.  

• Af en toe, vooral bij zomerse donderbuien, komen hogere 
neerslagintensiteiten voor, tot wel 300 l/s/ha. Het is erg kostbaar om 
rioolstelsels daarop te dimensioneren. Als zo’n bui (of hevige cel in een bui) 
slechts enkele minuten duurt is er weinig aan de hand. Het wordt een 
probleem als het langer aanhoudt.  

• De verwachting is dat door de klimaatontwikkeling extreme buien vaker 
voorkomen. In vakliteratuur wordt gepleit om te rekenen op een uur lang 
300 l/s/ha ofwel 100 mm in een uur. Afgelopen jaren zijn dergelijke extreme 
buien op meerdere plekken in ons land waargenomen. Het wordt geen eis 
dat de gemeente het systeem zodanig ontwerpt dat zo’n bui probleemloos 
verwerkt kan worden, maar wel een opgave voor de inrichting van de 
openbare ruimte om overlast en schade te beperken.  

• Het belangrijkste kenmerk van dergelijke situaties is dat het water niet in de 
riolering past en dus op straat blijft staan en daar gaat stromen richting lage 
plekken. Op de lokaal laagste plekken komt alles bijeen en ontstaat overlast 
en schade. De nieuwe opgave wordt om het water her en der te geleiden 
naar laag gelegen groenstroken. Bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen 
dient deze nieuwe opgave mee te spelen. Hemelwaterafvoer wordt steeds 
meer een bovengrondse aangelegenheid  met invloed op de inrichting van 
de bovengrondse openbare ruimte.  

Gemeente Zwartewaterland spreekt van regenwateroverlast als putdeksels omhoog komen 
of als water afkomstig uit een gemengd rioolstelsel of hemelwater meerdere uren op straat 
staat of zelfs gebouwen instroomt. 

 

Naast overlast kan er sprake zijn van waterhinder. Voorbeelden van hinder zijn water tussen 
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