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Bestuurlijke samenvatting 

In de openbare ruimte is de gemeentelijke riolering één van de belangrijkste voorzieningen voor 

de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Ook heeft riolering een belangrijke functie 

als het gaat om het tegengaan van wateroverlast.  

 

De taken en verplichtingen die de gemeente op het gebied van riolering heeft, zijn van oudsher 

vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm art. 10.33). Een van de verplichtingen uit de 

Wet milieubeheer betreft het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).  

In het GRP dient de gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van 

riolering de gemeente in beheer heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben 

en welke kosten met het beheer en onderhoud gepaard gaan. 

 

Per 1 januari 2008 hebben er wetswijzigingen plaatsgevonden die te maken hebben met ‘de 

verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken’, ook wel Wet gemeentelijke 

watertaken genoemd. Naast de al bestaande zorgplicht voor afvalwater, zijn er nieuwe 

zorgplichten opgenomen voor hemelwater en grondwater. Daar staat tegenover dat de gemeente 

meer mogelijkheden krijgt om kosten te verhalen die gepaard gaan met de zorgplichten. 

Ook biedt de gewijzigde Wet milieubeheer gemeenten de mogelijkheid om meer eisen te stellen 

aan de lozing van hemelwater en grondwater.  

 

Met de bovengenoemde nieuwe zorgplichten wordt de rioleringszorg ‘verbreed’.  

Alle gemeenten hebben tot 1 januari 2013 de tijd om hierop in te spelen door een nieuw verbreed 

GRP op te stellen. Op basis van artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer, is de gemeente zelf 

bevoegd de geldigheidsduur van het vGRP vast te stellen. Het vorige GRP van de 

gemeente Zwartewaterland besloeg een planperiode van vijf jaar en ook voor de komende 

planperiode wordt gekozen voor een geldigheidsduur van vijf jaar, van 1 januari 2010 tot 1 januari 

2015. 

 
Evaluatie vorige GRP 2003 - 2008 
Het vorige GRP liep van 2003 tot 2008 met een actualisatie voor de periode van 2007 tot en met 

2009. In het vorige GRP waren acht verschillende doelen gesteld voor de rioleringszorg.  

In de evaluatie van het GRP is op thematische wijze bekeken of deze doelen gehaald zijn.  

De behaalde resultaten zijn hieronder per deel kort samengevat. 
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Stedelijk afvalwater 

De gemeente heeft in de voorgaande planperiode een forse inspanning geleverd op het gebied 

van het aansluiten van niet gerioleerde percelen (49 binnen de kernen en 352 in het 

buitengebied). Nagenoeg alle percelen zijn inmiddels aangesloten op de riolering, waarmee de 

gemeente voldoet aan haar zorgplicht voor de doelmatige inzameling van afvalwater. Naast de 

inspanningen in het buitengebied, heeft de gemeente in het kader van onderhoud diverse 

gemalen gereviseerd, rioolsecties vervangen en diverse riolen gereinigd. 

 

Hemelwater 

Op het gebied van hemelwater heeft de gemeente inspanning verricht bij het in kaart brengen van 

de afkoppelmogelijkheden binnen de kernen. Dit is vertaald in een afkoppelkansenkaart welke 

integraal is opgenomen in het vastgestelde Waterplan. 

 

Grondwater 

Doordat grondwater pas sinds kort tot de gemeentelijke zorgplichten behoort, zijn er op basis van 

het voorgaande GRP geen concrete acties ondernomen op dit gebied. Wel is in het Waterplan de 

ambitie uitgesproken om een grondwatermeetnet aan te leggen om beter inzicht te krijgen in de 

grondwatersituatie binnen de gemeente. 

 

Onderzoek en inspectie 

De gemeente heeft in samenwerking met het Waterschap Groot Salland in 2003/2004 een studie 

gedaan naar de optimalisatie van het afvalwatersysteem (OAS). Hieruit is naar voren gekomen 

dat er innovatieve maatregelen genomen konden worden in het rioolstelsel en in de rwzi.  

Het maatregelenpakket uit het vorige GRP, dat bestond uit de aanleg van randvoorzieningen, is 

daarop vervangen aanvullende maatregelen op de zuivering te Genemuiden, het vergroten van 

de gemaalcapaciteit in Genemuiden en het aanleggen van een bemalen overstort aan de 

Van Nahuysweg te Hasselt. Deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. 

 

Op het gebied van de basisinspanning voldoet Zwartsluis op het moment nog niet aan de 

lozingseisen. Gedurende de planperiode van het voorgaande GRP is er relatief veel verandering 

opgetreden op het gebied van omgaan met onder andere hemelwater. Afgesproken is dat de 

basisinspanning in Zwartsluis behaald gaat worden door middel van het afkoppelen van 

hemelwater rechtstreeks naar oppervlaktewater. Hiertoe wordt momenteel gewerkt aan het 

actualiseren van het basisrioleringsplan1. Ook voor het centrum en het industrieterrein van de 

kern Hasselt is een geactualiseerd basisrioleringsplan opgesteld. De gemeente is verder in 2004 

gestart met het actualiseren van alle rioolrevisies. De actualisatie is in 2005 gecombineerd met de 

opzet van een geautomatiseerd beheersysteem.  

 
1 In het basisrioleringsplan (BRP) wordt een overzicht gegeven van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van alle 
rioleringssystemen die de gemeente inzet bij het invullen van haar gemeentelijke zorgplichten 
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In de planperiode van het voorgaande GRP, is in totaal circa 20 % van de vrijvervalriolering 

geïnspecteerd. Dit is minder dan de geplande 10 % per jaar. Dit is deels veroorzaakt door het 

tekort aan personele capaciteit. De formatie is hierop inmiddels bijgesteld. 

 

Overlast 

In het Waterplan is vermeld dat er in zowel Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt wateroverlast 

voorkomt. Het betreft incidentele situaties bij zware regenval en/of ter plaatse van lokale 

depressies in het maaiveld. In de afgelopen planperiode was nog onvoldoende in beeld op  

welke locaties in de gemeente dit voorkomt en voor overlast zorgt. 

 

Op het gebied van stankoverlast zijn er geen klachten bekend.  

 

Personele invulling 

In de afgelopen planperiode bleek dat de huidige personele bezetting voor riolering te wensen 

overliet. Dit was onder andere waarneembaar bij de beheermaatregelen. Inspectie en vervanging 

van bijvoorbeeld rioolgemalen is hierdoor uitgesteld. Op basis van deze constatering is de 

formatie in 2009 structureel uitgebreid en wordt gewerkt aan het versterken van de interne  

kennis door cursussen en opleidingen. 

 

Naast het vergaren van kennis is gemeente Zwartewaterland ook bezig met kennisoverdracht. 

In nauwe samenwerking met een aantal partners (waterschappen, provincie, gemeenten) zet de 

gemeente Zwartewaterland zich in voor de afvalwaterproblematiek in de Oekraïne.  

 
Strategie en speerpunten voor de planperiode 2010 –  2015 
In het vGRP zijn vijf doelen vastgelegd voor de komende planperiode. Om deze doelen te  

kunnen halen, is een strategie opgesteld waarin een vijftal speerpunten naar voren komen. 

De speerpunten voor de planperiode 2010 – 2015, en de daarbij horende acties, zijn daarbij  

als volgt: 

• Het verkrijgen van een beter inzicht in de toestand en het functioneren van het huidige 

rioleringssysteem:  in de komende planperiode zal een inhaalslag gemaakt worden op het 

gebied van de rioleringsinspecties. Het doel is om beter inzicht te krijgen in de staat van 

onderhoud en het functioneren van de aanwezige voorzieningen. Aan de hand van de 

inspecties kunnen gericht onderhouds- en herstelmaatregelen of vervangingen uitgevoerd 

worden 
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• Het doelmatig invullen van de grondwaterzorgplicht, onder andere door beter inzicht te 

krijgen in de grondwatersituatie en haar effecten b innen de gemeentelijke grenzen:  in 

het GRP is een onderzoeksinspanning opgenomen om de grondwatersituatie in de gemeente 

beter inzichtelijk te maken. Dit onderzoek zal de basis vormen voor de invulling van de 

grondwaterzorgplicht in de volgende planperiode 

• Het verder doorvoeren van duurzame en brongerichte m aatregelen:  in het kader van 

duurzaamheid streeft de gemeente naar het treffen van brongerichte maatregelen. Daarnaast 

kiest de gemeente voor duurzame materialen en wordt gestreefd naar het creëren van 

duurzaam gedrag bij burgers en bedrijven. Dit zal onder meer vorm krijgen door een 

subsidieregeling voor afkoppelen van verhard oppervlak te starten  

• Het inspelen op toekomstige ontwikkelingen en de kan s op wateroverlast als gevolg 

van hevige neerslag zoveel mogelijk te verkleinen:  de gemeente heeft de ambitie om 

zoveel mogelijk in te spelen op klimaatontwikkelingen. In het GRP zijn diverse maatregelen 

opgenomen die rioleringssysteem robuuster zullen maken en de kans op overlast zullen 

verkleinen. 

• Het actualiseren van het geautomatiseerde beheerpakk et met de laatste revisies en 

inspectiegegevens: Bij het verminderen van de achterstand op het gebied van visuele 

inspecties, is het actualiseren van de gegevens in het geautomatiseerde beheerpakket van 

groot belang. Het beheerpakket zal zo snel mogelijk gevuld worden met alle relevante 

beschikbare gegevens 

 
De nieuwe rioolheffing 
In het kader van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken (Wet 

gemeentelijke watertaken) is de gemeente Zwartewaterland verplicht per 1 januari 2010 een 

nieuwe, verbrede rioolheffing in te voeren. Tijdens het opstellen van het GRP is intensief overleg 

gevoerd over het inrichten van deze nieuwe heffing. Ook is een workshop georganiseerd waarvan 

de resultaten in een raadscommissievergadering zijn gepresenteerd. Hoewel in deze vergadering 

geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde invulling van de heffing uitgesproken kon worden, 

heeft de gemeenteraad zich, in een ander verband wel uitgesproken over ambities om 

duurzaamheid binnen gemeente te stimuleren. 

 

Aansluitend aan de ambities van de raad is het passend om in de komende jaren een systeem 

voor de rioolheffing op te zetten dat, meer nog dan het huidige systeem, de nadruk legt op het 

principe van “de vervuiler betaalt”. Het voorstel is echter, om voorlopig het huidige 

heffingssysteem aan te houden. De praktijk heeft uitgewezen dat dit een praktisch te innen 

systeem is, waarbij op hoofdlijnen recht wordt gedaan aan de samenstelling van een huishouden. 

Daarnaast speelt mee dat het overstappen naar een ander systeem organisatorisch het nodige 

vergt en dit niet voor 1 januari 2010 te realiseren valt.  
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Personele middelen 
In het GRP is een analyse gemaakt van de personele middelen. Uit deze analyse komt naar 

voren dat de gemeente qua formatie aan de ondergrens zit. Sinds 2009 is de formatie op het 

gebied van de riolering met 2 fte’s uitgebreid. Er wordt voorgesteld om te bekijken welke effecten 

deze uitbreiding heeft en vervolgens jaarlijks bij de personele jaarcyclus te beoordelen of het 

wenselijk is om de formatie al dan niet tijdelijk of definitief uit te breiden. 

 
Rioolheffing 
Aan de gemeenteraad zijn drie alternatieven voorgelegd voor kostendekking van de komende 

60 jaar. Daarin werd op verschillende manieren omgegaan met de hoogtes van de rioolheffing en 

het saldo van de reserve. Het ging daarbij om de volgende alternatieven: 

• Verloop rioolheffing ad-hoc; er wordt heel beperkt een reserve wordt opgebouwd voor 

toekomstige lasten en waarbij beperkt geanticipeerd wordt op lastenstijgingen of 

lastendalingen.  

• Verloop rioolheffing geleidelijk: deels wordt een reserve opgebouwd voor toekomstige lasten 

en deels worden lasten bekostigd door op termijn de rioolheffingen geleidelijk te laten dalen 

en stijgen 

• Rioolheffing naar kostendekkend niveau: in korte tijd wordt een kostendekkende rioolheffing 

opgebouwd, waaruit alle toekomstige lasten gefinancierd kunnen worden 

 

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 29 oktober 2009 gekozen voor het toepassen 

van de rioolheffing en de reserve op basis van een geleidelijk verloop (variant 2). In de 

onderstaande tabel zijn de stijgingspercentages van de rioolheffing weergegeven. 

 
 
Tabel 1 Stijging rioolheffing verschillende alterna tieven 

 
Jaar Stijging aan eind van jaar 2 

[%] 

2009 4,00 

2010 4,00 

2011 4,00 

2012 4,00 

2013 4,00 

2014 4,00 

2015 4,00 

2016 4,00 

2017 4,00 

2018 4,00 
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Bij het gekozen alternatief zijn stijgingen in de rioolheffing te zien. Deze stijgingen worden 

grotendeels veroorzaakt door de nieuwe (water)taken die de gemeente de komende jaren zal 

moeten oppakken. Het deel van de rioolheffing dat nodig is voor de bestaande beheeractiviteiten, 

blijft op een redelijk gelijk niveau.  
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1 Inleiding 

De geldigheidsduur van het bestaande Gemeentelijk Rio leringsplan (GRP) van de 

gemeente Zwartewaterland is verstreken. Om de conti nuïteit en de kwaliteit van de 

rioleringszorg te waarborgen, heeft de gemeente Tau w verzocht een nieuw verbreed GRP 

(vGRP) op te stellen voor de komende periode. De term  ‘verbreed’ heeft betrekking op de 

recente wetswijzigingen op het gebied van de rioler ingszorgplichten. Hierdoor is het 

traditionele takenpakket van de gemeente uitgebreid  met twee nieuwe zorgplichten: de 

inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en het tegengaan van 

grondwateroverlast. 

 

De gemeente Zwartewaterland kiest voor een nieuw vGRP  dat voldoet aan de wettelijke 

gestelde eisen. De gemeente streeft ernaar dat het r ioolstelsel functioneert volgens 

gestelde maatstaven en dat het stelsel doelmatig wo rdt onderhouden. Daarnaast heeft de 

gemeente ambities op andere terreinen, zoals duurza amheid, bewustwording en 

communicatie.  

 
1.1 Wettelijke basis 
Een goed rioleringsstelsel is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en 

het tegengaan van wateroverlast. Het rioolstelsel zorgt er voor dat het afvalwater en het 

overtollige hemelwater uit de woonomgeving worden verwijderd en dat men droge voeten houdt. 

De aanleg en het in stand houden van het rioolstelsel is een gemeentelijke taak die voortkomt uit 

de Wet milieubeheer (Wm). In deze wet is vastgelegd dat de invulling van de zorgplicht 

inzichtelijk gemaakt moet worden. De gemeente stelt hiervoor een nieuw verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan op.  

 

Het rioleringsstelsel is onderdeel van de openbare ruimte, waar ook andere belangen dan de 

rioleringszorg een rol spelen. Het rioleringsstelsel moet goed functioneren en voldoen aan de 

wettelijke eisen die gelden. Het rioleringsstelsel vertegenwoordigt een groot maatschappelijk 

kapitaal. Dit alles vraagt om de juiste aandacht van lokaal bestuur en ambtelijk apparaat van de 

gemeente. Het GRP beschrijft op hoofdlijnen hoe richting wordt gegeven aan de rioleringszorg, 

het betreft een visie en strategie voor de lange termijn.  

 

De gemeente Zwartewaterland is wettelijk verplicht een nieuw (verbreed) Gemeentelijk 

Rioleringsplan (vGRP) op te stellen, omdat de planperiode van het laatste GRP is verstreken.  

Het laatste GRP betrof de periode 2003 tot 2008. In 2007 is op dit GRP een actualisatie 

opgesteld voor de periode 2007 - 2009. Beide documenten worden vervangen door dit nieuwe 

vGRP. 
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1.2 Planperiode (geldigheidsduur) 
Op basis van artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer, is de gemeente zelf bevoegd de 

geldigheidsduur van het vGRP vast te stellen. Het vorige GRP van de gemeente Zwartewaterland 

besloeg een planperiode van vijf jaar. Voor de komende periode wordt opnieuw een periode van 

vijf jaar gekozen. Gezien de dynamiek in het landelijke beleid en de wet- en regelgeving, wordt 

een langere geldigheidsduur niet geschikt geacht. Dit vGRP is geldig van 1 januari 2010 tot 

1 januari 2015. 

 
1.3 Procedure vaststelling 
Voor het vaststellen van het vGRP zijn de volgende stappen doorlopen: 

1. Startoverleg met evaluatie van het GRP 2003-2008 en discussie over de gewenste situatie 

2. Workshop over de nieuwe rioolheffing voor 2010 

3. Presentatie van de resultaten uit de workshop in de vergadering van de raadscommissie  

4. Opstellen van het concept vGRP, met tussentijds overleg over de inhoud van het plan, zowel 

ambtelijk als bestuurlijk 

5. Afstemmingsronde met waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden 

6. Aanbieden van het tweede concept vGRP aan de verschillende instanties 

7. Ter vaststelling aanbieden van het ontwerp vGRP aan het college van B&W 

8. Eventuele opmerkingen van de instanties worden verwerkt voordat het vGRP naar de raad en 

de commissie wordt verzonden 

9. Definitief vGRP wordt ter advisering aangeboden aan de raadscommissie en voor vaststelling 

aan de gemeenteraad van gemeente Zwartewaterland 
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1.4 Leeswijzer 
De opzet van dit vGRP is conform de hoofdstukindeling van module A1050 uit de Leidraad 

Riolering opgesteld. Na de bestuurlijke samenvatting komen achtereenvolgens de volgende 

onderwerpen aan bod: 

 

1. Inleiding: in deze korte introductie wordt een 

algemene inleiding gegeven van het GRP 

2. Terugblik: evaluatie; hoofdstuk 2 behandelt de 

evaluatie van het huidige (oude) GRP van de 

planperiode 2003-2008. Hierin wordt specifiek 

ingegaan op wat er in eerste instantie gepland 

was en wat hiervan is uitgevoerd. Per gesteld 

doel wordt aangegeven of deze al dan niet 

behaald is 

3. Vooruitblik: gewenste situatie; in hoofdstuk 3 

wordt de gewenste situatie van de rioleringszorg 

vastgesteld. Deze gewenste situatie wordt 

beschreven aan de hand van doelen, functionele 

eisen en maatstaven (DoFeMa-systematiek) 

4. Toetsing huidige situatie: na het vaststellen van 

de gewenste situatie in hoofdstuk 3, wordt in 

hoofdstuk 4 de bestaande situatie getoetst aan 

de hand van de gestelde doelen  

5. Strategie: naar aanleiding van de toetsing uit 

hoofdstuk 4, wordt in hoofdstuk 5 aangegeven 

hoe en wanneer de doelen behaald kunnen 

worden 

6. De nieuwe rioolheffing: hier wordt de procedure 

geschetst hoe de nieuwe rioolheffing tot stand is 

gekomen 

7. Middelen: het laatste hoofdstuk vertaalt de 

strategie uit hoofdstuk 5 naar kosten en 

personele middelen, alsmede de gevolgen voor 

de hoogte van de rioolheffing 

 

Tot slot volgen in hoofdstuk 8 de reacties van externe partijen en in hoofdstuk 9 het besluit van de 

gemeenteraad. 

 

 

Evaluatie 
Zijn alle doelen gerealiseerd? H2 

Gewenste situatie 
Kwaliteitsniveau & ambitie 

Huidige situatie 
Waar staan we nu? 

Strategie 
Doelmatige invulling ambities 

Nieuwe rioolheffing 

H3 

H4 

H5 

H6 

Inleiding 
Geldigheidsduur & doelstelling H1 

Middelen 
Personeel, middelen, kostendekking H7 



 

 

 

 

Kenmerk R001-4645972BHX-afr-V04-NL 

  
 

vGRP Gemeente Zwartewaterland 18\84 
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2 Terugblik: evaluatie GRP 2003 tot 2008 

Het doel van dit tweede hoofdstuk is terug te kijken  naar het laatste GRP van de 

planperiode 2003 tot 2008, inclusief de actualisati e voor periode 2007 tot en met 2009. 

Binnen dit GRP is een achttal doelen gesteld die betr ekking hebben op de gemeentelijke 

zorgplicht, het beheer van de riolering, een duurza me bescherming van de 

volksgezondheid, de handhaving van een goede leefom geving en een duurzame 

bescherming van natuur en milieu. Daarnaast is het v oorkomen van overlast in de brede 

zin aan bod gekomen. De evaluatie van het voorgaande  GRP dient als uitgangspunt bij het 

uitwerken van een strategie voor de komende jaren. Door de doelstellingen uit de vorige 

planperiode te bekijken, kan worden onderzocht waar  de gemeente staat op het gebied van 

de nieuwe gemeentelijke watertaken. Daarnaast kan er  worden vastgesteld welke 

inspanning noodzakelijk is om de ambities en doelen  voor de komende planperiode te 

kunnen realiseren. 

 

De acht doelen uit het GRP van de vorige planperiode waren: 

1. Inzameling van binnen het gemeentelijke gebied geproduceerde afvalwater 

2. Transport van het ingezamelde afvalwater naar het afleveringspunt 

3. Het voorkomen van vuiluitworp naar het oppervlaktewater 

4. Het voorkomen van vuiluitworp naar bodem en grondwater 

5. Het voorkomen van wateroverlast 

6. Het voorkomen van overlast voor de gemeenschap (anders dan wateroverlast) 

7. Waar mogelijk het beperken van de inzameling en afvoer van hemelwater uit het stedelijk 

gebied van het gemengde stelseltype 

8. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering 

 

In de volgende paragrafen wordt thematisch bekeken of de hierboven benoemde doelstellingen 

zijn behaald en in welke mate wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Een overzicht 

van de uitgevoerde maatregelen van de afgelopen planperiode is opgenomen in bijlage 1 (nog 

toe te voegen) van dit document. 
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2.1 Stedelijk afvalwater 
Binnen de kernen van de gemeente Zwartewaterland waren er 49 percelen nog niet aangesloten 

op de riolering. In de planperiode van het bestaande GRP is de aansluiting van al deze percelen 

gerealiseerd.  

 

In het buitengebied was er voor 369 percelen ontheffing verkregen van de zorgplicht. Voor deze 

percelen geldt een verplichting tot de aanleg van een wettelijk verplichte voorziening (bijvoorbeeld 

een IBA). In 2004 is besloten dat de 369 percelen in het buitengebied gerioleerd worden.  

De voorziening om deze percelen aan te kunnen sluiten heeft plaatsgevonden in 2005 en 2006. 

Voor 17 percelen is binnen de planperiode nog geen aansluiting op het riool gerealiseerd. Naast 

de inspanningen in het buitengebied zijn er in 2007 voorzieningen aangelegd voor het aansluiten 

op de riolering van de woonarken in Hasselt. 

 

De gemeente heeft in de voorgaande planperiode een forse inspanning geleverd op het gebied 

van het aansluiten van niet gerioleerde percelen. Nagenoeg alle percelen zijn inmiddels 

aangesloten op de riolering, waarmee de gemeente voldoet aan haar zorgplicht voor de 

doelmatige inzameling van afvalwater. Naast de inspanningen in het buitengebied, heeft de 

gemeente in het kader van onderhoud diverse gemalen gereviseerd, rioolsecties vervangen en 

diverse riolen gereinigd. In bijlage 1 zijn deze maatregelen ook weer terug te vinden. 

 
2.2 Hemelwater 
Op het gebied van hemelwater heeft de gemeente inspanning verricht bij het in kaart brengen van 

de afkoppelmogelijkheden binnen de kernen. Dit is vertaald in een afkoppelkansenkaart welke 

integraal is opgenomen in het door Grontmij opgestelde Waterplan. 

 

Kijkend naar de gestelde doelen in het voorgaande GRP, dan voldoet de gemeente aan het doel 

om de inzameling en afvoer van hemelwater via het gemengde systeem zoveel mogelijk te 

beperken.  

 
2.3 Grondwater 
Doordat grondwater pas sinds kort tot de gemeentelijke zorgplichten behoort, zijn er op basis van 

het voorgaande GRP geen concrete acties ondernomen op dit gebied. Wel is in het, in 2008 

opgestelde, Waterplan de ambitie uitgesproken om een grondwatermeetnet aan te leggen om 

beter inzicht te krijgen in de grondwatersituatie binnen de gemeente. 
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2.4 Onderzoek en inspectie 
 
2.4.1 Onderzoek 

De gemeente heeft in samenwerking met het Waterschap Groot Salland in 2003/2004 een studie 

gedaan naar de optimalisatie van het afvalwatersysteem (OAS). Hieruit is naar voren gekomen 

dat er innovatieve maatregelen genomen kunnen worden in het rioolstelsel en in de rwzi, 

waardoor maatschappelijke kosten bespaard kunnen worden. In 2006 heeft de Raad ingestemd 

met een aangepast maatregelenpakket voor de resterende planperiode van het huidige GRP. 

De gevolgen van deze aanpassing hebben er toe geleid dat er een aantal maatregelen uit het 

voorgaande GRP is komen te vervallen. Het gaat hier om de aanleg van randvoorzieningen aan 

de Hasselterdijk (400 m3) en de Van Nahuysweg (470 m3). Deze maatregelen zijn vervangen 

door aanvullende maatregelen op de zuivering te Genemuiden, het vergroten van de 

gemaalcapaciteit in Genemuiden en het aanleggen van een bemalen overstort aan de 

Van Nahuysweg te Hasselt. Deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. 

 

Op het gebied van de basisinspanning voldoet Zwartsluis op het moment nog niet aan de 

lozingseisen. Gedurende de planperiode van het voorgaande GRP is er relatief veel veranderd op 

het gebied van omgaan met onder andere hemelwater. Afgesproken is dat de basisinspanning in 

Zwartsluis behaald gaat worden door middel van het afkoppelen van hemelwater rechtstreeks 

naar oppervlaktewater. Hiertoe wordt momenteel gewerkt aan het actualiseren van het 

basisrioleringsplan2. 

 

Voor het centrum en het industrieterrein van de kern Hasselt is gedurende de voorgaande 

planperiode ook een geactualiseerd basisrioleringsplan opgesteld en de voorbereidingen voor 

maatregelen bevinden zich in een vergevorderd stadium. 

 

De gemeente is verder in 2004 gestart met het actualiseren van alle rioolrevisies.  

Deze actualisatie richt zich voornamelijk op het omzetten van analoge revisietekeningen naar een 

digitale versie en het verwerken van de wijzigingen van de voorgaande jaren. Aansluitend is in 

2005 een traject opgestart om te komen tot een geautomatiseerd beheersysteem. Doel hiervan is 

om een goed overzicht te creëren van de bij de gemeente in beheer zijnde voorzieningen.  

Dit systeem was aan het einde van de planperiode operationeel voor de leidingen.  

Voor specifieke onderdelen zijn aanvullende pakketten gewenst. 

 
2.4.2 Inspectie 

In de planperiode van het voorgaande GRP, is circa 20 % van de vrijvervalriolering visueel 

geïnspecteerd. In het GRP 2003-2008 is als functionele eis opgenomen dat de gemeente inzicht 

dient te hebben in de gebruikstoestand en het functioneren van de riolering.  

 
2 In het basisrioleringsplan (BRP) wordt een overzicht gegeven van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van alle 
rioleringssystemen die de gemeente inzet bij het invullen van haar gemeentelijke zorgplichten 
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De bijbehorende maatstaf van een jaarlijkse inspectie van circa 10 % van de vrijvervalriolering is 

door de gemeente in de planperiode niet behaald. Dit komt door het tekort aan personele 

capaciteit. De formatie is inmiddels bijgesteld, maar de achterstanden zijn nog niet volledig 

weggewerkt. 

 
2.5 Overlast 
In het Waterplan (november 2008) is vermeld dat er in zowel Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt 

wateroverlast voorkomt. Het betreft hier incidentele situaties bij zware regenval en/of ter plaatse 

van lokale depressies in het maaiveld. Om wateroverlast te kunnen voorkomen, moet de riolering 

voldoende afvoercapaciteit hebben om het aanbod van afvalwater bij hevige neerslag te kunnen 

verwerken. Of dit op alle locaties in de gemeente het geval is, was in de afgelopen planperiode 

onvoldoende in beeld.  

 

Op het gebied van stankoverlast zijn er voor zover bekend geen klachten binnengekomen. 

Eventuele overlastklachten worden telefonisch en via de gemeentelijke website van de gemeente 

in behandeling genomen (via klachtenregistratiesysteem). 

 
2.6 Personele invulling 
Tijdens de afgelopen planperiode kwam naar voren dat de huidige personele bezetting voor 

riolering binnen de gemeente Zwartewaterland te wensen overlaat. Dit is onder andere goed 

waarneembaar bij de beheermaatregelen. Inspectie en vervanging van bijvoorbeeld rioolgemalen 

is hierdoor uitgesteld. Op basis van deze constatering is de formatie in 2009 structureel 

uitgebreid. Daarnaast is geïnvesteerd in het versterken van kennis op dit vakgebied, door het 

volgen van cursussen en opleidingen. 

 
2.7 Kennisuitwisseling (Oekraïne) 
Naast het vergaren van kennis en het uitvoeren van maatregelen is de gemeente 

Zwartewaterland ook actief bezig met het uitwisselen/delen van de kennis op het gebied van 

stedelijk afvalwater. Met de gemeente Krasnogvardeyskoe in de Oekraïne is een projectmatig 

samenwerkingsverband aangegaan. In nauwe samenwerking met een aantal Nederlandse 

partners zet de gemeente Zwartewaterland zich in voor de afvalwaterproblematiek op de Krim in 

de Oekraïne. Het betreft hier een kennisuitwisselingsprogramma tussen collega’s.  

 

Het doel van deze samenwerking is de noodzaak van goede sanitatievoorzieningen uit te 

dragen,, omdat het op een onverantwoorde wijze omgaan met afvalwater kan leiden tot ernstige 

problemen rondom de volksgezondheid. Voor de gemeente betekent deze samenwerking dat er 

een hechtere binding ontstaat voor de verschillende organisaties in Nederland. De samenwerking 

met onze Oekraïnse partner leert ons het belang van goede rioleringsvoorzieningen en leert ons 

relativeren. Gestreefd wordt het huidige samenwerkingsverband met nog maximaal drie jaar te 

verlengen.  



 

  

 

 

 

Kenmerk R001-4645972BHX-afr-V04-NL 

  
 

vGRP Gemeente Zwartewaterland 

 

23\84 

2.8 Conclusie 
Er valt te concluderen dat de gemeente Zwartewaterland in de afgelopen planperiode een forse 

inspanning heeft geleverd bij het rioleren van het buitengebied. Daarnaast is veel energie 

gestoken in onderzoek, zoals het uitvoeren van een OAS-studie. Dit onderzoek heeft vergaande 

implicaties gehad voor de genoemde maatregelen uit het voorgaande GRP. Door onder andere  

te kiezen voor het duurzaam realiseren van de basisinspanning (afkoppelen in plaats van het 

bouwen van een randvoorziening), heeft de gemeente echter nog niet alle voorgestelde 

maatregelen uit het voorgaande GRP kunnen realiseren. Aanbevolen wordt de komende 

planperiode veel aandacht te besteden aan het terugdringen van de opgelopen achterstand in de 

beheermaatregelen, zoals onder andere de inspectie van de riolering. Door bewust te kiezen voor 

een duurzame wijze van rioleringsbeheer, is de gemeente Zwartewaterland een goede weg 

ingeslagen welke in de komende planperiode verder tot uitvoering zal komen.  
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3 Vooruitblik: de gewenste situatie 

De gemeente Zwartewaterland streeft naar een duurzam e inrichting van haar 

rioleringszorg. Dit houdt onder andere in dat de gem eente aansluiting zoekt bij relevante 

ontwikkelingen en hier zoveel mogelijk op inspeelt.  Doordat de gemeente veel vrijheid 

heeft om haar rioleringszorg naar eigen inzicht in te delen, is het belangrijk vast te stellen 

wat het ambitieniveau van de gemeente is. Dit ambiti eniveau heeft veel invloed op de 

uiteindelijke vorm van de rioleringszorg (de gewens te situatie). Deze inrichtingsvrijheid is 

gelimiteerd door het feit dat de riolering wel deel  uitmaakt van de waterketen waardoor 

intensieve afstemming met andere actoren noodzakeli jk blijft. 

 

In dit hoofdstuk wordt de gewenste situatie voor de planperiode 2010 tot 2015 voor de 

gemeente Zwartewaterland omschreven aan de hand van doelen, functionele eisen en 

maatstaven (DoFeMa-systematiek). 

 
3.1 De gemeentelijke zorgplichten 
De gemeentelijke rioleringszorg was tot nu toe wettelijk vastgelegd in de Wet Milieubeheer. 

Per 1 januari 2008 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in deze wet, maar ook in de 

Gemeentewet en de Wet op de Waterhuishouding. Deze wetswijzigingen staan bekend onder de 

naam Wet Verankering en Bekostiging Watertaken, kortweg Wet Gemeentelijke Watertaken 

(WGW). 

 

De WGW verbreedt het blikveld van traditioneel rioleringsbeheer naar (stedelijk) waterbeheer.  

De wet introduceert de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en  

regelt de bekostiging in de vorm van een verbreding van het gemeentelijke rioolrecht tot een 

bestemmingsheffing. Bij deze verbreding komt het waterschap als natuurlijke partner in beeld om 

samen de visie en planvorming op gemeentelijk water en riolering te ontwikkelen en hieraan 

inhoud te geven.  

 

Concreet betekenen de veranderingen in de wetgeving voor de gemeente dat de huidige 

zorgplicht voor inzameling en transport voor afvalwater wordt gesplitst in een zorgplicht voor: 

1. Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater  

2. Het doelmatig inzamelen en verwerken van het overtollige afvloeiende hemelwater 

 

Tevens is een derde zorgplicht toegevoegd, de grondwaterzorgplicht: 

3. Het nemen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor 

de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken 
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Binnen de vernieuwde zorgplichten is voldoende ruimte opengelaten voor inpassing in de lokale 

omgeving. In dit verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan laat de gemeente dit expliciet terugkomen.  

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van de wetswijzigingen en haar implicaties is opgenomen in 

bijlage 2 van dit document. 

 
3.2 Vigerend beleid en relatie met andere plannen 
De riolering binnen een gemeente maakt deel uit van de openbare ruimte en staat daarmee in 

nauwe relatie met de dynamiek die daarin aanwezig is. Daarbij komt dat de riolering ook een 

belangrijk onderdeel van het watersysteem vormt, welke zich uitstrekt buiten de gemeentelijke 

grenzen. Doordat riolering op verschillende schaalniveau’s van invloed is, is er een groot aantal 

partijen, die richting geven aan het functioneren van de riolering binnen de gemeente. Volgens de 

Wet milieubeheer dient het GRP te worden opgesteld rekening houdend met én in samenspraak 

met andere betrokkenen.  

 

Binnen dit hernieuwde GRP is er verder rekening gehouden met de volgende plannen en 

regelgeving: 

• 4e nota Waterhuishouding 

• Waterbeheer 21e eeuw (WB21) 

• Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

• Wet milieubeheer (Wm) 

• Waterwet 

• Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

• Wet Gemeentelijke Watertaken (WGW) 

• Regionaal Bestuursakkoord Water (RBW) 

• Regenwaterbeleid 

• Beleid waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden 

• Afvalwaterakkoord Zwartewaterland 

 

In bijlage 2 zijn deze plannen, beleidsrichtlijnen en regelgeving verder toegelicht.  

 

Naast bovengenoemde aspecten is er ook rekening gehouden met het onlangs opgestelde 

Waterplan (Grontmij, 2008). In dit waterplan zijn de ambities van de gemeente Zwartewaterland 

thematisch vertaald in doelstellingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier thema’s 

(per thema worden de voor de rioleringszorg relevantie doelstellingen genoemd): 

• Waterkwantiteit 

− Wateroverlast en watertekort worden bestreden via de geldende normen uit het NBW 

− Water wordt zoveel mogelijk benut of vastgehouden bij de bron 
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− Voor het zoeken naar oplossingen ter voorkoming van wateroverlast wordt de trits: 

‘vasthouden, bergen en afvoeren gehanteerd’ 

− Het verder terugdringen van de hoeveelheid hemelwater in de afvalwaterketen 

− Bij inrichting en beheer wordt rekening gehouden met klimaatveranderingen 

• Waterkwaliteit 

− Er wordt gestreefd naar goede waterkwaliteit conform het landelijk beleid en de geldende 

normen 

− Er vinden geen ongezuiverde lozingen meer plaats in het buitengebied 

− Negatieve beïnvloeding van het watersysteem vanuit de waterketen door riooloverstorten 

en regenwaterlozingen wordt (naast de basisinspanning) alleen verder teruggedrongen 

als de waterkwaliteit plaatselijk onder de maat is of als functioneel gebruik of de 

belevingswaarde daar aanleiding voor zijn (=waterkwaliteitsspoor conform CUWVO) 

• Waterveiligheid 

− Water(veiligheid) is met betrekking tot ruimtelijke plannen medeordenend 

− Bij inrichting, beheer en onderhoud in en rond het water worden risico’s voor de 

volksgezondheid beperkt en wordt de veiligheid voor mens en dier gewaarborgd 

• Medegebruik van water  

− Bij inrichting, beheer en onderhoud wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

gebruiksmogelijkheden en wensen ten aanzien van water 

− Water krijgt de juiste aandacht binnen de leefomgeving. Enerzijds om mogelijke 

(toekomstige) problemen te voorkomen en anderzijds om de leefomgeving en de 

belevingswaarde te verbeteren en te zorgen voor een ‘wateraantrekkelijke’ inrichting 

 

Deze uit het waterplan afkomstige ambities en doelstellingen vormen een waardevolle basis voor 

het invullen van de nieuwe gemeentelijke watertaken van de gemeente Zwartewaterland.  

 
3.3 Kwaliteit van de rioleringszorg (hoofddoelen) 
Een belangrijk aspect bij het invullen van de gemeentelijke zorgplichten, is het ambitieniveau van 

de gemeente. Dit ambitieniveau is sterk gerelateerd aan de gewenste kwaliteit van de 

voorzieningen en de wijze waarop deze kwaliteit gehaald kan worden. Doordat de gemeente de 

vrijheid heeft tot het maken van eigen beleidskeuzes, heeft zij de mogelijkheid de rioleringszorg 

naar eigen inzicht in te richten (binnen sociale, ruimtelijke en milieutechnische randvoorwaarden). 

Belangrijk bij het opstellen van dit vGRP is dat eenduidig vastgesteld wordt wat de gemeente wil 

bereiken en hoe en binnen welke termijn dit gerealiseerd dient te worden.  
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Om de ambitie van de gemeente waar te maken heeft de gemeente zichzelf voor de lange termijn 

de volgende hoofddoelen gesteld. Deze doelen sluiten aan bij de wettelijke gemeentelijke 

zorgplicht.  

 

Hoofddoel 1. Het op een duurzame wijze beschermen van  de volksgezondheid; aanleg 

en het beheer van riolering zorgt ervoor dat verontreinigd afvalwater uit de 

directe omgeving wordt verwijderd 

 

Hoofddoel 2. Het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving; de riolering zorgt 

ervoor dat stedelijk afvalwater en afvloeiend hemelwater afgevoerd worden om 

zo bij te dragen aan de ontwatering van de bebouwde omgeving 

 

Hoofddoel 3. Het beschermen van het grond- en oppervl aktewater en de bodem; door het 

aanleggen van riolering worden directe ongezuiverde lozingen van afvalwater 

voorkomen 

 

Deze hoofddoelen zijn in de volgende paragrafen geconcretiseerd naar een vijftal technische 

doelen. 

 
3.4 Invulling van de gemeentelijke watertaken (tech nische doelen) 
De uitgebreide zorgplicht zoals deze is beschreven in paragraaf 3.1 is vertaald in een vijftal 

(technische) doelen. Deze doelen sluiten voor een groot deel aan bij de gestelde doelen van het 

voorgaande GRP. Om de verbrede zorgplicht te kunnen implementeren zijn er echter nuances in 

aangebracht. Het betreft de volgende doelen. 

 

Doelen voor de (technische) invulling van de verbrede gemeentelijke watertaken: 

 

Doel 1. Zorgen voor inzameling en transport van sted elijk afvalwater 

 

Doel 2. Zorgen voor de doelmatige inzameling en verw erking van hemelwater (voor zover 

dit niet redelijkerwijs door particulieren zelf kan  worden gedaan) 

 

Doel 3. Het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, 

bodem en grondwater 

 

Doel 4. Het voorkomen van overlast voor de omgeving i n de breedste zin van het woord 

 

Doel 5. Doelmatig beheer en goed gebruik van de riole ring 
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Om de feitelijke situatie te kunnen toetsen aan de gestelde doelen voor de komende planperiode, 

zijn per doel functionele eisen en maatstaven opgesteld. Het complete overzicht van de doelen 

en de bijbehorende functionele eisen en maatstaven is opgenomen in bijlage 3 van dit document. 

In onderstaande subparagrafen wordt kort een toelichting gegeven op de bovengenoemde doelen 

voor de komende planperiode. 

 
3.4.1 Stedelijk afvalwater 

Op het gebied van stedelijk afvalwater heeft de gemeente het volgende doel vastgelegd: 

 

1. Zorgen voor inzameling en transport van stedelij k afvalwater 

De zorgplicht voor stedelijk afvalwater beslaat het inzamelen en transporteren van stedelijk 

afvalwater, bestaande uit huishoudelijk afvalwater en mogelijk alle andere vormen van afvalwater 

(bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater). Het bevoegd gezag 

hiervoor ligt het merendeel van de gevallen bij de gemeente. In speciale gevallen is dat de 

provincie. De waterbeheerder behoud wel een bindend adviesrecht. Hierdoor is samenwerking 

met waterschap en provincie onontbeerlijk. 

 

In vergelijking met de huidige situatie, is er op het gebied van afvalwaterzorgplicht relatief weinig 

veranderd. Wel wordt nu expliciet onderscheid gemaakt tussen afvalwater enerzijds en stedelijk 

afvalwater anderzijds.  

 

Bestaande bebouwing 

Voor de gemeente betekent deze zorgplicht dat zij er voor moet zorgen dat alle percelen binnen 

de gemeentelijke grenzen zijn voorzien van een rioolaansluiting (tenzij het betreffende perceel 

een provinciale ontheffing heeft).  

 

Nieuwbouw 

Bij nieuwbouwpercelen buiten de bebouwde kom geldt dat deze percelen aangesloten dienen te 

worden op de riolering. De gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor het transport van 

het op deze percelen geproduceerde afvalwater naar het afleverpunt (veelal de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie). 

 

Bedrijventerreinen 

De gemeente streeft er naar dat lozingen op de riolering van bedrijven zoveel mogelijk beperkt 

worden. Het onbeperkt lozen van bedrijfsafvalwater is geen optie vanwege beperkingen in de 

capaciteit. Bedrijven zullen zich moeten houden aan de trits: ‘vasthouden, scheiden en 

schoonmaken’. Concreet betekent dit dat bedrijven de plicht hebben om te voorkomen dat 

hemelwater wordt geloosd als afvalwater (of hiermee worden vermengd). Indien dit technisch niet 

haalbaar is, mag er een beperkte hoeveelheid per uur worden geloosd.  
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De gemeente is voornemens om de modelverordening afvoer hemelwater en grondwater van de 

VNG van toepassing te verklaren voor afkoppelgebieden. Hierdoor wordt het voor de gemeente 

mogelijk om, in het belang van de bescherming van het milieu, bij verordening regels te kunnen 

stellen aan het lozen van hemel- en grondwater op de riolering en op of in de bodem. 

 
3.4.2 Hemelwater 

Ten aanzien van de zorgplicht voor afvloeiend hemelwater heeft de gemeente het volgende doel 

vastgelegd: 

 

2. Zorgen voor de doelmatige inzameling en verwerki ng van hemelwater (voor zover dit 

niet redelijkerwijs door particulieren zelf kan wor den gedaan) 

 

Met het in werking treden van de Wet gemeentelijke watertaken is de gemeente verantwoordelijk 

geworden voor de doelmatige inzameling van hemelwater voor zover dit niet redelijkerwijs van de 

particulier kan worden verwacht (denk hierbij aan onvoldoende infiltratiemogelijkheden, grote 

afstand tot een hemelwatervoorziening enzovoorts). Hoewel er voor het inwerking treden van de 

nieuwe wetgeving geen wettelijke verplichting was voor de gemeente voor het inzamelen van 

hemelwater, werd deze taak toch vaak door de gemeenten opgepakt. In de context van de 

bovengenoemde doelen zijn de begrippen ‘doelmatig’ en ‘redelijkheid’ als volgt gedefinieerd: 

• Doelmatig:  voor de rioleringszorg geldt dat alle doelen die de gemeente stelt om invulling te 

geven aan haar zorgplicht doelmatig moeten zijn. Een (voorgenomen) handelswijze is 

doelmatig als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de 

realisatie van het beoogde doel en de kosten daarbij in verhouding staan tot de opbrengsten. 

Dit wordt onder andere bewerkstelligd door te handelen tegen de laagst mogelijk 

maatschappelijke kosten 

• Redelijkheid:  behelst de sociaal aanvaardbare normen zoals ze door het gewoonterecht of 

de ongeschreven rechtsregels zijn omschreven. Deze kunnen strijdig zijn met het beschreven 

recht, bijvoorbeeld wanneer het naleven van een overeenkomst zou leiden tot een dermate 

ongunstig effect voor een van de betrokkenen, dat het afdwingen van naleving van die 

overeenkomst in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. 

 

Wateroverlast 

Belangrijk bij dit onderwerp is te realiseren dat wateroverlast nooit volledig kan worden 

uitgesloten. De gemeente streeft er echter naar om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. 

Bij inrichting, beheer en onderhoud wordt rekening gehouden met diverse klimaatscenario’s. 

De gemeente houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak (onder andere met 

betrekking tot het advies van de Deltacommissie). Verder wordt met diverse andere partijen 

aangestuurd op een integrale benadering van de consequenties van klimaatveranderingen.  
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Als algemeen uitgangspunt hanteert de gemeente dat de afvoercapaciteit voldoende groot dient 

te zijn om bij extreme neerslag / kwel de minimale ontwateringsdiepte voor bebouwing te kunnen 

garanderen.  

 

Door de te verwachten klimaatveranderingen (onafhankelijk welk scenario) zal de belasting op de 

rioleringsstelsels naar verwachting toenemen. Deze toegenomen belasting zal leiden tot meer en 

vaker water-op-straat dan bij de berekeningen in eerste instantie is aangenomen.  

De gemeente Zwartewaterland hanteert bij het zoeken naar oplossingen ter voorkoming van 

wateroverlast de drietrapsstrategie zoals deze is voorgesteld in het advies van WB21: 

vasthouden, bergen en afvoeren (geïllustreerd in figuur 3.1): 

 

 
Figuur 3.1 De drietrapsstrategie vasthouden, bergen en afvoeren (WB21) 

 

Daarnaast streeft de gemeente naar het verder terugdringen van de hoeveelheid hemelwater in 

de afvalwaterketen. Door deze reductie van de aanvoer van relatief schoon water, zal de 

verwachte klimaatverandering minder invloed hebben op het functioneren van de riolering en 

daarmee extra wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen. Door het inwerking treden van de 

nieuwe wetgeving, wordt er van de perceelseigenaar meer verwacht op het gebied van 

hemelwater. Het nieuwe uitgangspunt is dat de perceelseigenaar in de eerste aanleg zelf 

verantwoordelijk is voor de verwerking van het hemelwater dat valt op zijn/haar perceel.  

Door deze verplaatsing van de verantwoordelijkheid zal er minder hemelwater de riolering in 

stromen.  

 

Bestaande bebouwing 

Bij bestaande bebouwing zal de gemeente haar beleid in eerste instantie handhaven, namelijk 

het inzamelen en verwerken van hemelwater. Het afkoppelen van hemelwater is geen doel op 

zich, maar gebeurt op basis van doelmatigheid. Bij vervanging van bestaande rioleringsobjecten 

streeft de gemeente naar een duurzame vorm van vervanging.  
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Nieuwbouw 

De gemeente Zwartewaterland stimuleert het duurzaam omgaan met hemelwater. Bij nieuwbouw 

zal in eerste instantie gestreefd worden naar het niet aansluiten van hemelwater op de riolering. 

Indien dit, bijvoorbeeld vanwege hoge grondwaterstanden of slecht doorlatende grond, niet 

mogelijk is, dient voor een (verbeterd) gescheiden stelsel te worden geopteerd.  

 
3.4.3 Grondwater 

De gemeente heeft de zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van 

maatregelen om ‘structureel nadelige gevolgen’ van de grondwaterstand voor de aan de grond 

gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Deze nieuwe zorgplicht  

heeft het karakter van een inspanningsverplichting, wat wil zeggen dat de gemeente niet 

verantwoordelijk is voor het handhaven van het grondwaterpeil in bebouwd gebied.  

 

De gemeente kan zicht met betrekking tot deze zorgplicht nog geen hard doel stellen, omdat nu 

nog niet duidelijk is wat binnen de gemeente verstaan wordt onder ‘structureel nadelige gevolgen’ 

van grondwater. Binnen de komende planperiode zal de gemeente gaan vaststellen wat 

hieronder verstaan wordt. Binnen de gemeente komen gebieden voor die zicht kenmerken door 

hoge grondwaterstanden, bijvoorbeeld in de lage veengebieden. De huidige situatie dient in kaart 

te worden gebracht. Het doel is in ieder geval dat de huidige situatie niet mag verslechteren. 

 

In ieder geval geldt dat grondwateroverlast als gevolg van bouwkundige tekortkomingen, 

rivierwaterstanden, kwel en incidentele gebeurtenissen buiten de gemeentelijke zorgplicht vallen.  

 

Aansprakelijkheid 

De nieuwe zorgplicht voor grondwater legt in eerste instantie de verantwoordelijkheid bij de 

perceelseigenaar. Bij grondwaterproblemen mag dus in eerste instantie worden verwacht dat de 

perceelseigenaar de vereiste maatregelen neemt om de problemen te verhelpen. De gemeente is 

dus niet zonder meer verantwoordelijk te houden voor een optredend grondwaterprobleem. 

Alleen als de gemeente aantoonbaar haar zorgplicht niet is nagekomen of heeft verwaarloosd, 

kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de schade. 

 

De zorgplicht werkt verder niet met terugwerkende kracht en leidt niet tot aansprakelijkheid voor 

schadesituaties die zich in het verleden hebben voorgedaan. 



 

  

 

 

 

Kenmerk R001-4645972BHX-afr-V04-NL 

  
 

vGRP Gemeente Zwartewaterland 

 

33\84 

Waterloket 

In het kader van de Wet gemeentelijk watertaken moet een waterloket worden ingesteld in 2010. 

Hier kunnen burgers terecht wanneer zij klachten hebben. De gemeente Zwartewaterland is van 

plan het waterloket in de komende planperiode vorm te geven. De exacte invulling hiervan is nu 

nog niet bekend. 

 

Grondwaterproblemen binnen de gemeente 

Grondwaterproblemen kunnen door meerdere aspecten worden veroorzaakt. Zo spelen onder 

andere de bodemsamenstelling, grondwaterstanden, doorlatendheid van de grond en het type 

bebouwing een rol bij het optreden van grondwaterproblemen. Of een gebeurtenis daadwerkelijk 

als overlast wordt ervaren, hangt af van welke definitie de gemeente geeft aan de begrippen 

‘structureel’ en ‘nadelige gevolgen’. 

 

Binnen de gemeente Zwartewaterland treden er op verschillende plaatsen hoge 

grondwaterstanden op en mogelijk daardoor grondwateroverlast. De gemeente is van plan een 

grondwatermeetnet aan te leggen om in de toekomst een beter beeld te kunnen vormen van de 

grondwatersituatie. Door voldoende onderzoek te verrichten op het gebied van grondwater, kan 

de gemeente een invulling geven aan de begrippen ‘structureel’ en ‘nadelige gevolgen’. 

Gezien het karakter van de zorgplicht, is de planperiode van dit GRP voornamelijk gericht op het 

goed in beeld hebben van de huidige grondwatersituatie. Op basis van deze gegevens kan dan in 

de volgende planperiode beleid worden vastgesteld.  

 
3.4.4 Emissie naar oppervlaktewater, bodem en grond water 

De gemeente is in 2009 reeds gestart met het aanleggen van een telemetriesysteem bij 

overstorten en rioolgemalen. Doel van dit systeem is om waterkwantiteitgegevens op deze 

locaties te monitoren. De gemeentelijke ambitie om de emissie naar oppervlaktewater, bodem en 

grondwater te minimaliseren, is vertaald naar een concreet doel: 

 

3. Het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenste emis sies naar oppervlaktewater, 

bodem en grondwater 

 

Binnen dit doel is het allereerst noodzakelijk om de kern Zwartsluis te laten voldoen aan de 

basisinspanning. Daarnaast streeft de gemeente naar een duurzame inrichting van de riolering 

door milieutechnische problemen bij de bron aan te pakken. 
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3.4.5 Beheer 

De gemeente zal een aantal voorwaarden moeten scheppen om een doelmatige inzameling en 

transport of verwerking te kunnen realiseren. Zonder deze voorwaarden is effectieve (be)sturing 

niet mogelijk en kan de doelmatigheid niet worden gewaarborgd. De Wet milieubeheer schrijft 

voor dat bij de gemeente bekend moet zijn welke voorzieningen met betrekking tot de 

rioleringszorg aanwezig zijn en in welke staat zij verkeren.  

Dit is concreet vertaald in de doelstelling: 

 

5. Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering  

 

Het huidige rioolstelsel van de gemeente Zwartewaterland vertegenwoordigt een aanzienlijk 

aantal objecten en een aanzienlijke waarde. Doordat het merendeel van de rioleringsobjecten 

onder de grond liggen, schuilt het gevaar dat er te weinig tijd wordt besteed aan het beheer van 

de voorzieningen. Rioleringsbeheer betekent in de essentie een proces waarin de inzameling en 

het transport van stedelijk afvalwater centraal staan. Door dit beheer goed te organiseren krijgt 

het doelmatig in stand houden van de riolering een positieve impuls. De voorwaarden voor 

effectief en doelmatig rioleringsbeheer zijn vertaald in functionele eisen en maatstaven 

(opgenomen in bijlage 3 van dit document). 

 

Het nieuwe GRP heeft als doel om de toestand van het rioleringssysteem in de gemeente 

Zwartewaterland in beeld te brengen. Om het beheer zorgvuldig vorm te geven dient er te worden 

gewerkt aan een beheerplan. Belangrijke uitgangspunten voor een goed rioolbeer zijn: 

• Een goed functionerend rioolstelsel om aan de wettelijke taak te voldoen 

• Werkzaamheden dienen zoveel mogelijk te worden gecombineerd met andere, niet- 

rioleringsgerelateerde, werkzaamheden 

• Voorkomen van overlast voor omwonenden, bedrijven en bezoekers 

• Aandacht voor strategisch onderhoud (onderhoudsplanning) 

• Riolen waarbij de kans op calamiteiten voor omgeving groot zijn, worden direct aangepakt 

 
3.5 Functionele eisen en maatstaven 
De doelen zijn concreet vertaald naar functionele eisen. Als de gemeente bijvoorbeeld overlast 

voor de leefomgeving wil beperken, wat betekent dat dan in de praktijk? Wordt water-op-straat 

eens per jaar of een keer per tien jaar geaccepteerd? De doelen geven aan wat de gemeente wil 

bereiken, functionele eisen geven aan welke voorwaarden moeten worden gesteld om de doelen 

te kunnen bereiken. De functionele eisen zijn vertaald naar het gewenste kwaliteitsniveau van de 

gemeente. Functionele eisen worden uitgedrukt in een kwalitatieve (dus nog niet 

gekwantificeerde) maat. Om te kunnen toetsen of aan de betreffende functionele eis wordt 

voldaan, zijn vervolgens maatstaven en meetmethoden geformuleerd. Het complete overzicht van 

functionele eisen, maatstaven en meetmethoden is per doel opgenomen in bijlage 3 van dit 

document.  
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4 Toetsing huidige situatie 

De technische en beleidsmatige stand van zaken van d e riolering binnen de gemeente 

Zwartewaterland, is in dit hoofdstuk getoetst aan d e gewenste kwaliteit voor de komende 

planperiode. De stand van zaken volgt uit de evaluat ie van het vorige GRP (hoofdstuk 2). 

Deze toetsing dient vervolgens als uitgangspunt voor  de activiteiten die binnen de nieuwe 

planperiode dienen te worden uitgevoerd. De mate waa rin de feitelijke situatie afwijkt van 

de gewenste situatie bepaalt in grote mate de hoeve elheid en de grootte van de te treffen 

maatregelen. De situatie is geïnventariseerd en verg eleken met het beoogde ambitieniveau 

van de gemeente Zwartewaterland (vastgesteld in hoo fdstuk 3). Per onderdeel is 

aangegeven wat de huidige stand van zaken is. 

 

In de toetsing van de huidige situatie wordt de rioleringszorg van de gemeente Zwartewaterland 

op het gebied van de volgende aspecten doorgelicht: 

• Inventarisatie objecten 

• Stedelijk afvalwater 

• Hemelwater 

• Grondwater 

• Toestand van de rioleringsobjecten 

• Rioleringsbeheer 

• Meldingenregistratie 

• Vergunningen 

 
4.1 Inventarisatie objecten 
Het inzamelen van stedelijk afvalwater en overtollig hemelwater wordt in de gemeente 

Zwartewaterland hoofdzakelijk gerealiseerd door een systeem van vrijvervalriolen. De totale 

lengte vrijvervalriolering volgens het beheerpakket van de gemeente bedraagt ruim 127 kilometer, 

waarvan 63 kilometer gemengde-, 35 kilometer regenwater- en 29 kilometer vuilwaterriolering  

 

In figuur 4.1 is de ligging van de vrijvervalriolen weergegeven. Bruin zijn gemende stelsels, rood 

zijn vuilwaterstelsels en blauw zijn hemelwaterstelsels. 
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Figuur 4.1 Overzicht vrijverval riolering gemeente Zwartewaterland 

 

De leeftijd van de aanwezige vrijvervalriolering is weergegeven in figuur 4.2. Zichtbaar is dat circa 

71 kilometer van de riolering jonger is dan 30 jaar. Daarnaast is ruim 24 kilometer van de riolering 

ouder dan 60 jaar. Uit rioolinspecties zal moeten blijken of deze riolering daadwerkelijk vervangen 

moet worden. 
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Figuur 4.2 Overzicht vrijvervalriolering naar leeft ijd 

 
4.1.1 Riolering buitengebied 

Van het totale aantal percelen in de gemeente Zwartewaterland bevinden zich verhoudingsgewijs 

veel percelen in het buitengebied. Er ligt in totaal voor circa 216 kilometer aan drukriolering voor 

de inzameling en transport van afvalwater in het buitengebied. Een groot deel van de 

drukriolering is in 2005 en 2006 aangelegd.  

 
4.1.2 Overige rioleringsobjecten 

De gemeente heeft inzicht in de vaste gegevens van de overige rioleringsobjecten. Hierbij moet 

worden gedacht aan hoofdrioolgemalen, drukrioolgemalen, randvoorzieningen en overstorten. 

De vaste gegevens zijn niet opgenomen in het beheersysteem. In tabel 4.1 zijn de overige 

rioleringsobjecten samengevat weergegeven. 

 

 

Tabel 4.1 Overige rioleringsobjecten 

 

Type Aantal [stuks] 

Hoofdrioolgemalen 40 

Drukrioolgemalen 362 

Overstorten gemengd/vgs/gss/overig 22/5/25/3  (55 totaal) 

Randvoorzieningen 4 

Kolken 7500 
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4.2 Stedelijk afvalwater 
Het beleid van de gemeente ten aanzien van de inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

is vastgelegd in het GRP 2003-2008. Op het gebied van bestaande bebouwing is het beleid, 

conform de Wet milieubeheer, gericht op het doelmatig saneren van alle ongezuiverde lozingen 

binnen en buiten de bebouwde kom. Het stedelijke afvalwater van alle aangesloten percelen 

wordt afgevoerd naar de rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie) te Genemuiden. Bij de aansluiting 

van percelen in het buitengebied is het standpunt van de gemeente dat vanuit milieuoogpunt het 

aansluiten op de riolering, het meest wenselijk is. De gemeente heeft op dit moment vrijwel alle 

percelen in het buitengebied via persleidingen aangesloten op de hoofdriolering binnen de 

kernen. Alleen Mastenbroek injecteert op de hoofdtransportleiding tussen rioolgemaal Hasselt en 

rwzi Genemuiden. 

 

Bestaande percelen zonder aansluiting op een rioleringsvoorziening 

Binnen de gemeente zijn er op dit moment nog 17 percelen niet aangesloten op de riolering. Al 

deze percelen liggen in het buitengebied en er wordt aan gewerkt om ook deze percelen aan te 

kunnen sluiten. 

 

Nieuwbouwpercelen 

In de toekomst zal de lengte van de te beheren riolen toenemen. In tabel 4.2 is een overzicht 

opgenomen van de geplande uitbreiding van de woningvoorraad tot 2020. De aanleg van de 

nieuwe woningen is reeds van start gegaan. 

 

 

Tabel 4.2 Prognose woningbouw 2007-2020 (conform “A ctualisatie financieel deel GRP Zwartewaterland 

2003-2008”) 

 

Kern Locatie Woningen Periode 

Zwartsluis Zwartewaterlint 50 2007-2012 

Hasselt Om de Weede 1100 2007-2020 

Hasselt Diamantenbolwerk 60 2007-2012 

Genemuiden ‘t Tag West 375 2007-2012 

Genemuiden Binnenveld 500 2007-2012 

 

Het beleid van de gemeente bij nieuwbouwprojecten (zowel bij uitbreiding als bij inbreiding) is 

gericht op het gescheiden inzamelen van stedelijk afvalwater. In de eerste aanleg wordt er naar 

gestreefd zoveel mogelijk verhard oppervlak niet aan te sluiten op de riolering en rechtstreeks 

naar de bodem of het oppervlaktewater te infiltreren. Indien dit door hoge grondwaterstanden of 

een te lage bodemdoorlatendheid niet mogelijk is, dient vuilwater en regenwater gescheiden te 

worden aangeleverd. 
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4.3 Hemelwater 
Op dit moment worden er in de gemeente Zwartewaterland plaatselijk water-op-straat-situaties 

waargenomen. Deze problematiek wordt momenteel onderzocht bij de uitwerking van de 

basisrioleringsplannen van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Binnen dit onderzoek worden 

controleberekeningen uitgevoerd op het gebied van, onder andere, de hydraulische 

afvoercapaciteit van het stelsel.  

 

Naast water-op-straat problemen, zijn er (met name in Zwartsluis) diverse knelpunten 

geconstateerd waar hemelwater door de hoge grond- en oppervlaktewaterstanden, niet goed kan 

afstromen. 

 
4.4 Grondwater 
De gemeente heeft de zorgplicht om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor 

de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Door de 

relatief hoge grondwaterstanden in de gemeente Zwartewaterland zijn er meldingen 

binnengekomen van plaatselijke grondwateroverlast.  

 

De gemeente wil door middel van het aanleggen van een grondwatermeetnet een beter beeld 

krijgen van de daadwerkelijke grondwatersituatie binnen de gemeentegrenzen. Op dit moment is 

er nog geen concrete definiëring van structurele grondwateroverlast en is er nog geen beleid 

vastgelegd in welke situaties de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt bij het treffen van 

maatregelen tegen grondwateroverlast. 

 

Voor klachten kunnen de burgers momenteel terecht bij de gemeente via de website of het 

algemene telefoonnummer.  

 
4.5 Toestand en functioneren van de rioleringsvoorz ieningen 
 
4.5.1 Toestand van de riolering 

Inspectie van circa 20 % van de gemengde riolering binnen de gemeente heeft aangetoond dat er 

op verscheidene locaties infiltratie van grondwater en exfiltratie van afvalwater plaatsvindt.  

Dit is onder andere het resultaat van verzakking van leidingen door de veenachtige ondergrond. 

 

Bij camera-inspectie van de riolen zijn tevens verzakte leidingen aangetroffen. 

Deze verzakkingen hebben een negatieve invloed op de hydraulische afvoercapaciteit en de 

afstroming van het rioleringsstelsel. Hierdoor kunnen vaste deeltjes neerslaan en kan aanrotting 

van rioolwater optreden. 

 

Op dit moment is 20 % van de vrijvervalriolering geïnspecteerd, tegen een geplande 10 % per 

jaar in de periode 2003 – 2008. De inspecties waren gericht op bekende knelpunten.  
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De resultaten van deze gedeeltelijke inspectie hoeven niet direct representatief te zijn voor het 

gehele rioleringsstelsel van de gemeente. De gemalen worden jaarlijks geïnspecteerd en het 

merendeel verkeert in een goede staat van onderhoud. Naar aanleiding van deze inspecties 

wordt gewerkt aan het vervangen van enkele gemalen zodat in 2010 alle gemalen in een goede 

staat van onderhoud verkeren. Op dit moment is door de achterstand in de inspectie van de 

riolering, niet goed in beeld wat de status is van de rioleringsvoorzieningen binnen de gemeente. 

In de komende planperiode is het wenselijk hier een inhaalslag te maken. 

 

Ten behoeve van de bedrijfszekerheid van de gemalen en andere kunstwerken, is het wenselijk 

een storings,- signalering,- en besturingssysteem aan te leggen. De gemeente is in 2009 gestart 

met de aanleg van dit systeem (middels een tweetal pilot- projecten).  

 
4.5.2 Functioneren van de riolering 

Inzicht in het functioneren van de riolering kan worden verkregen door het uitvoeren van 

onderzoeken, zoals berekeningen of metingen aan het stelsel. Het hydraulisch en milieutechnisch 

functioneren van het rioleringsstelsel is door de gemeente vastgelegd in de basisrioleringsplannen 

(BRP). Voor de kernen Hasselt (centrum en industrieterrein) en Zwartsluis worden de plannen 

momenteel herzien. Dit vGRP anticipeert reeds op de uitkomsten van deze plannen. Voor de kern 

Genemuiden is de afgelopen planperiode het BRP nog niet herzien. Conform planning wordt de 

actualisering van het BRP Genemuiden de komende planperiode opgepakt. 

 

Het basisrioleringsplan van de kern Zwartsluis is het meest recentelijk geactualiseerd.  

Uit de berekeningen is naar voren gekomen dat er diverse maatregelen getroffen moeten worden 

om aan de emissie eisen te voldoen (basisinspanning). Uit de OAS studie in 2004 is naar voren 

gekomen dat een deel van de voorgestelde end-of-pipe maatregelen vervangen kunnen worden 

voor meer brongerichte maatregelen.  

 

Momenteel worden de maatregelen verwerkt in een BRP voor Zwartsluis. Gelijktijdig worden 

reeds enkele maatregelen opgestart om het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel te 

verbeteren. De kern Zwartsluis moet in 2010 aan de basisinspanning voldoen. Daarnaast worden 

er op dit moment maatregelen uitgewerkt voor het bedrijventerrein Zwartewater in Hasselt.  

 
4.6 Rioleringsbeheer 
De gemeente Zwartewaterland maakt sinds 2005 gebruik van het RIOB beheerpakket (ontwikkeld 

door Arcadis). In dit systeem zijn de vaste gegevens van de vrijvervalriolen opgenomen. De vaste 

gegevens zijn deels niet correct of volledig. Op dit moment wordt er een inhaalslag uitgevoerd op 

basis van de inspectieresultaten. Opgeleverde projecten dienen ook nog te worden toegevoegd. 

Drukriolering is deels ingevoerd. 
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4.7 Meldingenregistratie 
De gemeente beschikt over een online in te vullen meldingsformulier voor het melden van 

storingen en klachten over de openbare ruimte. Daarnaast kan er telefonisch contact worden 

gezocht met de afdeling Openbare Werken. Afhankelijk van de melding wordt actie ondernomen. 

Voor spoedeisende zaken buiten kantooruren wordt online verwezen naar een 

calamiteitennummer. 

 
4.8 Afvalwaterakkoord 
De gemeente Zwartewaterland, waterschap Groot Salland, Rijkswaterstaat en waterschap Reest 

en Wieden hebben in maart 2008 een afvalwaterakkoord ondertekend. In dit akkoord is de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisering en het beheer van de afvalwaterketen in de 

gemeente Zwartewaterland tot uitdrukking gebracht. 

 
4.9 Vergunningen 
Voor zowel de lozingen vanuit het rioleringstelsel op het oppervlakte water als de aansluiting op 

het transportsysteem van het waterschap beschikt de gemeente over geactualiseerde 

vergunningen. Deze vergunningen zijn verwoord in het afvalwaterakkoord. Met het in werking 

treden van de Waterwet worden de lozingsvergunningen vervangen door de watervergunning. 

 
4.10 Conclusie 
Naar aanleiding van de beschrijving van de riolering en de rioleringszorg in de huidige situatie 

kan met betrekking tot de gestelde doelen het volgende geconcludeerd worden: 

• Nagenoeg alle percelen zijn voorzien van een aansluiting op de riolering 

• De rioolbeheergegevens zijn beschikbaar via het geautomatiseerde beheersysteem. 

De gegevens zijn echter niet geheel actueel en gegevens van speciale constructies en 

overige voorzieningen (naast leidingen) zijn nog niet opgenomen. Het actueel houden vergt 

aandacht voor de komende planperiode 

• Er is onvoldoende inzicht in de toestand van het stelsel. Het is belangrijk de inspecties in de 

komende planperiode structureel uit te voeren in combinatie met reinigingswerkzaamheden. 

In de komende planperiode dient een inhaalslag te worden gemaakt ten aanzien van de 

hoeveelheid (visueel) geïnspecteerde rioleringsobjecten 

• De gemeente heeft voldoende inzicht in het theoretisch functioneren van het rioleringsstelsel. 

Voor de komende planperiode is het wenselijk een meetplan op te stellen waarin het 

functioneren van het rioolstelsel wordt gemonitord 

• De grondwatersituatie binnen de gemeentegrenzen is op het moment niet goed in beeld. 

De gemeente is voornemens een grondwatermeetnet aan te leggen om hier meer kennis te 

vergaren 

• De communicatie en samenwerking met de waterschappen is vastgelegd in het in 2008 

opgestelde Afvalwaterakkoord 
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• Het hydraulisch functioneren van de rioolstelsels binnen de gemeente is goed in beeld 

gebracht door het opstellen van BRP’n. In de komende 2 planperiodes worden de 

maatregelen uitgevoerd 

• De thema’s duurzaamheid en communicatie, waar nu nog weinig aandacht voor is, krijgen in 

de komende planperiode meer prioriteit 
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5 Strategie 

In het vorige hoofdstuk is omschreven welke verschi llen in de planperiode overbrugd 

moeten worden om de nieuwe doelen te halen. Dit hoof dstuk gaat in op de strategie die 

daarbij ingezet wordt.  

 

Hoe de gemeente haar gestelde doelen wil bereiken is grotendeels vastgelegd in technische 

maatregelen en onderzoeksactiviteiten. Echter naast deze technische kant, is de organisatorische 

en financiële kant van een even groot belang. Het is zaak om de proceskant van de rioleringszorg 

in de gemeente Zwartewaterland helder vast te leggen, zodat er effectief en efficiënt gewerkt kan 

worden aan een optimale invulling van de gemeentelijke zorgplichten.  

 
5.1 Beleidsruimte 
Zoals al vermeld wordt de strategie voor de rioleringszorg in de komende jaren niet alleen 

bepaald door technische of financiële keuzes. Een groot deel is afhankelijk van externe factoren 

zoals wetgeving of beleid van andere overheden. Daarom is het van belang om bij het bepalen 

van de strategie de beleidsruimte vast te stellen die de gemeente heeft. 

 

In tabel 5.1 is samengevat welke factoren van belang zijn voor de strategie en in welke mate de 

gemeente bij de verschillende factoren nog beleidsruimte heeft. Geen beleidsruimte wil zeggen 

dat op dat onderwerp de voorwaarden in dit GRP al zijn vastgelegd. Als er wel beleidsruimte is 

kan de gemeente(raad) nog beleidskeuzes maken in de komende planperiode. 

 

 

Tabel 5.1 Beleidsruimte GRP 2010 t/m 2015 

 

Onderwerp Beleidsruimte Toelichting 

1. Kwaliteit rioleringszorg 

(technisch) 

  

• Aansluiting op de 

riolering van percelen 

waar afvalwater vrijkomt 

Nee Alle percelen waar afvalwater vrijkomt, zijn of worden aangesloten op de 

riolering 

• Technische staat van de 

objecten 

Nee In dit GRP gedefinieerd: waarschuwings- en ingrijpmaatstaven volgens 

NEN 3398 zijn in dit vGRP vastgelegd. Zie bijlage 4. 

• Het functioneren van de 

riolering (emissie) 

Nee In dit GRP gedefinieerd: de vuiluitworp dient te voldoen aan de door de 

waterschappen gestelde eisen 
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• Het functioneren van de 

riolering (in relatie tot 

KRW-normen) 

Beperkt In het stroomgebiedbeheersplan zijn geen directe maatregelen 

opgenomen voor de gemeente. Alleen ruimtelijke facilitering wordt 

gevraagd 

• Het functioneren van de 

riolering (hydraulisch) 

Nee In dit GRP gedefinieerd: aansluiting bij landelijke ontwerpnormen: 

theoretisch geen ‘water-op-straat’ in woongebieden bij theoretische 

neerslagsituatie die 1 keer per 2 jaar voorkomt, in industriegebieden geen 

‘water-op-straat’ bij neerslagsituatie die theoretisch 1 keer per jaar 

voorkomt, geen wateroverlast3. 

• De eisen aan de 

organisatie van de zorg 

Nee In dit GRP gedefinieerd: zie maatstaven voor de rioleringszorg in bijlage 3 

2. Kwaliteit rioleringszorg 

(financieel) 

  

• Technische staat van de 

objecten 

Beperkt Gehanteerde technische levensduren zijn variabel in relatie tot toegepaste 

materialen en afmetingen 

• De organisatie van de 

zorg 

Ja Invulling van sturing, controle en uitwerking van processen en eventuele 

uitbesteding hiervan 

3. Gemeentelijke 

watertaken (technisch) 

  

• Grondwaterzorgplicht Ja Beleid voor de grondwaterzorgplicht moet nog opgesteld worden 

• Regenwaterzorgplicht Beperkt De gemeente heeft bij vaststelling vGRP een verordening vastgesteld voor 

gescheiden overdracht van afval- en hemelwater. De gemeente kan 

afkoppelbeleid nog nader vaststellen 

4. Gemeentelijke 

watertaken (financieel) 

  

• Nieuwe rioolheffing per  

        1 jan 2010 

Ja Bij vaststelling vGRP zijn de uitgangspunten voor de nieuwe rioolheffing bij 

verordening vastgesteld 

5. Aanleg bij te realiseren 

nieuwbouw 

  

• Toe te passen 

materialen 

Ja De gemeente kan eisen met betrekking tot toe te passen materialen 

vastleggen bij verordening 

6. Kostendekking 

(hoofdstuk 6) 

  

• Hoogte rioolheffing Ja Hoogte van de rioolheffing (hoofdstuk 6) kan jaarlijks gewijzigd worden. 

• Uitgangspunten  Ja Gehanteerde afschrijvingstermijnen kunnen gevarieerd worden. 

Uitgangspunten voorziening(en)/reserves kunnen aangepast worden 

 

 
3 Wateroverlast: houdt in dit verband in; het onderlopen van woningen, kelders, bedrijfspanden en winkels als gevolg van zware 
regenval 
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In onderstaande figuur is de beleidsruimte schematisch weergegeven. 

 

Beleidsruimte verbreed GRP

Aansluiting ongerioleerde percelen

Technische staat van de objecten

Functioneren riolering (emissie)

Functioneren riolering (KRW)

Functioneren riolering (hydraulisch)

De organisatie van de zorg

Technische staat van de objecten (financieel)

De organisatie van de zorg (financieel)

Grondwaterzorgplicht

Regenwaterzorgplicht

Nieuwe rioolheffing per 1 jan 2010

Materiaalkeuze bij nieuwbouw

Hoogte rioolheffing

Uitgangspunten kostendekking veel

geen

beperkt

Beleidsruimte verbreed GRP

Aansluiting ongerioleerde percelen

Technische staat van de objecten

Functioneren riolering (emissie)

Functioneren riolering (KRW)

Functioneren riolering (hydraulisch)

De organisatie van de zorg

Technische staat van de objecten (financieel)

De organisatie van de zorg (financieel)

Grondwaterzorgplicht

Regenwaterzorgplicht

Nieuwe rioolheffing per 1 jan 2010

Materiaalkeuze bij nieuwbouw

Hoogte rioolheffing

Uitgangspunten kostendekking veel

geen

beperkt

 
Figuur 5.1 Beleidsruimte verbreed GRP 

 
5.2 Speerpunten in het beleid 
Op basis van de conclusies uit het voorgaande hoofdstuk is vastgesteld in hoeverre de huidige 

situatie van de rioleringszorg in de gemeente Zwartewaterland afwijkt van de gewenste situatie 

en het gestelde ambitieniveau. Om dit gat te kunnen dichten, zijn vijf speerpunten opgesteld voor 

de komende planperiode. Door zich te richten op deze speerpunten kan de gemeente de 

gestelde doelen halen die voor deze planperiode gesteld zijn.  

 

De speerpunten van de gemeente Zwartewaterland voor de komende planperiode zijn: 

• Het verkrijgen van een beter inzicht in de toestand en het functioneren van het huidige 

rioleringssysteem:  de gemeente is voornemens in de komende planperiode een inhaalslag 

te maken op het gebied van de rioleringsinspecties. Doel hiervan is om beter inzicht te krijgen 

in de staat van onderhoud en het functioneren van de aanwezige voorzieningen 
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• Het doelmatig invullen van de grondwaterzorgplicht, onder andere door beter inzicht te 

krijgen in de grondwatersituatie en haar effecten b innen de gemeentelijke grenzen:  om 

een goede invulling te geven aan de nieuwe grondwaterzorgplicht, is in dit GRP een 

onderzoeksinspanning opgenomen om de grondwatersituatie in de gemeente beter 

inzichtelijk te maken. Deze onderzoeksinspanning zal vervolgens als basis fungeren voor het 

inrichten van de grondwaterzorgplicht in de planperiode hierna 

• Het verder doorvoeren van duurzame en brongerichte m aatregelen:  in het kader van 

duurzaamheid streeft de gemeente naar het treffen van brongerichte maatregelen. Daarnaast 

kiest de gemeente voor duurzame materialen en wordt gestreefd naar het creëren van 

duurzaam gedrag bij de burgers. In de strategie van dit GRP is rekening gehouden met deze 

duurzame ambities van de gemeente 

• Het inspelen op toekomstige ontwikkelingen en de kan s op wateroverlast als gevolg 

van hevige neerslag zoveel mogelijk te verkleinen:  de gemeente heeft de ambitie om bij 

het inrichten van haar maatregelenpakket in te spelen op klimaatontwikkelingen en de 

effecten van stedelijke uitbreiding. In dit GRP zijn maatregelen meegenomen die als doel 

hebben een robuust rioleringssysteem te bewerkstelligen dat klaar is voor de toekomst 

• Het actualiseren van het geautomatiseerde beheerpakk et met de laatste revisies en 

inspectiegegevens: door de opname van extra onderzoeksinspanning om de achterstand in 

de visuele inspecties te verminderen, is het actualiseren en het up-to-date houden van de 

gegevens in het geautomatiseerde beheerpakket van groot belang. In dit GRP is opgenomen 

dat de gemeente het beheerpakket vult met alle relevante beschikbare gegevens 

 

Op basis van bovenstaande speerpunten is de strategie van de gemeente verder uitgewerkt. 

Hierbij is rekening gehouden met de in 5.1 beschreven beleidsruimte.  

 
5.3 Aanleg van voorzieningen 
 
5.3.1 Aanleg bij nieuwbouw en bestaande bouw 

In het geval van nieuwbouw (in- of uitbreidingsplannen) wordt het afvalwater van alle panden 

aangesloten op de gemeentelijke riolering. Ondergrondse riolering vormt hiervoor nog steeds de 

meest doelmatige techniek.  

 

Voor hemelwater is dit niet altijd het geval. In de gemeente Zwartewaterland wordt in de huidige 

situatie regenwater bij nieuwbouw gescheiden ingezameld van afvalwater. Hiertoe wordt, met 

uitzondering van kleine inbreidingen, in principe een gescheiden stelsel aangelegd bij 

nieuwbouw, waarbij het hemelwater primair oppervlakkig wordt aangeboden.  

Bij kleine inbreidingen vindt wel gescheiden aanlevering van afval- en regenwater op de erfgrens 

plaats, zodat dit bij aanleg van aparte regenwaterriolen wel gescheiden ingezameld kan worden.  
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Bij het ontwerp en de realisatie van gemeentelijke riolering zullen de volgende kaders in acht 

worden genomen: 

• De Vierde Nota waterhuishouding, waarin als streefwaarde voor het niet aankoppelen van 

verhard oppervlak 60 % wordt genoemd. Het gevolg hiervan is onder meer dat er zo weinig 

mogelijk schoon regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd 

• De strategie volgens WB 21 waarin wordt gestreefd naar het zolang en zoveel mogelijk 

vasthouden van gebiedseigen water (trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’) en om schoon 

water schoon te houden en te krijgen (trits ‘schoonhouden-scheiden-zuiveren’) 

• Het waterplan Zwartewaterland, waarin in samenwerking met de waterschappen Reest en 

Wieden en Groot Salland de koers is geformuleerd met betrekking tot het omgaan met water 

• Het rapport Riooloverstorten, deel 2: eenduidige basisinspanning, juni 2001 van de 

Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). Hierin zijn de maatstaven van de maximaal 

toegestane vuilemissie beschreven ten aanzien van de basisinspanning voor zowel 

gemengde als verbeterd gescheiden stelsels. Er wordt daarbij rekening gehouden met de 

verschillende uitgangspunten die de waterschappen hanteren bij het vaststellen van de 

vuilemissie 

• Naast de basisinspanning moet het effect van de lozingen apart beoordeeld worden op 

waterkwaliteit (waterkwaliteitsspoor). Op basis hiervan kan het waterschap aanvullende eisen 

stellen om de vuilemissie te beperken 

 

Bij nieuwbouw wil de gemeente in het kader van duurzaamheid het gebruik gaan stimuleren van 

bouwmaterialen die geen nadelige invloed hebben op de waterkwaliteit.  

 

Verder wordt bij uitbreidingsplannen in de gemeente een watertoets uitgevoerd, waarbij 

wateraspecten worden afgestemd met de waterschappen.  

 
5.3.2 Beheer rioleringsgegevens bij nieuwbouw 

De revisiegegevens van nieuw aangelegde riolering zullen uiterlijk vier weken na de oplevering 

van een nieuwbouwproject worden verwerkt. Bij uitbreidingen zal tijdens de bouw van woningen 

en bedrijven controle op foutieve aansluitingen plaatsvinden.  

 
5.4 Beheer van bestaande voorzieningen 
 
5.4.1 Inventarisatie en gegevensbeheer 

 

Inventarisatie rioolbeheer 

Voor een goed en efficiënt rioolbeheer is een compleet en actueel gegevensbestand van de 

aanwezige rioleringsvoorzieningen een belangrijke voorwaarde. De gemeente maakt sinds 2008 

gebruik van een geautomatiseerd beheersysteem wat momenteel alleen operationeel is voor de 

aanwezige leidingen.  
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De komende planperiode is het de wens dit beheersysteem uit te breiden met gegevens van 

speciale voorzieningen (bijvoorbeeld overstorten, gemalen, randvoorzieningen en dergelijke). 

Daarnaast dient het beheersysteem te worden geactualiseerd op basis van uitgevoerde 

inmetingen en revisietekeningen.  

 

Inspectie en beoordeling vrijvervalriolering 

Er is geconstateerd dat in de afgelopen planperiode een achterstand is opgelopen op het gebied 

van (visuele) rioolinspecties. Mede hierdoor is er op moment van schrijven onvoldoende inzicht in 

de toestand van de aanwezige rioleringsobjecten. Aangezien een riool altijd wordt gereinigd 

voordat wordt geïnspecteerd, is de reinigingsplanning van de riolering afgestemd op de 

inspectieplanning. Om de opgelopen achterstand in de inspectie van de riolering te reduceren, is 

voor de eerste vier jaar van de planperiode gedetailleerde camera-inspectie van 20 % per jaar 

opgenomen. Na deze periode wordt het percentage omlaag gebracht naar 14 % per jaar, zodat 

het hele rioolstelsel één keer per zeven jaar wordt geïnspecteerd. De kosten voor het inspecteren 

van de riolering zijn opgenomen in de jaarlijkse exploitatiekosten.  

 

Vanuit beheeroogpunt is het wenselijk de inspectieresultaten op te nemen in het 

rioolbeheerprogramma. Daarnaast dienen de geconstateerde waarschuwings- en 

ingrijpmaatstaven nader beoordeeld te worden. 

 
5.4.2 Onderhoud, renovatie en vervanging 

In de afgelopen jaren is het onderhoud aan vrijvervalriolering, persleidingen, gemalen en 

drukriolering uitgevoerd conform het GRP 2003 - 2008. De inspectieresultaten van de tot nu toe 

gehouden camera-inspecties geven op dit moment geen aanleiding tot het intensiveren van de 

huidige onderhoudsstrategie van de vrijvervalriolen. Wel is het aantal geïnspecteerde riolen in de 

gemeente aan de lage kant. Op dit vlak is een verbeterslag gewenst en daarom is de frequentie 

voor camera-inspecties opgevoerd. 
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In tabel 5.2 is een overzicht gegeven van de onderhoudsstaken en de frequentie. 

 

 
Tabel 5.2 Frequentie onderhoudstaken komende planpe riode 

 

Onderhoudstaak Frequentie 

Reinigen riolen (in combinatie met camera-inspectie) 20 % per jaar * 

Kolken zuigen 1 x / 2 jr. 

Reiniging pompputten en pompinstallaties 1 x / 2 jr. 

Inspectie pompputten en pompinstallaties 1 x / jr. 

Onderhoud, reparatie persleidingen/drukriolering Ad hoc 

* Komende planperiode wordt inhaalslag uitgevoerd. Na deze planperiode zal frequentie afnemen 

 

Vervanging en renovatie van vrijvervalriolen 

De gemengde inzameling van huishoudelijk afvalwater en overtollig hemelwater zal op lange termijn 

waar mogelijk en doelmatig plaatsmaken voor volledige gescheiden inzameling van afvalwater en 

regenwater. Hiertoe zal bij rioolvervangingen onderzocht worden of de bestaande gemengde stelsels 

vervangen kunnen worden door gescheiden systemen. Het streven is om zoveel mogelijk verhard 

oppervlak af te koppelen daar waar dit op verantwoorde wijze kan. Zo worden risico’s op wateroverlast 

door extreme neerslag verkleind, wordt de vuiluitworp uit de gemengde stelsels verkleind en worden de 

RWZI’s efficiënter benut. De gemeente sluit hiermee aan bij het beleid van de 

waterkwaliteitsbeheerders. 

 

Uit de camera-inspecties die de afgelopen tijd in de gemeente zijn uitgevoerd, is een aantal 

locaties naar voren gekomen waar herstelmaatregelen nodig zijn. Een deel van deze 

maatregelen zijn inmiddels genomen in combinatie met maatregelen in het kader van de 

basisinspanning. In de rioleringsbeheersplannen zal nader uitgewerkt worden welke overige 

maatregelen de komende jaren precies nodig zijn en wat de urgentie is.  

 

De vervangingsplanning van vrijvervalriolen op korte termijn zal nader uitgewerkt worden in de 

rioleringsbeheersplannen. Het vervangen van riolering wordt op operationeel niveau zo veel 

mogelijk gecombineerd met wegwerkzaamheden en herinrichtingprojecten. Ook wordt bij 

vervanging het functioneren van het hele rioolstelsel tegen het licht gehouden. Daarbij zal, indien 

mogelijk, optimalisatie en verbetering uitgevoerd worden op basis van de basisrioleringsplannen.  
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Op basis van de theoretische vervangingsplanning (gebaseerd op de ouderdom van riolen) komt 

naar voren dat op korte termijn veel riolen vervangen moeten worden. Echter zou dit een 

piekbelasting opleveren die met de huidige formatie niet te realiseren is. Derhalve zijn de 

benodigde investeringen over twee planperiodes verspreid. In de kostendekkingsberekeningen is 

hiermee rekening gehouden. Volgens de berekeningssystematiek zou er de komende periode 

EUR 3.500.000 per jaar aan beheer en onderhoud uitgegeven moeten worden. Dit is nu circa 

EUR 1.800.000 per jaar over de periode 2010 – 2020. 

 

Groot onderhoud en vervanging gemalen en drukriolering 

Op basis van de inspectie- en de onderhoudswerkzaamheden die eenmaal per jaar uitgevoerd 

worden, wordt er een planning opgesteld voor groot onderhoud en/of vervanging van de gemalen 

en drukriolering in de gemeente. Op basis van dit (nog vast te stellen) meerjarenprogramma zal 

de gemeente door middel van onderhoudsbestekken de werkzaamheden uitbesteden.  

De onderhoudsstaat van de gemalen en de drukriolering worden daarmee op het gewenste 

niveau gebracht en gehouden. 

 

Beheerplan 

Om te zorgen voor een doelmatige inzameling van afvalwater is effectief en efficiënt beheer van 

de riolering van wezenlijk belang.  

Vandaar dat in de periode tot en met 2011 een beheerplan wordt opgesteld voor de riolering.  

In dit plan wordt beschreven op welke wijze het rioolstelsel beheerd gaat worden en welke 

prioriteiten daarin gehanteerd worden.  

 
5.4.3 Onderhoud grondwatersystemen 

In de gemeente zijn op een aantal plaatsen grondwatersystemen aanwezig in de vorm van 

(cunet)drainage. Op dit moment vindt er nog geen structureel onderhoud van deze systemen 

plaats. Bij het nader uitwerken van het beleid op het vlak van de grondwaterzorgplicht zal nader 

uitgewerkt worden welke onderhoudsstrategie voor deze systemen gewenst is.  

 
5.4.4 Onderzoek 

Onderzoek is nodig om goed inzicht te kunnen houden in het functioneren van het stelsel en tijdig 

en adequaat te kunnen reageren. Voor de meeste onderzoeksinspanningen kan volstaan worden 

met een voortzetting van de huidige strategie. Wel zal er een verbeterslag gemaakt worden op 

het vlak van de inspectie van vrijvervalriolering.  
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In de onderstaande tabel zijn de onderzoeksinspanningen weergegeven die in de planperiode 

uitgevoerd zullen worden.  

 

 
Tabel 5.3 Onderzoeksinspanningen in de komende plan periode 

 

Voort te zetten activiteit Uitvoering 

Actualiseren beheerssystemen Jaarlijks 

Gedetailleerde camera-inspectie gemengde riolen (20 %) * Jaarlijks 

Inspectie van gemalen Jaarlijks 

Waterpassen drempels overstorten Bij aanpassingen stelsels 

Waterpassen maaiveldhoogtes, putdeksels en b.o.b.’s Bij aanpassingen stelsels 

Monitoren van functioneren van rioolstelsels  Jaarlijks 

Opstellen actieplannen (inspectieplan, onderhoudsplan en renovatieplan) Jaarlijks 

Verwerken revisiegegevens van riolering  Bij nieuwbouw en vervanging 

Controle van vergunningen en verordeningen Jaarlijks 

Actualiseren basisrioleringsplannen (BRP) vijfjaarlijks 

Herberekening verhard oppervlak Bij actualiseren BRP 

Opstellen afkoppelplannen Projectmatig 

Opstellen nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Vijfjaarlijks (2014) 

Actualiseren kostendekkingsplan Jaarlijks 

Monitoren van functioneren van rioolstelsels  Jaarlijks 

Meten, monitoren en onderzoek grondwater (inrichten grondwatermeetnet) Jaarlijks 

Onderzoek modelverordening afkoppelen 2010-2011 

Actualiseren beheersystemen op basis van WION Jaarlijks 

Opzetten waterloket 2010 

* Komende planperiode wordt een inhaalslag uitgevoerd. Na deze planperiode zal frequentie afnemen 

 

Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal van de genoemde onderzoeksinspanningen. 

 

Monitoren van functioneren van rioolstelsels 

De gemeente is gestart met het plaatsen van overstortmeters op de overstorten om, naast 

theoretisch inzicht, ook inzicht te krijgen in het praktische functioneren van het rioleringsstelsel. 

De resultaten van de monitoring worden besproken met de waterschappen. Daarbij zullen kansen 

voor samenwerking zoveel mogelijk worden benut.  
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Onderzoek grondwatersituatie en inrichten grondwatermeetnet 

De nieuwe taak van de gemeente ten aanzien van grondwater wordt formeel omschreven als: 

‘De zorgplicht voor in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van waterhuishoudkundige 

maatregelen, om structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 

gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover gemeentelijke 

maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap behoren. Verder wordt de 

gemeente het aanspreekpunt voor de burger met grondwaterproblemen’. 

 

Zoals reeds besproken in hoofdstuk 3 is het van belang dat de gemeente vastlegt wat wordt 

verstaan onder structureel en nadelige gevolgen. In de komende planperiode zal de gemeente de 

grondwaterzorgplicht voornamelijk invullen door het uitvoeren van onderzoek naar de actuele 

grondwatersituatie binnen de gemeentegrenzen. Hiervoor wordt een globaal grondwatermeetnet 

ingericht. Hierbij zal samenwerking met de waterschappen worden gezocht, die al enkele 

meetnetten heeft geplaatst. 

 

In de hierop volgende planperiode kan dan beleid worden vastgesteld voor de feitelijke invulling 

van de grondwaterzorgplicht.  

 

Door via het in te richten waterloket te inventariseren hoeveel en welk type klachten er binnen 

komen, kan de gemeente een beeld krijgen van de problematiek op dit gebied. In combinatie met 

de resultaten van het aan te leggen grondwatermeetnet kan dan het grondwaterbeleid worden 

geconcretiseerd en kan worden gewerkt aan oplossingen en/of maatregelen. Ook kan een 

koppeling gemaakt worden met de oppervlaktewaterstanden in de omgeving, de 

maaiveldhoogtes en de eigenschappen van de grond. Hierbij is de intentie om samen te werken 

met het waterschap, aangezien zij reeds ruime ervaring hebben met grondwater monitoring. 

 

Zodra er een goed beeld ontstaan is van de grondwatersituatie in de gemeente en de problemen 

daarbij, zal gezamenlijk met waterschappen, de provincie en eventueel het drinkwaterbedrijf 

vastgesteld worden op welke manieren de problemen opgelost kunnen worden en welke partij het 

beste maatregelen kan nemen. Met andere woorden: welke partij heeft de steutel in handen om 

de problemen op te lossen. 

 

Onderzoek modelverordening afkoppelen 

De gemeente overweegt de modelverordening afvoer hemelwater en grondwater van de VNG 

vast te stellen voor bepaalde (strategische) afkoppelgebieden. Hierdoor wordt het voor de 

gemeente mogelijk om, in het belang van de bescherming van het milieu of om wateroverlast te 

voorkomen, bij verordening regels te kunnen stellen aan het lozen van hemel- en grondwater op 

de riolering en op of in de bodem. 
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Actualiseren beheersystemen op basis van WION 

Bij het actualiseren van het beheersysteem is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse 

Netten (WION) van belang. Deze wet heeft tot doel het aantal incidenten met kabels en leidingen 

te minimaliseren. De wet verplicht tot meer gedetailleerde en actuelere (beschikbaarheid van) 

beheergegevens. Daarom zullen de inspanningen die jaarlijks gedaan worden om de 

beheersystemen te actualiseren geïntensiveerd worden.  

 

Invulling waterloket 

De gemeente gaat de komende planperiode invulling geven aan de opzet van het waterloket, 

waar burgers in de toekomst met klachten terecht kunnen. Momenteel staat nog niet vast voor 

welke vorm wordt gekozen. 

 
5.5 Nadere uitwerking stedelijke wateropgave 
 
5.5.1 Grondwater 

Maatregelen in het kader van de grondwaterzorgplicht zijn nog niet gepland. De gemeente zal 

zich deze planperiode richten op onderzoek in de vorm van een grondwatermeetnet. Op basis 

van dit onderzoek zullen in toekomst mogelijk wel maatregelen uitgevoerd worden. 

 
5.5.2 Hydraulische maatregelen 

Systeemgerichte maatregelen zijn gericht op het in stand houden of verbeteren van het 

functioneren van het rioleringsstelsel. Hydraulische maatregelen zijn daarbij gericht op de 

afstroming naar en in het rioolstelsel zodat het afvalwater snel genoeg afgevoerd kan worden. 

Milieutechnische maatregelen zijn gericht op de berging van het stelsel, zodat niet te vaak of te 

veel afvalwater overstort op het oppervlaktewater. 

 

Door verandering van het klimaat zullen regenbuien naar verwachting nog heviger worden, 

waardoor de kans op overlast of ‘water-op-straat’ bij extreme buien nog zal toenemen. In de 

praktijk ontstaat er op sommige plaatsen al overlast bij extreme neerslag. Bij het opstellen van 

een nieuw basisrioleringsplan worden getoetst met ontwerpbuien 7 of 8 (theoretische 

neerslaggebeurtenis die eens per 2 jaar voorkomt) uit de Leidraad Riolering. Daarnaast zal met 

behulp van zwaardere ontwerpbuien in kaart worden gebracht waar zich locaties bevinden die 

kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Uit de berekeningen kan herleid worden waar het afkoppelen 

van extra verhard oppervlak of het vergroten van leidingen zinvol is. 

 

Uit de basisrioleringsplannen die in de afgelopen maanden opgesteld zijn van Hasselt en 

Zwartsluis zijn de onderstaande concept maatregelen gepland. Besluitvorming omtrent de BRP’s 

moeten nog genomen worden. Vooruitlopend op de besluitvorming van de BRP’s is in dit vGRP al 

wel geanticipeerd op de maatregelen die in de concept BRP’s zijn verwoord. 
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Maatregelen Hasselt 

De maatregelen in Hasselt beperken zicht met name tot het industrieterrein Zwartewater. Het 

gaat daarbij niet alleen om het rioleren van niet gerioleerd gebied wat nog rechtstreeks loost op 

het oppervlaktewater, maar ook vervanging van oude en slecht functionerende riolen. Daarnaast 

wordt de riolering afgestemd op een grotere toekomstige capaciteit die nodig is als gevolg van 

uitbreiding en ter voorkoming van wateroverlast. 

 

In Hasselt zijn maatregelen voorzien in de volgende straten/gebieden: 

• Hanzeweg 

• Handelsweg 

• Randweg 

• Industrieweg 

 

De maatregelen zullen gefaseerd uitgevoerd worden. 

 

Maatregelen Zwartsluis 

 

Afkoppelen gebied rond Interfloor. 

In het rioolstelsel van Zwartsluis is niet overal voldoende afvoercapaciteit beschikbaar om 

neerslag voldoende snel af te voeren. Hierdoor kunnen problemen optreden.  

Door het afkoppelen van het verharde oppervlak van een groot gebied rond en inclusief het 

bedrijfsterrein van het bedrijf Interfloor ontstaat meer ruimte in het rioolstelsel en wordt de 

afvoerstructuur verbeterd. De kans op wateroverlast in dit gebied wordt door deze maatregel zeer 

sterk verminderd.  

 

Deze maatregel wordt uitgevoerd gezamenlijk met het vervangen van de riolering in de Moete en 

Klein Lageland. 

 

Vergroten riolering Arembergerstraat 

Deze maatregel is noodzakelijk om tijdens neerslag voldoende water richting de overstort aan de 

Arembergerstraat te kunnen brengen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast aan de Berken- 

en Sportlaan af. 
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Maatregelen Centrum 

In de huidige situatie wordt tijdens neerslag het regenwater dat in het (hoog gelegen) centrum 

van Zwartsluis valt zeer snel afgevoerd naar de overstort aan de Arembergerstraat. De overstort 

op de Gracht aan de Baanstraat wordt nauwelijks benut. Het gevolg hiervan is dat wateroverlast 

kan optreden aan de Berken- en Sportlaan. Om deze situatie op te lossen wordt een 

wervelventiel geplaatst in het moerriool vanuit het centrum. Hierdoor zal stuwing optreden 

waardoor meer water richting overstort aan de Baanstraat wordt gestuurd. 

 

Op termijn is het belangrijk om de afvoer vanuit het centrum verder te beperken door het 

verharde oppervlak af te koppelen van het gemengde rioolstelsel. Deze afkoppelmaatregel heeft 

ook een grote relatie met het realiseren van de basisinspanning. 

 

Afkoppelen Purperreigerlaan 

In de Purperreigerlaan wordt een regenwaterriool aangelegd. Hierdoor wordt extra capaciteit 

gerealiseerd in het gemengde stelsel van Zwartsluis, waardoor problemen met ‘water-op-straat’ 

rond de Verlengde Sportlaan en Van der Meulenstraat afneemt en de vuiluitworp via de 

riooloverstort aan de Weteringallee afneemt. 

 

Maatregelen Veldweg/ Zomerdijk 

Regelmatig is er in de Veldweg sprake van wateroverlast vanuit de riolering. Reden hiervoor is de 

lange weg die het rioolwater moet af leggen richting riooloverstort en de hoogte van het maaiveld 

ter plaatse. De gemeente heeft hier de laatste jaren al diverse maatregelen uitgevoerd, maar 

deze zijn niet voldoende om het probleem te verhelpen. In combinatie met noodzakelijke 

maatregelen om de bestaande riolering op de Zomerdijk en Koningshof te vervangen, wordt nu 

een nieuwe afvoerstructuur voor de riolering vanaf de Veldweg gekozen. De huidige verbinding 

met het rioolstelsel richting Purperreigerlaan wordt verbroken; hierdoor kan de Veldweg niet meer 

worden belast met hoge waterstanden in dit riool. De nieuwe afvoerrichting is nu richting rotonde 

en vervolgens richting overstort aan de Weteringallee. Door de maatregel neemt de kans op 

wateroverlast sterk af. 

 

Wateroverlast Van der Meulenstraat 

Tijdens hevige neerslag komt het regelmatig voor dat in de Van der Meulenstraat wateroverlast 

optreedt. Reden hiervoor ligt in het lage maaiveld ter plaatse en de afvoercapaciteit van de 

riolering in de Populierenstraat, Purperreigerlaan. Uittredend rioolwater vanaf de Populierenstraat 

stroomt namelijk naar de lager gelegen Van der Meulenstraat. Door de voorgestelde maatregelen 

aan de Arembergerstraat en het Centrum zal er meer capaciteit beschikbaar zijn voor afvoer van 

rioolwater via de Populierenstraat en zal wateroverlast minder vaak voorkomen.  
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Om in de situaties dat toch rioolwater op straat komt te staan (hoosbuien) te voorkomen dat water 

naar de Van der Meulenstraat stroomt, wordt een roostergoot aangelegd die het water vervolgens 

rechtstreeks afvoert naar het oppervlaktewater. In een ander kader zijn reeds maatregelen 

voorgesteld om de afvoersituatie van het oppervlaktewater te verbeteren, zodat door deze 

maatregel de kans dat wateroverlast optreedt verleden tijd is. 

 

Ringpersleiding Zwartsluis 

Als onderdeel van de verbetermaatregelen zal in Zwartsluis een nieuwe centrale 

rioolwaterpersleiding aangelegd worden. Hierdoor zal de vuiluitworp vanuit het stelsel fors 

afnemen (zie ook 5.6). 

 

Maatregelen Genemuiden 

De maatregelen uit het vigerende BRP voor Genemuiden worden momenteel uitgevoerd.  

Het BRP voor Genemuiden is momenteel nog niet herzien, zodat in dit vGRP hier nog niet op 

geanticipeerd kan worden. Vandaar dat in de berekening een reservering is opgenomen verdeeld 

over vier jaren. 

 
5.5.3 Stimulering duurzaamheid (subsidieregeling) 

Binnen de gemeente is de ambitie uitgesproken om duurzaamheid te stimuleren in de komende 

jaren. In het kader van de rioleringszorg wil dat zeggen dat burgers en bedrijven zoveel mogelijk 

gestimuleerd zullen worden om afvalwater en regenwater zoveel mogelijk gescheiden te 

verwerken of aan te leveren. Dit kan onder andere door verhard oppervlak af te koppelen.  

 

Om duurzame maatregelen te stimuleren is het voorstel om in de periode tot en met 2011 te komen 

met een voorstel op welke wijze duurzame maatregelen op het gebied van hemelwater en 

afvalwater gestimuleerd kunnen worden. Het voorstel is om te werken met een stimuleringsregeling 

omdat iedereen baat heeft bij duurzame omgang met hemelwater, maar dat niet iedereen in de 

gelegenheid is maatregelen te treffen. Daarnaast zal de gemeente in de komende jaren de 

mogelijkheden bestuderen om ook via de rioolheffing duurzaam gedrag te kunnen stimuleren. 

 
5.5.4 Bewustwording rond duurzaamheid en communicati e 

Naast het opzetten van een subsidieregeling zet de gemeente in op bewustwording rond het 

thema duurzaamheid. Door informatie te verstrekken en daarmee de kennis, houding en gedrag 

positief te beïnvloeden van de doelgroepen burgers en bedrijven, kan deze primaire doelstelling 

optimaal bereikt worden. De middelen die ingezet worden zijn een waterloket, de gemeentelijke 

website of informatieavonden. Ook kan gedacht worden aan voorlichting op scholen of aan 

afstudeerprojecten in relatie tot bedrijven. Dit biedt ruimte voor actieve betrokkenheid van de 

verschillende doelgroepen. Het uiteindelijke doel van de informatievoorziening is dat burgers en 

bedrijven zich bewust worden van de eigen watervoorzieningen en de verantwoordelijkheden die 

dat met zich meebrengt, niet alleen nu maar ook voor de volgende generaties. 
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5.6 Waterkwaliteitsspoor / eenduidige basisinspanni ng 
De waterschappen hebben beleid opgesteld met betrekking tot het waterkwaliteitsspoor.  

Naar aanleiding van dit beleid zal in Zwartsluis nog extra berging in het stelsel gecreëerd moeten 

worden. Dit zal waarschijnlijk vorm gegeven worden door bergingscapaciteit aan te leggen onder 

de sportvelden in Zwartsluis. De uitvoering hiervan staat gepland voor de periode 2012 tot 2014. 

 

Naast de maatregel in het kader van het waterkwaliteitsspoor, zijn er nog een aantal maatregelen 

die de gemeente moet uitvoeren om aan de eenduidige basisinspanning te kunnen voldoen.  

Het gaat om afkoppelmaatregelen die voortvloeien uit de optimalisatiestudies en die 

gecombineerd worden met maatregelen om wateroverlast te verminderen (zie paragraaf 5.5). 

Daarnaast wordt in Zwartsluis nog een nieuwe centrale rioolwaterpersleiding aangelegd. Hierdoor 

zal de vuiluitworp vanuit het stelsel fors afnemen. 

 
5.7 Samenvatting maatregelen en planning 
In tabel 5.5 zijn alle geplande maatregelen nog een keer samengevat weergegeven.  

Ook is daarbij aangegeven wanneer deze maatregelen gepland zijn.  

 

 

Tabel 5.5 Samenvatting maatregelen 

 

Omschrijving Uitvoering 

Vervanging vrijverval, drukriolen en gemalen Jaarlijks 

Vervangen gemalen Jaarlijks 

Maatregelen Hanzeweg Hasselt 2010 

Maatregelen Handelsweg Hasselt 2011 

Maatregelen Randweg Hasselt 2012 

Maatregelen Industrieweg Hasselt 2013 

Maatregelen BRP Genemuiden 2011-2013 

Afkoppelen Zwartsluis rondom Interfloor 2010-2011 

Vergroten riolen Arembergerstraat Zwartsluis 2010-2013 

Maatregelen Centrum 2010-2014 

Maatregelen Veldweg / Zomerdijk Zwartsluis 2010-2011 

Wateroverlast Van der Meulenstraat Zwartsluis 2010-2011 

Aanleg ringpersleiding Zwartsluis 2012 

Waterkwaliteitsspoor Zwartsluis 2012-2014 

Inrichten grondwatermeetnet 2010-2011 

Maatregelen grondwater (SWO) 2012-2014 
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6 De nieuwe rioolheffing 

6.1 Wettelijke ontwikkelingen 
In het kader van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken (Wet 

gemeentelijke watertaken) is de gemeente Zwartewaterland verplicht per 1 januari 2010 een 

nieuwe, verbrede rioolheffing in te voeren. Kon met het oude rioolrecht alleen de rioleringstaak 

bekostigd worden, met de nieuwe rioolheffing kunnen ook de kosten voor hemel- en 

grondwatertaken worden meegenomen. Om deze wijziging in te voeren dient voor 2010 een 

nieuwe verordening opgesteld te worden, waarin is aangegeven op welke manier de rioolheffing 

is vastgesteld.  

 
6.2 Ambities naar de toekomst 
Tot nu werd in de gemeente Zwartewaterland voor particulieren een vast rioolrecht geheven. 

Hierbij wordt een vast bedrag gehanteerd per heffingseenheid (1 meerpersoonshuishouden). 

Voor éénpersoonshuishoudens is de hoogte van het rioolrecht 83 % van het tarief per 

heffingseenheid. Daarnaast betalen bedrijven in de huidige situatie 24 % van de totaal benodigde 

inkomsten op basis van waterverbruik.  

 

Tijdens het opstellen van dit GRP is intensief overleg gevoerd over het inrichten van de nieuwe 

rioolheffing. De gemeente heeft zich uitvoerig laten informeren over de mogelijkheden voor de 

nieuwe rioolheffing. Vervolgens is een workshop georganiseerd, waarin aan de hand van 

stellingen is achterhaald waar bepaalde voorkeuren liggen en welke aspecten meer of minder van 

belang zijn voor de gemeente. Gedacht moet worden aan andere vormen van heffing die 

gebaseerd zijn op thema’s als ‘de vervuiler betaalt’, ‘duurzaamheid’ en ‘administratieve lasten’.  

In de workshop is een aantal varianten voor de nieuwe rioolheffing bestudeerd.  

De resultaten van de workshop zijn vervolgens in een raadscommissievergadering 

gepresenteerd. Hoewel in deze vergadering geen duidelijke voorkeur voor een variant 

uitgesproken kon worden, heeft de gemeenteraad zich, in een ander verband wel uitgesproken 

over ambities om duurzaamheid binnen gemeente te stimuleren. 

 

Na het bestuderen van deze voorstellen blijkt dat het huidige systeem een efficiënte heffing is, 

waarbij recht wordt gedaan aan verschillende aspecten, te weten: 

• Simpele heffingsvorm 

• Wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van huishoudens 

• Geen gescheiden heffing 

• Praktisch eenvoudig te innen 
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Het opzetten van een andere heffingsystematiek is complex en vergt een langdurig 

implementatietraject. Het overstappen naar een ander systeem van innen organisatorisch het 

nodige vergt en dit niet voor 1 januari 2010 te realiseren valt. Daar komt nog bij dat de VNG de 

Nederlandse gemeenten het advies gegeven heeft om zeer terughoudend te zijn als het gaat om 

het toepassen van een gescheiden heffing van de grote administratieve lasten die daarmee 

gepaard gaan. 

 
6.3 Stimulering duurzaamheid (subsidieregeling) 
Het is wenselijk aandacht te hebben voor duurzaamheid. Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs 

geregeld te worden via een gescheiden heffingssysteem. Op basis van zo’n systeem zou iemand 

die duurzaam omgaat met hemelwater bijvoorbeeld een lagere aanslag krijgen. Doordat op dit 

moment niet iedereen in het gemeentelijke beheersgebied duurzame maatregelen kan treffen, 

heeft dit een vorm van rechtsongelijkheid in zich. Vandaar dat de komende twee jaar een voorstel 

wordt uitgewerkt voor een stimuleringsregeling. Gelijktijdig met het voorstel voor stimulering van 

duurzame maatregelen zal onderzocht worden of het wenselijk is om bedrijven niet alleen aan te 

slaan op basis van waterverbruik maar ook op basis van aangesloten verhard oppervlak.  

De essentie van dit voorstel is gebaseerd op de ervaringen van de gemeente Ede, bij de nadere 

uitwerking ervan worden de ervaringen van deze gemeente ook meegenomen. 

 
6.4 Nieuwe verordening voor 2010 
De verordening voor de rioolheffing moet voor 2010 worden vastgesteld. Dit zal echter niet 

gelijktijdig met het vGRP gebeuren, maar in een later stadium, als ook de overige 

heffingsverordeningen worden vastgesteld. 
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7 Middelen 

In dit hoofdstuk is aangegeven welke personele en financiële middelen er nodig zijn om de in 

hoofdstuk 5 beschreven strategie en de daarbij horende onderzoeksinspanningen en 

maatregelen te kunnen realiseren. 

  
7.1 Personele middelen 
Takenpakketten 

Alle voor het rioleringsbeheer benodigde activiteiten zijn te vertalen naar takenpakketten die door 

personen moeten worden ingevuld. Daarbij zijn de volgende onderdelen te onderscheiden: 

1. Planvorming 

2. Onderzoek 

3. Onderhoud 

4. Maatregelen 

5. Facilitair 

 

Ad 1. De taken die onder planvorming vallen zijn onder andere: 

• Het opstellen van het vGRP 

• Interne en externe afstemming 

• Het opstellen van jaarprogramma’s 

 

Ad 2. De onderzoekstaken zijn onder andere:  

• Opstellen van inspectie- en controleplannen, het uitvoeren van inspectie- en 

controlewerkzaamheden en het beoordelen van rioolinspecties 

• Uitvoeren van berekeningen op het gebied van het hydraulisch functioneren en de vuiluitworp 

van de riolering (BRP) 

• Inventariseren van klachten 

• Uitvoeren van metingen aan het rioolstelsel (bijvoorbeeld inmeten van rioolputten of 

overstortdrempels) 

• Monitoring van overstorten 

 

Ad 3. De onderhoudstaken zijn onder andere: 

• Opstellen uitvoeringsplannen en opstellen werkinstructies (bestek) 

• Uitbesteden en/of uitvoeren onderhoudswerkzaamheden 

• Financiële afwikkeling en administratie 
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Ad 4. De belangrijkste taken op het gebied van maatregelen, zijn: 

• Ontwerpen van voorzieningen 

• Uitwerken details voorzieningen (en opstellen bestek) 

• Aanvragen van vergunningen 

• Afstemming werkzaamheden met derden en communicatie met bewoners/middenstanders 

• Uitvoeren werkzaamheden 

• Houden van toezicht 

• Financiële afwikkeling en administratie 

 

Ad 5. Facilitaire taken zijn onder andere: 

• Verwerken revisiegegevens 

• Verlenen van vergunning aan burgers en derden 

• Klachtenanalyse en -verwerking 

• Verzorgen van voorlichting 

 

Benodigde fte’s (fulltimerequivalent) 

Op basis van module D2000 van de leidraad kan geconcludeerd worden dat de 

gemeente Zwartewaterland (21.881 inwoners per 1 mei 2009) voor de onderdelen planvorming, 

onderzoek en facilitair ongeveer 540 werkdagen/jaar nodig heeft als de gemeente geen 

werkzaamheden uitbesteedt. Ervan uitgaande dat 1 fte per jaar ongeveer 175 werkdagen per jaar 

aan rioleringstaken kan besteden, zouden er dan in de gemeente Zwartewaterland 3,1 fte’s nodig 

zijn voor het uitvoeren van de onderdelen planvorming, onderzoek en facilitair. In de praktijk vindt 

er echter uitbesteding van werkzaamheden plaats en zullen er naar schatting 1,8 fte’s nodig zijn 

voor deze onderdelen (60 % uitbesteding).  

 

Met behulp van dezelfde leidraad is een schatting gemaakt van het aantal fte’s dat nodig zal zijn 

voor het uitvoeren van onderhoud aan de riolering in de gemeente. De schatting is gemaakt aan 

de hand van de lengte van de diverse soorten riolen, het aantal kolken en gemalen. Uitgaande 

van de in paragraaf 4.1 omschreven voorzieningen in de gemeente, zou de gemeente in totaal 

3,0 fte’s nodig hebben voor onderhoud van de riolering als alle taken door de organisatie zelf 

uitgevoerd zouden worden. Echter ook hier zal een groot deel van de werkzaamheden 

uitbesteedt worden en zullen er in de praktijk naar schatting 1,8 fte’s nodig zijn (op basis van 

60 % uitbesteding). 

 

Het aantal berekende fte’s dat nodig zal zijn voor het uitvoeren van maatregelen is bepaald aan 

de hand van de investeringsbedragen die de gemeente tijdens de planperiode opgenomen heeft 

voor het uitvoeren van maatregelen. Het betreft hier onder andere maatregelen op het gebied van 

vervanging en maatregelen die voortvloeien uit de BRP’n.  
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Op basis van het gemiddelde te verwachten investeringsniveau in de planperiode kan 

geconcludeerd worden dat de gemeente, zonder uitbesteding, ongeveer 4,3 fte’s nodig zal 

hebben (op basis van 12 % voorbereiding en toezicht). Het betreft hier incidentele taken die per 

jaar kunnen verschillen. Ook van de voorbereiding en toezicht zal naar schatting weer 60 % 

uitbesteed worden, waardoor de gemeente in de praktijk ongeveer 1,7 fte’s nodig zullen zijn voor 

het uitvoeren van maatregelen.  

 

Voor alle kerntaken zal de gemeente, bij het uitbesteden van een groot deel van de 

werkzaamheden, naar schatting 5,3 fte’s nodig hebben. Op dit moment heeft de gemeente 

minder fte’s beschikbaar voor alle rioleringstaken, namelijk 3,3 fte’s. Daar komt nog bij dat het 

takenpakket in de komende jaren waarschijnlijk zal gaan toenemen als gevolg van de 

gemeentelijke watertaken. Daar staat echter weer tegenover dat er nog nader onderzocht moet 

worden wat de werkelijke staat is van de riolering in de gemeente. Als blijkt dat de riolen in een 

betere staat zijn dan op basis van de technische levensduren te verwachten was, dan zullen er 

mogelijk minder fte’s nodig zijn voor de uitvoeringstaken. Ook kunnen mogelijk nog fte’s bespaard 

worden door werkzaamheden samen op te pakken met andere afdelingen binnen de gemeente of 

door samen te werken met de waterschappen. 

 

Uitbesteden van werkzaamheden 

In de komende planperiode zal de gemeente keuzes moeten maken met betrekking tot het 

uitbesteden van werkzaamheden of het aanpassen van de beschikbare fte’s. Bij het bepalen van 

de benodigde fte’s is uitgegaan van een uitbestedingspercentage van 60%, maar gelet op de 

omvang van de gemeente wordt voorgesteld om te kiezen voor het uitbesteden van een groter 

deel van de werkzaamheden en zelf alleen de regie hierop te behouden. De omvang van de 

gemeente is te gering om alle specialismen zelf in huis te hebben. Als de gemeente kiest voor het 

uitbesteden van meer taken, is het wel van belang dat er voldoende fte’s beschikbaar blijven om 

alle regietaken te kunnen vervullen vanuit de gemeente.  

 

Uit deze analyse komt naar voren dat de gemeente qua formatie aan de ondergrens zit.  

Sinds 2009 is de formatie op het gebied van de riolering met 2 fte’s uitgebreid. Het voorstel is om 

te bekijken welke effecten deze uitbreiding heeft en vervolgens jaarlijks bij de personele 

jaarcyclus te beoordelen of het wenselijk is om de formatie al dan niet tijdelijk of definitief aan te 

passen. 

 

Bij de personele jaarcyclus zal er een inschatting gemaakt worden van de werkzaamheden die 

intern uitgevoerd kunnen worden en de werkzaamheden die uitbesteed moeten worden.  
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Daarbij zal beschikbare eigen expertise, maar ook kosteneffectiviteit een belangrijk 

aandachtspunt zijn. Om jaarlijks een goede inschatting te kunnen maken, zal met behulp van 

urenregistratie en/of evaluatie bijgehouden worden welke taken in omvang toenemen en welke 

taken doelmatiger uitgevoerd kunnen worden door uitbesteding. Op deze manier kan in het oog 

gehouden worden of de gemeente de juiste hoeveelheid fte’s binnen de organisatie heeft om 

taken uit te voeren. Met behulp van de evaluatie van de kerntaken is de gemeente in staat om 

jaarlijks te anticiperen op veranderende kosten en formatie. Ook kan daarmee jaarlijks het 

kostendekkingsplan van het vGRP worden bijgesteld.  
 
7.2 Financiële middelen 
 
7.2.1 Uitgangspunten 

In deze paragraaf worden de uitgangspunten van de kostendekkingsberekening beschreven. 

Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de berekeningsmethode. Daaropvolgend wordt 

ingegaan op de algemene uitgangspunten van de berekeningen. 

 

Berekeningsmethode 

Bij de kostendekkingsberekening wordt onderscheid gemaakt tussen exploitatielasten en 

investeringen. Investeringen zijn uitgaven die als kapitaallasten over een aantal jaren verdeeld 

worden. Deze kapitaallasten worden berekend uit afschrijving en rente. Hierbij wordt een lineaire 

afschrijving gehanteerd. De afschrijvingsperiode varieert per type investering. De kapitaallasten 

vormen samen met de exploitatielasten de totale kosten. 

 

Tegenover de kosten staan de opbrengsten. Deze bestaan bij de gemeente Zwartewaterland 

voornamelijk uit rioolheffing (rioolbelasting). Als de opbrengsten groter zijn dan de kosten ontstaat 

er (achteraf) een positief saldo dat gestort wordt in een (bestemmings)reserve. Hiermee kunnen 

fluctuaties in de jaarlijkse kosten worden opgevangen, zodat de rioolheffing een gelijkmatig 

verloop kan krijgen. Dit systeem wordt tot op heden door de gemeente gehanteerd. 

 

Algemeen 

De berekening is gemaakt voor een periode van 60 jaar (2009 tot en met 2068).  

 

Alle genoemde kosten zijn inclusief: 

• Directiekosten 

• Kosten onvoorzien 

• BTW (behalve exploitatiekosten) 

• Algemene kosten, uitvoeringskosten, winst en risico 
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Verder zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 

• De kosten zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2009 

• Voor de rente over de kapitaallasten is 5,0 % aangehouden 

• Voor de rente over de reserve is 0,0 % aangehouden 

• In de berekening is nog geen rekening gehouden met inflatie 

 

De kostendekkingsberekeningen gaan uit van kostendekkende tarieven voor de rioolheffing. 

Dit wil zeggen dat er niet gerekend is met bijdragen uit bijvoorbeeld de algemene middelen. 

 
7.2.2 Afschrijvingsperioden en technische levensdur en 

De volgende afschrijvingsperioden en technische levensduren zijn gehanteerd. 

De afschrijvingsperioden geven aan in welke tijdsbestek bepaalde investeringen financieel 

afgeschreven worden en de technische levensduren geven aan hoelang bepaalde onderdelen 

van de riolering technisch meekunnen. Dit geeft tevens aan met welke cyclus onderdelen 

vervangen zullen worden. 

 

 
Tabel 7.1 Afschrijvingsperioden en technische leven sduren van nieuwe onderdelen van de riolering 

  

Investering Afschrijvingsperiode Technische 
Levensduur 

Vrij-verval en drukriolen  40 jaar 50 jaar 

Putten rioolgemalen 40 jaar   40 jaar 

Grondwatermeetnet 15 jaar 15 jaar 

Grondwatervoorzieningen 30 jaar 30 jaar 

 
7.2.3 Investeringen 

In de volgende tabel zijn de investeringen tot en met 2014 weergegeven. De bedragen zijn 

exclusief inflatie en inclusief BTW. Ook zijn bij alle investeringen kosten meegenomen voor 

personele kosten in de vorm van voorbereiding, toezicht en aannemerskosten. Het volledige 

overzicht van de investeringen is weergegeven in bijlage 6. 

 

Alle opgenomen investeringen vloeien voort uit wettelijke verplichtingen die de gemeente heeft of 

uit (milieu)eisen die gesteld worden aan het rioleringssysteem.  
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Tabel 7.2 Investeringen tot en met 2014 

 

 Investering [EUR] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vervangen vrij-verval en 

drukriolen 
 1.516.000,00 1.516.000,00 1.868.000,00 1.868.000,00 1.868.000,00 

Vervanging gemalen  70.000,00 70.000,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00 

Maatregelen Hanzeweg Hasselt  756.000,00     

Maatregelen Handelsweg Hasselt   420.000,00    

Maatregelen Randweg Hasselt    139.000,00   

Maatregelen Industrieweg 

Hasselt 
    706.000,00  

Reservering tbv maatregelen uit 

nog te actualiseren BRP 

Genemuiden 

   200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Afkoppelen gebied Interfloor 

Zwartsluis 
 1.100.000,00     

Vergroten riolering 

Arembergerstraat Zwartsluis 
  255.000,00    

Maatregelen centrum Zwartsluis  210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00  

Maatregelen Veldweg/Zomerdijk 

Zwartsluis 
  575.000,00    

Ringpersleiding Zwartsluis    600.000,00   

Maatregelen Van der 

Meulenstraat 
  280.000,00    

Inrichten grondwatermeetnet  50.000,00 50.000,00    

Waterkwaliteitsspoor (extra 

berging) 
   50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 

Vervanging riolen 

In de kostendekkingsberekening zijn investeringen opgenomen voor het vervangen van riolen op 

korte en lange termijn. Het gaat daarbij om de vervanging van vrij-vervalriolen en drukriolen. 

De investeringen zijn verdeeld over de jaren 2009 tot 2068. 

 

De vervangingsinvesteringen zijn bepaald met de vaste gegevens die beschikbaar waren in het 

beheerpakket van de gemeente. Daarbij is op basis van de jaren van aanleg en de gemiddelde 

technische levensduren berekend welke investeringsbedragen in welk jaar nodig zullen zijn. 

Voor de technische levensduur is, net als in het vorige GRP, gerekend met 50 jaar. 
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In de bedragen van de vervangingsinvesteringen zijn de volgende onderdelen meegenomen: 

• Opbreken bestaande verharding en leidingwerk 

• Vervangen bestaande grondlagen voor nieuw zand 

• Aanleg nieuw leidingwerk inclusief aansluitleidingen en kolken 

• Paalfundering (op plaatsen waar de gesteldheid van de ondergrond dit verlangt) 

• Herstraten bestaande verharding/herstel asfalt over de volledige wegbreedte 

• Kosten voorbereiding en toezicht (personele kosten) 

• Kosten algemene kosten, winst en risico (aannemer) 

 

Een aantal riolen in de gemeente hebben de technisch maximale levensduur inmiddels 

overschreden. Theoretisch zouden deze riolen al vervangen moeten zijn, maar in de praktijk zijn 

deze riolen langer meegegaan. De investeringen die nodig zijn om deze riolen te vervangen zijn 

daarom in de berekeningen over de eerste jaren verspreid.  

 

De werkelijke kosten voor het vervangen zijn berekend op circa EUR 3.000.000,00 per jaar, maar 

dit bedrag is niet realiseerbaar voor de gemeente. De investeringen zijn daarom verspreid over 

twee planperiodes, wat leidt tot een realistischer investeringsniveau wat varieert tussen circa 

EUR 1.500.000,00 en EUR 1.900.000,00 per jaar. Het versneld uitvoeren van inspecties zal 

moeten uitwijzen waar de risico’s op calamiteiten en klachten het grootst zijn en waar dus het 

eerst maatregelen nodig zijn. 

 

Vervanging gemalen  

In de komende planperiode zal nog een concrete planning uitgewerkt worden voor de vervanging 

van de rioolgemalen. Tot op heden is nog onduidelijke welke investeringsbedragen nodig zijn in 

welke jaren. Om deze reden is een jaarlijks bedrag opgenomen van EUR 40.000,00 behalve in de 

jaren 2009, 2010 en 2011. In deze jaren is EUR 70.000,00 per jaar opgenomen vanwege een te 

verwachten inhaalslag.  

 

Maatregelen uit basisrioleringsplannen 

Naast de vervangingsmaatregelen zijn een aantal specifieke maatregelen opgenomen die 

voortvloeien uit de basisrioleringsplannen. Deze maatregelen hebben over het algemeen tot doel 

om wateroverlastsituaties te verhelpen of om aan de milieu-eisen te kunnen voldoen. Het gaat om 

de maatregelen in de kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. 

 

Inrichten grondwatermeetnet 

Om in de komende planperiode nauwkeurig onderzoek te kunnen doen naar 

grondwaterproblemen in de gemeente, is rekening gehouden met het inrichten van een 

grondwatermeetnet. De investeringen zijn gepland in 2010 en 2011 (EUR 50.000,00 per jaar). 
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Waterkwaliteitsspoor 

In goed overleg met de waterschappen zal vastgesteld worden welke maatregelen de komende 

planperiode nodig zijn voor het waterkwaliteitsspoor. In de jaren 2012 tot en met 2014 is rekening 

gehouden met een jaarlijkse investering van EUR 50.000,00 voor de aanleg van extra 

waterberging in Zwartsluis . 

 

Totale investeringen 

Het verloop van het totale investeringsniveau is weergegeven in grafiek 7.1 (exclusief inflatie en 

inclusief BTW).  

 

Verloop totale investeringen (excl. inflatie)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064

Jaar

B
ed

ra
g 

(k
E

U
R

)

 
Figuur 7.1 Verloop totale investeringen 

 

In de grafiek valt op dat er in de eerstkomende jaren relatief hoge investeringen te verwachten 

zijn. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat in er de gemeente nog relatief veel riolen 

liggen die ouder zijn dan 50 jaar. 
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7.2.4 Kosten 

  

Kapitaallasten 

Bij de kapitaallasten is onderscheid te maken tussen kapitaallasten voortvloeiend uit de hiervoor 

beschreven toekomstige investeringen en kapitaallasten als gevolg van investeringen uit het 

verleden. De kapitaallasten zijn afhankelijk van de lineaire afschrijving, het rentepercentage en de 

afschrijvingsperiode. In tabel 7.3 is het verloop van de kapitaallasten van investeringen uit het 

verleden weergegeven. De kapitaallasten tot en met 2013 zijn volgens opgave van de gemeente.  

In de jaren daarna is gerekend met een gelijkmatige afname tot nul in 2052. 
 
 
Tabel 7.3  Kapitaallasten uit het verleden 

 
Jaar Kapitaallasten uit het verleden 

[afgerond] [EUR] 

2009 828.000,00 

2010 901.000,00 

2011 866.000,00 

2012 839.000,00 

2013 808.000,00 

2014 787.000,00 

2015 766.000,00 

2016 745.000,00 

 

Exploitatiekosten 

Voor de jaarlijkse exploitatiekosten van het (bestaande) rioleringssysteem is in principe uitgegaan 

van de bestaande begroting. Op een aantal punten zijn de kosten bijgesteld. Een overzicht  

van de reguliere jaarlijkse (personele) kosten is weergegeven in de bijlage. Naast de reguliere 

exploitatiekosten om het rioleringssysteem in een goede staat te houden, zijn kosten opgenomen 

in specifieke jaren. Het gaat om onderzoeksinspanningen die niet jaarlijks terugkeren.  

 

De bovengenoemde kosten komen allemaal voort uit wettelijke verplichtingen, akkoorden of 

andere verplichtingen. Dit geld niet voor de laatste posten. Dit betreft de subsidieregeling om 

afkoppelen bij particulieren te stimuleren en om het bewustzijn rond duurzaamheid te stimuleren.  

 

In tabel 7.4 is het complete overzicht van de exploitatiekosten weergegeven. 
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Tabel 7.4 Exploitatiekosten tot en met 2014 

 

 Exploitatiekosten [EUR] 2010 2011 2012 2013 2014 

Exploitatielasten riolering (zie 

onderbouwing in bijlage) 517.000,00 517.000,00 517.000,00 517.000,00 517.000,00 

Inhaalslag camera-inspecties en 

beoordeling 70.000,00 70.000,00 70.000,00   

Herberekening riolering 

buitenkwartier (Zwartsluis)      

Onderzoek v.g.s. bedrijventerrein 

Oost / Zevenbont Genemuiden      

BRP Zwartsluis      

Actualiseren BRP'n toekomstig      

Opstellen vGRP (in combinatie met 

waterplan)     35.000,00 

Onderzoek/in kaart brengen 

grondwatersituatie/beleid 25.000,00 25.000,00 25.000,00   

Uitwerken nieuwe 

heffingsmethodiek 15.000,00 15.000,00    

Stimuleren duurzaamheid / 

communicatie 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Subsidieregeling afkoppelen 

particulieren 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

 

Omdat het opstellen van basisrioleringsplannen net afgerond is of omdat dit inmiddels in gang 

gezet is, zijn in de komende planperiode geen kosten meer opgenomen. Deze kosten komen wel 

weer terug in de jaren er na. Zie hiervoor de complete kostendekkingsberekening in de bijlage.  

 
7.2.5 Baten 

De baten die over het algemeen aan de orde komen voor de kostendekking zowel op korte als op 

de lange termijn zijn: 

• Rioolheffingen 

• Subsidies 

• Verfijningsuitkering 

 

In de kostendekkingsberekening is op dit moment alleen rekening gehouden met de opbrengsten 

van de rioolheffing. Er is geen rekening gehouden met subsidies. Ook is niet gerekend met de 

baten uit de verfijningsuitkering omdat deze baten worden toegekend aan een algemene 

bestemmingsreserve.  
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De rioolheffing in de gemeente Zwartewaterland is een vaste heffing per aansluiting, waarbij 

aparte tarieven geheven worden voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. 

Daarnaast geldt een tarief voor grootverbruikers van water. Dit tarief betreft een toeslag per kuub. 

 

In het onderstaande is schematisch de verhouding weergegeven van de kostenonderdelen waar 

de rioolheffing in de komende planperiode aan wordt besteed. Daarnaast is in de 

kostendekkingsberekeningen in de bijlage aangegeven welke deel van de heffing wordt besteed 

aan bestaande opgaven van de gemeente en opgaven die voortvloeien uit nieuwe wetgeving en 

nieuwe ontwikkelingen. 

 

Kapitaalslasten 
investeringen in 

bestaande 
voorzieningen

Kapitaalslasten 
investeringen nieuwe 

voorzieningen

Kapitaalslasten van 
investeringen uit het 

verleden

Exploitatielasten 
bestaande 

(beheer)opgaven

Exploitatielasten 
nieuwe 

(beheer)opgaven

 
 
7.3 Verloop rioolheffing en reserve (gekozen altern atief) 
Op basis van de voorgaande randvoorwaarden en gegevens zijn kostendekkingsberekeningen 

uitgevoerd voor de komende 60 jaar. Omdat er op verschillende manieren omgegaan kan worden 

met de hoogtes van de rioolheffing en het saldo van de reserve, zijn er drie alternatieven aan de 

gemeenteraad voorgelegd. De alternatieven zagen er kort samengevat als volgt uit: 
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Alternatief 1: verloop rioolheffing ad-hoc 

Voordelen: 

• Relatief beperkte stijging van de rioolheffing in de eerste jaren van de planperiode 

• Als blijkt dat maatregelen uitgesteld worden of niet nodig blijken, vindt er geen onnodige 

opbouw van de reserve op  

 

Nadelen: 

• Er wordt maar beperkt een buffer opgebouwd voor onverwachte gebeurtenissen 

• Stijging en daling van de rioolheffing verloopt schoksgewijs; tarieven kunnen sterk fluctueren 

 

Alternatief 2: Verloop rioolheffing geleidelijk 

Voordelen: 

• Door opbouw van een hogere reserve zal de stijging of daling van de rioolheffing 

gelijkmatiger verlopen 

•  Er wordt een buffer opgebouwd voor toenemende vervangingsinvesteringen 

 

Nadelen: 

• Uitstel van investeringen kan er toe leiden dat de reserve ongewenst hoog wordt 

 

Alternatief 3: rioolheffing naar kostendekkend niveau 

Voordelen: 

• Bedragen die nodig zijn voor grote investeringen worden van te voren “gespaard” 

 

Nadelen: 

• Er wordt veel geld van burgers en bedrijven in de reserve vastgehouden 

• Er wordt geen rekening gehouden met mogelijke ontwikkelingen of besparingen in de 

toekomst 

 

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 29 oktober 2009 gekozen voor het toepassen 

van de rioolheffing en de reserve volgens alternatief 2. Het verloop van de rioolheffing en de 

reserve van de dit alternatief is in de volgende paragraaf nader uitgewerkt.  

 
7.3.1 Verloop rioolheffing 

Op basis van de voorgaande randvoorwaarden en gegevens is een kostendekkingsberekening 

uitgewerkt voor de komende 60 jaar. De berekende hoogtes van de rioolheffing zijn voor de 

periode tot en met 2018 weergegeven in tabel 7.5. Het betreft de heffing voor een- en 

meerpersoonshuishoudens. Daarnaast is in figuur 7.2 de hoogte van de rioolheffing afgezet tegen 

de jaarlijkse lasten. Hierin is te zien dat de het verloop van de heffing de jaarlijkse lasten op een 

vloeiende wijze volgt, zonder forse dalingen of stijgingen. 
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Tabel 7.5 Vastgestelde rioolheffing 

 
Jaar Heffing 

eenpersoonshuishoudens 
in jaar [EUR] 

Heffing 
meerpersoonshuishoudens 

in jaar [EUR] 

Stijging aan eind van 
jaar [%] 

2009 156,94 190,77 4,00 

2010 163,22 198,40 4,00 

2011 169,75 206,34 4,00 

2012 176,54 214,59 4,00 

2013 183,60 223,17 4,00 

2014 190,94 232,10 4,00 

2015 198,58 241,38 4,00 

2016 208,51 253,45 4,00 

2017 218,93 266,13 4,00 

2018 227,69 276,77 4,00 
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Hoogte rioolheffing versus jaarlijkse lasten (excl.  inflatie)
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Figuur 7.2 Verloop van de rioolheffing  

 
7.4 Verloop saldo reserve 
In figuur 7.3 is het verloop van de reserve over de gehele periode van 60 jaar weergegeven. 

Daarbij is het voor het niveau van de reserve een bandbreedte tussen EUR 0,00 en 

EUR 2.000.000,00 aangehouden. 
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Figuur 7.3 Saldo reserve over 60 jaar  
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8 Reacties externe partijen 

Voor dat het vGRP aan het college van B&W en de gemeenteraad aangeboden is, heeft in 

afstemming plaatsgevonden met de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland over de 

inhoud van het plan. Op basis van de reacties van de waterschappen is het plan op zoveel 

mogelijk punten aangepast of verduidelijkt. Hierna is het vGRP naar de volgende betrokken 

overheden gestuurd voor een formele schriftelijke reactie: 

• Waterschap Groot Salland 

• Waterschap Reest en Wieden 

• Provincie Overijssel 

• Rijkswaterstaat Oost Nederland 

 

Ook op basis van deze schriftelijke reacties is het plan op een aantal punten aangepast. 

Daarnaast heeft de gemeente schriftelijk nog het een en ander toegelicht in vier verschillende 

brieven aan de waterschappen, de provincie en Rijkswaterstaat. Een overzicht van alle 

schriftelijke reacties is opgenomen in bijlage 9. 
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9 Besluit 

In de vergadering van 29 oktober 2009 heeft de gemeenteraad besloten:  

• Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Zwartewaterland 2010 - 2015 d.d. 8/9/2009 

vast te stellen inclusief het vrij geven van de middelen om het college in staat te stellen 

de beoogde maatregelen te realiseren.  

• De rioolheffing voor de komende planperiode te baseren op scenario 2 zoals verwoord in 

het bovengenoemd rioleringsplan. 

 

Het volledige raadsvoorstel inclusief besluit is opgenomen in bijlage 10 
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 Bijlage 
 

1 
 

 

Toelichting uitgevoerde maatregelen vorige planperi ode (2003-2008) 

 



 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

Uitgevoerde maatregelen 2003-2008 
 

2003/2004 – Onderzoek 
• Uitvoeren van een OAS-studie in samenwerking met waterschap Groot Salland 

 

2004 – Beheer 
• Start van het actualiseren van alle rioolrevisies 

 

2005 – Beheer 
• Opstart traject voor de inrichting van een geautomatiseerd beheersysteem. Dit systeem is 

operationeel 

 

Jaarlijks 
• Visuele inspectie en beoordeling van de vrijvervalriolering. In totaal is 20 % van de riolering 

geïnspecteerd binnen de planperiode 

 

2008 – Onderzoek 
• Opstellen Waterplan Zwartewaterland door Grontmij 

 

2003 – Aanleg 
• Aansluiting 49 nog niet aangesloten panden in de kern Zwartsluis 

 

2005/2006 – Aanleg 
• Aansluiting van 352 percelen in het buitengebied 

 

200- - Onderzoek 
• Rioleringsplan Kamperzeedijk. Op basis hiervan is een door het waterschap een vergunning 

verleend in het kader van de Wvo 

 

2003/2004 – Renovatie 
• Vervanging rioolstelsel in de Prinsessenbuurt te Zwartsluis 

 

2006 – Verbetering 
• Aansluiting Van der Meulenstraat en de Sportlaan te Zwartsluis op het onderbemalen gebied 

van Prinsessenbuurt Oud 

 

2007 en 2008 – Aanleg 
• Aansluiting van de woonarken in Hasselt op de gemeentelijke riolering 
• Aanleg van een bemalen overstort aan de Van Nahuysweg te Hasselt 

 

2007 en 2008 – Verbetering 
• Aanpassingen op de zuivering te Genemuiden 



 

 

 

2008 – 2009 – Herberekening rioleringsplannen voor Zwartsluis en Hasselt 

 

2008 - 2009 – Verbetering 
• 0,8 ha afgekoppeld op de Greente 
• aanpassing rioleringsstelsel Puttenstraat/Nieuwstraat te Genemuiden 
• Vervanging en afkoppelen omgeving Julianastraat te Genemuiden 
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Toelichting relevante plannen, beleidsrichtlijnen e n regelgeving 

 

 





 

 

Vierde Nota Waterhuishouding (1999) 

In de vierde nota waterhuishouding legt de overheid de belangrijkste beleidsdoelstellingen voor 

waterbeheer vast. Hoofddoelstelling van de Nota is het hebben en houden van een veilig en 

bewoonbaar land. Verdere uitgangspunten zijn dat zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze moet 

worden omgegaan met het water en de watersystemen, dat een watersysteem- en 

stroomgebiedbenadering zowel nationaal als internationaal de nadruk moet krijgen, en dat een 

goede samenhang tussen waterbeleid, milieubeleid en ruimtelijke ordening moet worden 

bewerkstelligd. 

 

In de vierde Nota waterhuishouding wordt het stedelijk watersysteem als belangrijke drager voor 

stadslandschappen aangemerkt. Hierbij worden aan het stedelijk watersysteem ecologische, 

landschappelijke en recreatieve waarden toegekend die de basis moeten vormen voor een 

hoogwaardig woon-, werk- en leefklimaat in de bebouwde kom en de directe leefomgeving. 

Op het gebied van stedelijk waterbeheer wordt onder andere het beleid met betrekking tot 

riolering en milieu aangegeven, en met name het saneren van de voor de gezondheid en milieu 

gevaarlijke riooloverstorten. 

 

Een van de belangrijke aspecten van water in stedelijk gebied vormt het afval- en 

regenwatersysteem in de vorm van het rioleringssysteem, wat voor zowel de waterkwaliteit als de 

waterkwantiteit van belang is. 

 

De looptijd van de vierde Nota waterhuishouding is begin 2007 verlengd van 2006 naar 2009. 

 

Waterbeheer 21 e eeuw (WB21) 

Na de wateroverlast van 1995 en 1998 is in augustus 2001 het advies van de Commissie 

Waterbeheer 21e eeuw uitgebracht. De Commissie is bij de formulering van haar advies 

uitgegaan van drie principes. 

• Anticiperen in plaats van reageren. Door nu al maatregelen te nemen wordt overlast in de 

toekomst als gevolg van klimaatveranderingen voorkomen 

• Techniek en ruimte worden slim gecombineerd. Het is én zoeken naar ruimte voor water én 

zorgen dat onze dijken en gemalen, technisch gezien, voldoen. Hogere dijken en sterkere 

gemalen, alleen, zijn niet de oplossing. Wanneer wij een dijk verhogen betekent dit dat er 

meer water achter de dijk staat. Bij een dijkdoorbraak zijn de gevolgen dan des te groter. 

Hogere dijken zijn zwaarder. Bovendien daalt onze bodem, die ook op veel plaatsen drassig 

is waardoor de dijken wegzakken. Naast dijkverhoging moeten wij er dus ook voor zorgen dat 

het water op andere wijzen de ruimte krijgt 

• Vasthouden, bergen en afvoeren. Een overvloed aan water wordt opgevangen waar deze 

ontstaat. Het bergen vindt plaats in speciaal daarvoor bestemde gebieden. Daardoor kunnen 

wij het uiteindelijk ook op een meer gecontroleerde wijze afvoeren 

 



 

 

Nationaal Bestuursakkoord Water (2003, actualisatie i n 2008) 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben rijk, provincies, gemeenten en 

waterschappen afspraken vastgelegd om het watersysteem op orde te krijgen en te houden.  

Het NBW is een uitwerking van het Waterbeleid 21e eeuw en bevat afspraken over veiligheid, 

wateroverlast, watertekorten, verdroging, verzilting en water(bodem)kwaliteit. Hierin komt ook de 

trits vasthouden-bergen-afvoeren weer terug. Afgesproken is dat uiterlijk in 2006 stedelijke 

waterplannen worden opgesteld met daarin de invulling van de basisinspanning, de optimalisatie 

van het afvalwatersysteem en de omgang met grondwater. In 2008 is het NBW geactualiseerd 

waarbij voornamelijk aandacht is besteed aan het aanpakken van de gevolgen van de 

zeespiegelstijging, bodemdaling en het veranderende klimaat. 

 

Wet Milieubeheer 

Met de inwerkingtreding van de Wet Milieubeheer zijn voorschriften gesteld aan het lozen van 

afvalwater. Lozingen op de riolering worden op basis van de Wet milieubeheer geregeld. 

Enerzijds mag het materiaal van de riolering niet worden aangetast, anderzijds mag ook de 

goede werking van de afvalwaterzuiveringsinrichting niet worden belemmerd. Tot slot is de 

kwaliteit van belang in verband met de overstortingen op oppervlaktewater. Een en ander is 

vastgelegd in de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. Bij 

Wet milieubeheercontroles bij bedrijven moet ook de rioleringscomponent worden meegenomen. 

 

Door het wetswijziging “Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken”, is ook een deel 

van de Wet milieubeheer aangepast. De belangrijkste wijziging vormt het opsplitsen van de 

gemeentelijke zorgplicht voor het inzamelen en transport van afvalwater in twee aparte 

zorgplichten voor het transport van stedelijke afvalwater en de inzameling en verdere verwerking 

van afvloeiend hemelwater. 

 

Waterwet 

De Waterwet integreert de negen bestaande wetten voor waterbeheer. De wet regelt het beheer 

van oppervlaktewater en grondwater. Daarnaast verbetert de wet de samenhang tussen 

waterbeleid en ruimtelijke ordening, maar zorgt ook voor de verankering van wijzigingswet 

gemeentelijke watertaken in de Waterwet. 

 

Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige zes vergunningstelsels uit de 

afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld tot één watervergunning.  

De overstortvergunning wordt afgeschaft, daarvoor in de plaats komt een AMvB. De Tweede 

Kamer bepaalde ook dat overstorten worden uitgezonderd van heffingsbetaling aan het 

waterschap.  

De lozingen op de riolering zijn opgenomen in de WABO. Hierbij is de gemeente het bevoegd 

gezag.  

 

 

 



 

 

De aansluitvergunning wordt niet wettelijk verboden, maar de staatssecretaris en de Tweede 

Kamer gaven aan dat met het maken van bestuurlijke waterafspraken de noodzaak tot een 

aansluitvergunning is vervallen. De staatssecretaris verwacht dat waterschappen de 

aansluitvergunning niet langer zullen verplichten. 

Gemeenten en waterschappen zijn volgens de Waterwet verplicht bestuurlijke waterafspraken te 

maken. Het gaat om afspraken over de aanpak van de wateropgave, gebaseerd op bestaande 

planvormen zoals het waterplan, GRP en afvalwaterakkoorden. De bestuurlijke afspraken zijn 

vormvrij. 

 

Europese Kaderrichtlijn Water 

Eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. De KRW heeft tot doel 

de kwaliteit van de oppervlaktewateren en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en 

te verbeteren. In beginsel dient het watersysteem in 2015 kwalitatief (chemisch en ecologisch) op 

orde te zijn. De KRW biedt onder voorwaarden een mogelijkheid tot fasering (tot 2027).  

De rijksoverheid dient uiterlijk eind 2009 per stroomgebied de zogenaamde 

Stroomgebiedsbeheersplannen bij de Europese Unie in te dienen. De gemeente Zwartewaterland 

ligt in het stroomgebied van de Rijn. Dit stroomgebied is één van de vier stroomgebieden in 

Nederland waarop de KRW van toepassing is. 

 

Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watert aken 

Met de introductie van de hemelwater- en grondwaterzorgplicht dienen gemeenten op grond van 

artikel 4.22, tweede lid, Wet milieubeheer (Wm) in hun rioleringsplan niet alleen een overzicht van 

de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk 

afvalwater op te nemen, maar tevens een overzicht van de voorzieningen voor de inzameling en 

verdere verwerking van afvloeiend hemelwater. Daarnaast dienen de maatregelen teneinde 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 

bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, uiteen gezet te worden. 

Deze zorgplichten zijn vormgegeven als inspanningsverplichtingen wat inhoudt dat 

zorgvuldigheidseisen een grote rol spelen bij de vraag of de gemeente de zorgplicht naleeft.  

 

Hemelwater 

Wordt gekeken naar de hemelwaterzorgplicht, dan blijkt dat de gemeente verantwoordelijk is voor 

een doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiende hemelwater, voor zover van 

degene die zich daarvan ontdoet redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiende 

hemelwater in de bodem of naar het oppervlaktewater te brengen. Hierbij is het van belang dat de 

verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de perceelseigenaar ligt. Wanneer het fysisch niet 

mogelijk is om het afvloeiende hemelwater in de bodem of naar het oppervlaktewater te brengen, 

is de gemeente verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het hemelwater. In het 

GRP wordt bepaald of, en zo ja welke, stelsels van riolering bestemd zijn voor hemelwater.  

 



 

 

Grondwater 

Met betrekking tot de grondwaterzorgplicht gaat het om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming die zoveel mogelijk door middel van 

waterhuishoudkundige maatregelen voorkomen of beperkt dienen te worden, voorzover deze 

maatregelen doelmatig zijn en niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of provincie 

behoren. Deze maatregelen dienen in het GRP te worden opgenomen.  

 

Ook hierbij geldt een grote eigen verantwoordelijkheid voor de perceelseigenaar. 

Een grondwaterprobleem hoeft immers niet altijd een waterhuishoudkundige oorzaak te hebben, 

ook bouwkundige oorzaken kunnen grondwateroverlast veroorzaken. Derhalve is de 

perceelseigenaar verantwoordelijk voor het op orde zijn van het eigen perceel en bouwwerk, 

bijvoorbeeld het waterdicht zijn van kelders. Echter, aangezien de gemeente slechts een 

zorgplicht heeft voor de op het openbaar terrein te treffen maatregelen, zijn perceeleigenaren ook 

verantwoordelijk voor eventuele waterhuishoudelijke maatregelen op het eigen terrein. 

Gemeenten zijn in dat laatste geval wel verplicht om af te voeren grondwater dat door 

particulieren aan de perceelgrens wordt aangeboden, te verzamelen en te transporteren.  

 

Wat onder ‘structureel’ moet worden verstaan dient in het GRP tot uitdrukking te komen. Dit kan 

door middel van bijvoorbeeld het aantal klachten per jaar of de overschrijding gedurende een 

bepaald aantal dagen van de gewenste ontwateringsdiepte. Deze structurele nadelige gevolgen 

moeten zoveel mogelijk worden voorkomen of worden beperkt, voorzover de maatregelen 

doelmatig zijn. Dit doelmatigheidsvereiste geeft gemeenten de beleidsvrijheid te kiezen voor de 

aanpak die zij het meest doelmatig vindt, gezien de lokale omstandigheden. De doelmatigheid 

van een maatregel wordt onder meer bepaald door enerzijds de kosten, anderzijds door de aard 

en omvang van het probleem en de effectiviteit van de maatregel. Er dienen aldus verschillende 

alternatieven te worden onderzocht, waarbij de meest doelmatige aanpak gekozen wordt. Hierbij 

spelen zorgvuldigheid, evenredigheid en een deugdelijke motivering (in onder meer het GRP) een 

grote rol. 

 

Regionaal Bestuursakkoord Water (RBW) 

Binnen het RBW zijn tussen de provincie Overijssel, de waterschappen en alle gemeenten, 

waaronder ook de gemeente Zwartewaterland, afspraken gemaakt over het waterbeheer. 

De afspraken betreffen de volgende onderwerpen. 

 

Stroomgebiedvisie 

Ten aanzien van de stroomgebiedvisie Vecht-Zwarte Water zijn enkele afspraken gemaakt. 

Concreet bestaan deze uit: 

• De ruimte voor het water niet verder in te perken 

• De schade door wateroverlast niet te zullen vergroten en niet te zullen afwentelen op lager 

gelegen gebieden (schadevrij en waterneutraal ontwikkelen) 

 



 

 

Gemeentelijk Waterplan / Aanpak stedelijke waterover last  

In het kader van het RBW zijn afspraken gemaakt over het opstellen van waterplannen en de 

aanpak van stedelijke wateroverlast.  

 

Gemeenten brengen de stedelijke wateropgaven op het terrein van de wateroverlast vanuit de 

riolering en het grondwater in beeld, met daarbij de maatregelen die nodig zijn om de negatieve 

gevolgen daarvan tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Voor het oppervlaktewater is de 

stedelijke wateropgave in beeld gebracht binnen het kader van het Waterplan. Ook voor riolering 

en grondwater dient de wateropgave nader bepaald te worden. De gemeente Zwartewaterland 

volgt op dit punt de notitie stedelijke wateropgave van de Stichting RIONED. Hierbij wordt 

rekening gehouden met een neerslagsituatie van 1 keer per 2 jaar voor de afvoer via de riolering, 

bij een neerslaggebeurtenis van 1 keer per 10 jaar mag kortdurend water-op-straat optreden en 

bij een neerslaggebeurtenis van eenmaal per 50 jaar wordt nagegaan of er schade optreedt aan 

gebouwen. In de notitie van RIONED geldt als uitgangspunt dat vooral afvalwater-op-straat, 

blokkade van doorgaande wegen en water in de woningen en gebouwen ongewenst is. 

Maatregelen zijn meestal lokaal van aard en vragen maatwerk. 

 

Het waterschap beoordeelt het watersysteem aan de hand van de werknormen en geeft aan 

welke ruimtelijke en technische maatregelen getroffen moeten worden om het watersysteem op 

orde te brengen. Het waterschap geeft daarbij de waterhuishoudkundige effecten aan van de 

maatregelen. Gemeenten zullen de niet-waterhuishoudkundige effecten van de maatregelen 

aangeven. De gestelde is niet vaker dan 1 keer per 100 jaar water-op-straat en niet vaker dan 

één keer per 250 jaar water in woningen en bedrijven vanuit het oppervlaktewater. 

 

Regenwaterbeleid 

Hoe om te gaan met regenwater is de komende jaren een belangrijke vraag. Een passende 

aanpak is het afkoppelen van schone oppervlakken, zodat relatief schoon regenwater niet meer 

naar de RWZI wordt afgevoerd. Leidend bij deze aanpak zijn de tritsen “vasthouden-scheiden-

schoonmaken” en “schoonhouden-scheiden-schoonmaken”. Een belangrijk stedenbouwkundig 

instrument om plannen hierop te beoordelen is de Watertoets. 

 

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft een 

regenwaterbrief uitgebracht om de gemeenten te informeren hoe zij de regenwaterproblematiek 

het best kunnen aanpakken. Hierin zijn de vier pijlers van het regenwaterbeleid verwoord: 

1. Aanpak bij de bron: het voorkomen van verontreiniging van regenwater 

2. Regenwater vasthouden en bergen 

3. Regenwater gescheiden van afvalwater afvoeren 

4. Integrale afweging op lokaal niveau 

 

De eerste aanzet hiertoe is gegeven in het in 2008 opgestelde Waterplan. 

 



 

 

Beleid Waterschap Groot Salland, Waterschap Reest en Wieden en Rijkswaterstaat  

Binnen de gemeentegrenzen zijn genoemde partijen verantwoordelijk voor het waterbeheer. 

Beide waterschappen hebben een beheersplan. In het beheersplan zet het waterschap het beleid 

voor de komende jaren op een rij, om de nagestreefde doelstellingen voor de korte en lange 

termijn te realiseren.  

 

Afvalwaterakkoord Zwartewaterland 

De gemeente Zwartewaterland en de Waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden en 

Rijkswaterstaat zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater in de gemeente 

Zwartewaterland. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren. 

Het daarbij behorende fysieke systeem wordt de afvalwaterketen genoemd. De organisaties 

hebben in de afvalwaterketen hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid en zorgplicht. De 

processen binnen de afvalwaterketen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden 

elkaar onderling. De genoemde organisaties zijn daardoor letterlijk met elkaar verbonden en van 

elkaar afhankelijk. Inzameling, transport en zuivering van afvalwater kunnen niet meer los van 

elkaar bekeken worden, maar moeten in hun samenhang integraal en gericht op duurzaamheid 

worden beschouwd. In het afvalwaterakkoord leggen de betrokken partijen vast op welke wijze ze 

willen samenwerken. Het akkoord zelf bevat concrete acties. 
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Doelen, functionele eisen en maatstaven 

 

 





 

 

 

 

 

  
 

 

Tabel B1 Doel 1: Zorgen voor de inzameling en trans port van stedelijk afvalwater 

 

Functionele eis Maatstaf Meetmethode 

1.1 Alle percelen binnen het gemeentelijk grondgebied waar 

afvalwater vrijkomt, moeten van een rioolaansluiting zijn 

voorzien. Dit geldt ook voor percelen in het buitengebied waar 

tot op heden ontheffing werd verleend. 

Alle percelen zijn voorzien van een aansluiting op de 

gemeentelijke riolering 

- Registratie van percelen die nog geen aansluiting op de 

riolering hebben 

1.2 Afvalwater dient uit de juiste samenstelling te bestaan Geen overtredingen van de Wet Milieubeheer 

(lozingsvoorwaarden) 

- Controle en handhaving op basis van meldingen 

1.3 De rioleringsobjecten dienen in goede staat te zijn Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit en waterdichtheid mogen 

niet voorkomen 

- Inspectie en waarneming (volgens NEN 3399) 

- Beoordeling volgens kwaliteitsniveau in bijlage 3 

1.4 De afvoercapaciteit dient voldoende te zijn, om bij droog 

weer het aanbod van stedelijk afvalwater te verwerken 

Optimaal stelselontwerp conform de Leidraad Riolering deel 

B, ontwerpgrondslagen 

Hydraulische ontwerpberekening (Basisrioleringsplan) 

1.5 De afvoercapaciteit van de riolen dient voldoende groot te 

zijn om het aanbod van stedelijk afvalwater te verwerken bij 

hevige neerslag, uitgezonderd bij extreme omstandigheden 

- Theoretisch geen “water-op-straat” bij een neerslagsituatie 

die zich 1 keer per 2 jaar voordoet (bui 7 of 8 uit Leidraad 

Riolering) 

- Wateroverlast4 mag niet voorkomen 

- Hydraulische berekening conform module C2100 uit de 

Leidraad riolering 

- Gemeentelijke klachtenregistratiesysteem (telefonisch of via 

de website) 

 
4 Wateroverlast: houdt in dit verband in; het onderlopen van woningen, kelders, bedrijfspanden en winkels als gevolg van zware regenval 
 



 

 

 

1.6 Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de 

zuiveringsinstallatie te bereiken 

a. De verloren berging in het stelsel mag niet groter zijn dan 

vijf procent van de theoretische onderdrempelberging. 

b. De ledigingstijd, exclusief randvoorzieningen, mag niet 

langer zijn dan 15 uur. 

c. De ledigingstijd, inclusief randvoorzieningen, mag niet 

langer zijn dan 20 uur. 

- Hydraulische berekening conform module C2100 uit de 

Leidraad riolering 

- Inspectie en waarneming 

 

 

1.7 De afstroming dient gewaarborgd te zijn a. Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet voorkomen 

b. Alle inslagpeilen van de gemalen moeten onder de 

binnenonderkant van het laagst inkomende riool liggen 

- Beoordeling volgens kwaliteitsniveau in bijlage 3 

- Inspectie en waarneming volgens NEN 3398 

 

1.8 De rioleringsobjecten dienen in hoge mate waterdicht te 

zijn, zodanig dat de hoeveelheid intredend grondwater 

beperkt blijft 

a. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid mogen in maximaal 

5% van het rioolstelsel voorkomen 

- NEN 3398 

- Inspectie en waarneming 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

Tabel B.2 Doel 2: Zorgen voor de doelmatige inzamel ing en verwerking van hemelwater (voor zover dit ni et door particulieren wordt gedaan) 

 

Functionele eis Maatstaf Meetmethode 

2.1 Voor alle percelen binnen het gemeentelijke grondgebied 

waar hemelwater vrijkomt, dient een inzamelvoorziening 

aanwezig te zijn 

a. Alle percelen zijn aangesloten op het betreffende 

inzamelsysteem voor hemelwater, tenzij het niet is 

toegestaan het hemelwater afkomstig van deze percelen in 

het lokale watersysteem te lozen 

- Inspectie en waarneming 

- Registratie van de niet op een inzamelsysteem voor 

hemelwater aangesloten percelen 

2.2 De instroming van hemelwater in riolen (via kolken) dient 

ongehinderd te kunnen plaatsvinden 

a. Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn 

b. Vuilophoping in goten en kolken dient beperkt te zijn 

- Registratie van meldingen en/of klachten 

- Waarneming 

2.3 De belasting door hemelwater in de bodem en naar het 

oppervlaktewater dient beperkt te zijn 

a. Verontreinigingen ten gevolge van uitlogende materialen 

en bestrijdingsmiddelen dienen minimaal te zijn 

- Toetsing bouwaanvraag 

- Klachten 

- Waarnemingen 

2.4 De afvoercapaciteit van de riolering dient voldoende groot 

zijn om bij hevige neerslag het aanbod van hemelwater te 

kunnen verwerken (behoudens extreme situaties) 

a. Dimensionering van de riolering dient zodanig te gebeuren 

dat bij neerslaggebeurtenis 8 uit module C2100 Leidraad 

riolering, maximaal één keer per twee jaar water op straat 

wordt berekend. 

- Hydraulische berekening conform module C2100 uit de 

Leidraad riolering 

- Gemeentelijk klachtensysteem (telefonisch of via website) 

2.5 De afstroming van hemelwater dient gewaarborgd te zijn a. Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen in maximaal vijf 

procent van het stelsel voorkomen 

- NEN 3398 

- Inspectie en waarnemingen 

2.6 De objecten voor de afvoer van hemelwater dienen in 

goede staat te verkeren 

a. Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit en lekkage mogen in 

maximaal vijf procent van het stelsel voorkomen 

- NEN 3398 

- Inspectie en waarnemingen 



 

 

 

2.7 Ongewenste lozingen dienen te worden voorkomen a. Geen regenwaterlozingen op drukriolering 

b. Geen lozing van drainagewater op de riolering 

c. Geen lozing van oppervlaktewater op de riolering 

d. Geen overtreding lozingsvoorwaarden conform de Wet 

milieubeheer 

- Inspectie en waarneming 

- Registratie 

- Steekproefsgewijze controle bedrijven 

2.8 Er dient inzicht te zijn in de toestand van de riolering. 

Daarnaast dienen alle rioolgegevens direct beschikbaar en 

toegankelijk te zijn 

a. Jaarlijkse visuele inspectie van ca. 20% van de 

vrijvervalriolen. Na terugdringen van de achterstand: jaarlijkse 

inspectie van ca. 10% van de riolering 

b. Achterstand actualiteit hydraulische berekeningen 

maximaal één planperiode 

c. Directe beschikbaarheid van rioleringsgegevens  

d. Maximaal 3 maanden achterstand in het verwerken van de 

revisiegegevens 

- Inspectie 

- Controle actualiteit berekeningen 

- Controle actualiteit verwerkte revisiegegevens 



 

 

 

 

 

  
 

 

Tabel B3 Doel 3: Zorgen dat (voor zover mogelijk) h et grondwater de bestemming van een gebied niet str uctureel belemmert 

 

Functionele eis Maatstaf Meetmethode 

3.1 De gemeente dient aanspreekbaar te zijn voor burgers die 

grondwateroverlast ervaren 

a. Klachtenregistratie dient zorgvuldig en adequaat te worden 

verwerkt 

- Evaluatie gemeentelijk klachtenregistratie- en 

afhandelingsysteem 

3.2 De gemeente dient te voorzien in een voorziening waarop 

de perceelseigenaar zijn/haar overtollige grondwater kwijt kan 

a. Alle percelen dienen te zijn voorzien van een voorziening 

waar de perceelseigenaar zijn/haar overtollige grondwater 

kwijt kan 

- Inspectie en waarneming 

 

Verder zijn geen functionele eisen en maatstaven vastgesteld. Gedurende de looptijd van dit vGRP zal hier verder invulling aan worden gegeven 



 

 

Tabel B4 Doel 4: Het beperken van ongewenste emissi es naar oppervlaktewater, bodem en grondwater 

 

Functionele eis Maatstaf Meetmethode 

4.1 De vuiluitworp door overstortingen op oppervlaktewater, 

bodem en grondwater dient beperkt te zijn 

De vuiluitworp dient te voldoen aan de door de 

waterbeheerder gestelde eisen 

- Hydraulische ontwerpberekeningen 

- Meten overstortingen, afhankelijk van de eisen in de Wvo-

vergunningen 

4.2 De vuiluitworp door hemelwaterlozingen op 

oppervlaktewater dient beperkt te zijn 

- Verontreinigingen ten gevolge van uitlogende materialen en 

bestrijdingsmiddelen moeten geminimaliseerd worden 

- De vuiluitworp dient te voldoen aan de door de 

waterbeheerder gestelde eisen 

- Toetsing bouwaanvraag op gebruikte materialen, 

waarnemingen en klachten 

- Toetsing beleid waterkwaliteitsbeheerders 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

Tabel B5 Doel 5: Het voorkomen van overlast voor de  omgeving in de breedste zin van het woord 

 

Functionele eis Maatstaf Meetmethode 

5.1 De bedrijfszekerheid van gemalen en andere objecten 

dient in voldoende mate gewaarborgd te zijn 

a. Storingen dienen binnen 24 uur te zijn verholpen of er 

dienen noodmaatregelen te worden genomen 

b. Gemalen waarin een overstort is opgenomen dienen te zijn 

voorzien van een noodpomp of van telemetrie 

- Registratie werking gemalen 

- Registratie van storingen 

- Klachtenregistratie 

- Jaarlijkse inspectie van gemalen en andere objecten 

5.2 De waterdichtheid en stabiliteit van de 

rioleringsvoorzieningen dienen zodanig te zijn dat 

calamiteiten worden voorkomen 

a. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit mogen 

niet voorkomen 

- Inspectie en waarneming 

- NEN 3398 

5.3 Overlast door stank mag niet voorkomen  a. Klachten op het gebied van stankoverlast dienen zo 

beperkt mogelijk te blijven 

- Klachtenregistratie 

- Waarnemingen 

5.4 Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering dient 

beperkt te zijn 

a. Er moet worden gezorgd voor voldoende afstemming met 

overige diensten, bedrijven en derden 

b. De bereikbaarheid van woningen en bedrijven dient zoveel 

mogelijk te worden gehandhaafd 

c. Verkeersomleidingen dienen zoveel mogelijk te worden 

beperkt 

- Evaluatie gemeentelijke procedures voor werkzaamheden 

- Klachtenregistratie 

- Waarnemingen 



 

 

 

5.4 De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn bij de 

gemeente 

a. Geen illegale aansluitingen 

b. Alle aangesloten huishoudens en bedrijven zijn bij de 

gemeente bekend 

c. Naleving van vergunningen, voorschriften en voorwaarden 

dienen met enige regelmatig te worden gecontroleerd 

d. Gebruikers van de riolering dienen voorgelicht te worden 

voor optimaal gebruik van de voorzieningen 

- Steekproefsgewijze controle 

- Vergelijken gegevens kadaster, waterschap, milieudienst en 

dergelijke 

5.5 Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te worden 

afgestemd met de andere gemeentelijke taken 

a. De relatie tussen het rioleringsbeheer en de overige taken 

van de gemeente dient in het GRP te worden vastgelegd 

b. Er dienen operationele jaarprogramma’s uit te worden 

gewerkt voor infrastructurele werken 

- Toetsen GRP op maatstaf a 

- Toetsen operationele jaarprogramma’s op maatstaf b 
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Overzicht waarschuwings- en ingrijpmaatstaven 

 

 





 

 

Tabel B4.1 Waarschuwings- en ingrijpmaatstaven voor  vrijvervalriolering 

 

Toestandsaspect Categorie Hoofdcode Waarschuwings- 

maatstaf 

Ingrijpmaatstaf 

Deformatie Stabiliteit BAA 3 – 4 5 

Scheur Stabiliteit BAB 4 5 

Breuk / instorting Stabiliteit BAC - ≥ 3 

Defectieve bakstenen of defectief 

metselwerk 

Stabiliteit BAD 3 – 4 5 

Ontbrekende metselspecie Stabiliteit BAE 3 – 4 5 

Oppervlakteschade Stabiliteit BAF 3 – 4  5 

Instekende inlaat Afstroming BAG 3 5 

Defectieve aansluiting Stabiliteit BAH 2 – 5  

Indringend afdichtingsmateriaal 

- afdichtingsring 

Waterdichtheid BAI A 2 3 – 5 

Indringend afdichtingsmateriaal 

- andere afdichting 

Waterdichtheid BAI Z 3 – 5  

Verplaatste verbinding - axiaal Waterdichtheid BAJ A 3 – 4  5 

Verplaatste verbinding - radiaal Waterdichtheid BAJ B 2 – 3 4 – 5 

Verplaatste verbinding -

hoekverdraaiing 

Waterdichtheid BAJ C 5 a 

Defectieve lining Stabiliteit BAK ≥ 3 a 

Defectieve reparatie Stabiliteit BAL ≥ 2 a 

Lasfouten Waterdichtheid BAM ≥ 2 a 

Poreuze buis Stabiliteit BAN 5 a 

Wortels Afstroming BBA 2 – 3 4 – 5 

Aangehechte afzettingen Afstroming BBB 2 – 3 4 – 5 

Bezonken afzettingen Afstroming BBC 2 – 3 4 – 5 

Binnendringen van grond Waterdichtheid BBD ≥ 3 3 – 5 

Andere obstakels Afstroming BBE 2 – 3 4 – 5 

Infiltratie Waterdichtheid BBF ≥ 3 4 – 5 

Waterpeil Afstroming BDD 2 – 3 4 – 5 

a Geen maatstaf gegeven, omdat visuele inspectie alleen onvoldoende is om tot maatregelen te besluiten. 

Nader onderzoek wordt aanbevolen 

 

Toelichting 

1. De toestand, die in riolen wordt aangetroffen door middel van visuele inspectie (bijvoorbeeld tv-inspectie), 

wordt beschreven middels een systeem van toestandsaspecten. Van ieder toestandsaspect is eenduidig 

de aard gedefinieerd. De mate waarin ieder beeld aanwezig is wordt met een vijf-puntsschaal 

aangegeven. Het beschrijven van de toestand van een riool vindt middels een genormaliseerd systeem 

plaats: NEN 3399: 2004 “Buitenriolering – classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten”. 



 

 

2. Onderscheid wordt gemaakt tussen waarschuwingsmaatstaven en ingrijpmaatstaven. Een 

waarschuwingsmaatstaf geeft een grenstoestand weer, waarbij nader onderzoek nodig is. Een 

ingrijpmaatstaf geeft een grenstoestand aan, waarbij ingrijpen in principe noodzakelijk is en maatregelen 

moeten worden opgesteld. 
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Onderbouwing exploitatiekosten 

 

 

 





GEMEENTE ZWARTEWATERLAND

20-mei-10
Kosten excl BTW

Categorie Omschrijving kosten Kosten Kosten per 
categorie

Toelichting

631100 Nutsvoorzieningen
Kosten energie € 80.000,00

€ 80.000,00 Gebaseerd op gemiddelde verbruikcijfers tot op heden

Onderhoud
634302 Structureel jaarlijks onderhoud

Onderhoudscontract gemalen € 50.000,00 Mous pompen / Verhoogd in verband met toename riolering in 
buitengebied

Diverse kleine contracten gemalen € 2.900,00 Katodische bescherming / contract Landustrie
Onderhoudsmaatregelen riolen € 120.000,00 Maatregelen op basis van rioolinspecties (herstellen van 

huisaansluitingen, wortelfrezen, plaatselijke verzakkingen 
herstellen, etc.)

€ 172.900,00

634315 Planmatig reinigen
Kolkenzuigen € 25.000,00 Twee jaarlijks reinigen kolkenzuigen
Doorbelasting 50% straatreiniging € 25.000,00
Reiniging drainage/grondwatersystemen € 15.000,00 Inclusief onderhoud infiltratievoorzieningen
Maatregelen in het kader van 
waterhuishouding

€ 15.000,00 Betreft opschonen watergangen, onderhoud 
bodempassagesystemen etc. 

€ 80.000,00

634314 Incidenteel onderhoud
Incidenteel onvoorzien onderhoud € 50.000,00 Maatregelen naar aanleiding van storingen, klachten en 

calamiteiten die buiten geplande onderhoudscycli van gemalen en 
riolen vallen

€ 50.000,00

634316 Telecommunicatie
Kosten telecommunicatie € 10.000,00 Verhoogd met het oog op de invoering van telemetriesysteem

€ 10.000,00

634321 Recognities/leges
Precario € 2.000,00

€ 2.000,00

634333 bijdragen en subsidies
Bijdrage stichting Rioned € 1.250,00
Bijdrage Klic € 2.000,00
Vakliteratuur € 500,00

€ 3.750,00

634338 Onderzoekskosten

Jaarlijks onderzoeksbudget
Camera-inspectie (10% jaarlijks) € 47.000,00 Inclusief reiniging en stortkosten slib
Beoordeling riolen op basis van inspecties € 20.000,00

Bestandsbeheer (mutaties verwerken in 
beheerpakket)

€ 16.000,00

Onderhoud/ bijdrage beheerprogramma 
riolering 

€ 5.000,00
Verhoogd vanwege toekomstige toevoeging module WION

Diverse studies           € 15.000,00

€ 103.000,00

634346 Verzekering
€ 370,00 € 370,00 Bedrag gereserveerd voor eigen bijdrage in 

aansprakelijkheidsclaims

634347 Water
Kosten gemeentelijke watertaken € 15.000,00 Verhoging van exploitatiekosten als gevolg van zorgplichten 

uit gemeentelijke watertaken
€ 15.000,00

Totaal € 517.020,00

Onderbouwing exploitatielasten
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Kostendekkingsberekening 

 

  
  

 

 





vGRP Zwartewaterland 2010 - 2015

Kostendekkingsberekening excl. inflatie/incl. BTW Datum
Project 4645972

Kostendekkingsberekening 2009
Rente (%) 5,00
Afschrijvingsmethode lineair
Saldorente (%) 0,00
Inflatie (%) 0,00
Prijspeil (1 jan.) 2009
Reserve per 1 jan 2009 (kEUR): 616

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aantal eenpersoonshuishoudens 1477 1501 1525 1549 1573 1597 1621 1645 1669 1693 1717 1717 1717 1717
Aantal meerpersoonshuishoudens 6025 6122 6219 6316 6413 6510 6607 6704 6801 6898 6995 6995 6995 6995

INVESTERINGEN incl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen (bestaande opgaven)
Vervangen vrij-verval en drukriolen 0 1516 1516 1868 1868 1868 1868 1868 1868 1868 1868 1868 1868 1868
Vervanging gemalen 0 70 70 70 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Verbetering/verduurzaming voorzieningen (nieuwe opgaven) 
Maatregelen Hanzeweg Hasselt 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatregelen Handelsweg Hasselt 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatregelen Randweg Hasselt 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatregelen Industrieweg Hasselt 0 0 0 0 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatregelen uit BRP Genemuiden 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Afkoppelen gebied rond Interfloor Zwartsluis 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vergroten riolering Arembergerstraat Zwartsluis 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatregelen centrum Zwartsluis 0 210 210 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatregelen Veldweg/Zomerdijk Zwartsluis 0 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ringpersleiding Zwartsluis 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatregelen Van der Meulenstraat 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inrichten grondwatermeetnet 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatregelen waterkwaliteitsspoor (extra berging) 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal investering 0 3702 3376 3137 3074 2158 1908 1908 1908 1908 1908 1908 1908 1908

KAPITAALLASTEN incl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen (bestaande opgaven)
Vervangen vrij-verval en drukriolen 0 114 226 362 496 628 757 884 1009 1131 1251 1369 1484 1597
Vervanging gemalen 0 5 10 15 18 21 24 26 29 31 34 36 38 41

Verbetering/verduurzaming voorzieningen (nieuwe opgaven) 
Maatregelen Hanzeweg Hasselt 0 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45
Maatregelen Handelsweg Hasselt 0 0 32 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26
Maatregelen Randweg Hasselt 0 0 0 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9
Maatregelen Industrieweg Hasselt 0 0 0 0 53 52 51 50 49 49 48 47 46 45
Maatregelen uit BRP Genemuiden 0 0 0 15 30 44 44 43 42 41 41 40 39 38
Afkoppelen gebied rond Interfloor Zwartsluis 0 83 81 80 78 77 76 74 73 72 70 69 67 66
Vergroten riolering Arembergerstraat Zwartsluis 0 0 19 19 18 18 18 18 17 17 17 16 16 16
Maatregelen centrum Zwartsluis 0 16 31 46 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52
Maatregelen Veldweg/Zomerdijk Zwartsluis 0 0 43 42 42 41 40 40 39 38 37 37 36 35
Ringpersleiding Zwartsluis 0 0 0 45 44 44 43 42 41 41 40 39 38 38
Maatregelen Van der Meulenstraat 0 0 21 21 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17
Inrichten grondwatermeetnet 0 6 12 11 11 11 10 10 10 9 9 9 8 8
Maatregelen waterkwaliteitsspoor (extra berging) 0 0 0 4 7 11 11 11 11 10 10 10 10 10

Kapitaallasten uit het verleden 828 901 866 839 808 787 766 745 724 703 682 661 640 619

Totaal kapitaallasten 828 1182 1397 1595 1780 1907 2010 2110 2208 2303 2396 2488 2574 2662

EXPLOITATIELASTEN excl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen en regulier onderzoek(bestaande 
opgaven)
Reguliere exploitatielasten riolering (zie onderbouwing in bijlage) 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517
Inhaalslag camera-inspecties en beoordeling 70 70 70
Herberekening riolering buitenkwartier (Zwartsluis) 6
Onderzoek v.g.s. bedrijventerrein Oost / Zevenbont Genemuiden 11
BRP Zwartsluis 15
Opstellen BRP'n toekomstig 15 15 15
Opstellen vGRP (in toekomst gecombineerd met waterplan) 35 35

Onderzoek in kader van nieuwe wetgeving (nieuwe opgaven) 
Onderzoek/in kaart brengen grondwatersituatie gemeente 25 25 25
Uitwerken nieuwe heffingsmethodiek 15 15
Communicatie/bewustwording 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Subsidieregeling afkoppelen particulieren 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Totaal exploitatie 618 662 662 577 552 587 552 552 552 567 572 537 522 522

Totaal lasten 1446 1844 2059 2172 2332 2494 2562 2662 2760 2870 2968 3025 3096 3184

BATEN (EUR *1000)

Aantal aansluitingen 7502 7623 7744 7865 7986 8107 8228 8349 8470 8591 8712 8712 8712 8712

Rioolheffing eenpersoonshuishoudens (EUR/aansl.) 156,94 163,22 169,75 176,54 183,60 190,94 198,58 208,51 218,93 227,69 236,80 243,90 248,78 253,76
Aandeel bestaande opgaven 156,94 142,24 139,24 140,86 144,78 152,20 159,98 170,13 180,78 190,17 202,17 209,47 215,27 221,08
Aandeel nieuw opgaven 0,00 20,98 30,50 35,68 38,81 38,74 38,60 38,38 38,15 37,53 34,63 34,43 33,51 32,68
Rioolheffing meerpersoonshuishoudens (EUR/aansl.) 190,77 198,40 206,34 214,59 223,17 232,10 241,38 253,45 266,13 276,77 287,84 296,48 302,41 308,46
Aandeel bestaande opgaven 190,77 172,90 169,26 171,22 175,99 185,01 194,47 206,80 219,75 231,16 245,75 254,63 261,68 268,74
Aandeel nieuw opgaven 0,00 25,50 37,08 43,37 47,18 47,09 46,92 46,65 46,38 45,61 42,09 41,85 40,73 39,72
Stijging tarieven (% aan eind van jaar) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00
Opbrengsten rioolheffing eenpersoons (1) 232 245 259 273 289 305 322 343 365 385 407 419 427 436
Opbrengsten rioolheffing meerpersoons (2) 1149 1215 1283 1355 1431 1511 1595 1699 1810 1909 2013 2074 2115 2158
Waterverbruik niet woningen (Kuub * 1000) 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
Tarief waterverbruik 1,44 1,50 1,56 1,62 1,68 1,75 1,82 1,91 2,01 2,09 2,17 2,24 2,28 2,33
Stijging tarief waterverbruik (% aan eind van jaar) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00
Opbrengst waterverbruik (3) 390 405 422 439 456 474 493 518 544 566 588 606 618 630

Totaal opbrengsten (1 + 2 + 3) 1771 1865 1964 2067 2176 2290 2410 2560 2719 2860 3008 3099 3160 3224

Opbrengsten - lasten 325 21 -95 -105 -156 -204 -152 -102 -41 -10 40 73 64 40
Rentebedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Te verrekenen met reserve 325 21 -95 -105 -156 -204 -152 -102 -41 -10 40 73 64 40

Saldo reserve (aan eind van jaar) 941 962 867 762 607 403 251 149 108 98 138 212 276 316

7-9-2009



vGRP Zwartewaterland 2010 - 2015

Kostendekkingsberekening excl. inflatie/incl. BTW
Project 4645972

Kostendekkingsberekening 2009
Rente (%) 5,00
Afschrijvingsmethode lineair
Saldorente (%) 0,00
Inflatie (%) 0,00
Prijspeil (1 jan.) 2009
Reserve per 1 jan 2009 (kEUR): 616

Aantal eenpersoonshuishoudens
Aantal meerpersoonshuishoudens

INVESTERINGEN incl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen (bestaande opgaven)
Vervangen vrij-verval en drukriolen
Vervanging gemalen

Verbetering/verduurzaming voorzieningen (nieuwe opgaven) 
Maatregelen Hanzeweg Hasselt
Maatregelen Handelsweg Hasselt
Maatregelen Randweg Hasselt
Maatregelen Industrieweg Hasselt
Maatregelen uit BRP Genemuiden
Afkoppelen gebied rond Interfloor Zwartsluis
Vergroten riolering Arembergerstraat Zwartsluis
Maatregelen centrum Zwartsluis
Maatregelen Veldweg/Zomerdijk Zwartsluis
Ringpersleiding Zwartsluis
Maatregelen Van der Meulenstraat
Inrichten grondwatermeetnet
Maatregelen waterkwaliteitsspoor (extra berging)

Totaal investering

KAPITAALLASTEN incl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen (bestaande opgaven)
Vervangen vrij-verval en drukriolen
Vervanging gemalen

Verbetering/verduurzaming voorzieningen (nieuwe opgaven) 
Maatregelen Hanzeweg Hasselt
Maatregelen Handelsweg Hasselt
Maatregelen Randweg Hasselt
Maatregelen Industrieweg Hasselt
Maatregelen uit BRP Genemuiden
Afkoppelen gebied rond Interfloor Zwartsluis
Vergroten riolering Arembergerstraat Zwartsluis
Maatregelen centrum Zwartsluis
Maatregelen Veldweg/Zomerdijk Zwartsluis
Ringpersleiding Zwartsluis
Maatregelen Van der Meulenstraat
Inrichten grondwatermeetnet
Maatregelen waterkwaliteitsspoor (extra berging)

Kapitaallasten uit het verleden

Totaal kapitaallasten

EXPLOITATIELASTEN excl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen en regulier onderzoek(bestaande 
opgaven)
Reguliere exploitatielasten riolering (zie onderbouwing in bijlage)
Inhaalslag camera-inspecties en beoordeling
Herberekening riolering buitenkwartier (Zwartsluis)
Onderzoek v.g.s. bedrijventerrein Oost / Zevenbont Genemuiden
BRP Zwartsluis
Opstellen BRP'n toekomstig
Opstellen vGRP (in toekomst gecombineerd met waterplan)

Onderzoek in kader van nieuwe wetgeving (nieuwe opgaven) 
Onderzoek/in kaart brengen grondwatersituatie gemeente
Uitwerken nieuwe heffingsmethodiek
Communicatie/bewustwording
Subsidieregeling afkoppelen particulieren

Totaal exploitatie

Totaal lasten

BATEN (EUR *1000)

Aantal aansluitingen

Rioolheffing eenpersoonshuishoudens (EUR/aansl.)
Aandeel bestaande opgaven 
Aandeel nieuw opgaven 
Rioolheffing meerpersoonshuishoudens (EUR/aansl.)
Aandeel bestaande opgaven 
Aandeel nieuw opgaven 
Stijging tarieven (% aan eind van jaar)
Opbrengsten rioolheffing eenpersoons (1)
Opbrengsten rioolheffing meerpersoons (2)
Waterverbruik niet woningen (Kuub * 1000)
Tarief waterverbruik
Stijging tarief waterverbruik (% aan eind van jaar)
Opbrengst waterverbruik (3)

Totaal opbrengsten (1 + 2 + 3)

Opbrengsten - lasten
Rentebedrag
Te verrekenen met reserve

Saldo reserve (aan eind van jaar)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717
6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995

2326 2526 1418 1418 1418 526 526 297 297 297 15 15 535
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2366 2566 1458 1458 1458 566 566 337 337 337 55 55 575

1742 1899 1970 2039 2106 2105 2102 2083 2062 2042 1999 1957 1954
43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 62 64 66

44 43 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33
25 25 24 24 23 23 22 22 21 20 20 19 19

9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6
44 43 42 41 41 40 39 38 37 36 35 34 34
38 37 36 35 35 34 33 32 32 31 30 29 29
65 63 62 61 59 58 56 55 54 52 51 50 48
15 15 15 14 14 14 13 13 13 12 12 12 11
51 50 49 48 47 46 45 44 43 41 40 39 38
35 34 33 32 32 31 30 29 29 28 27 27 26
37 36 35 35 34 33 32 32 31 30 29 29 28
17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13

8 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7

598 577 556 535 514 493 472 451 430 409 388 367 346

2780 2907 2949 2988 3029 3001 2968 2923 2877 2827 2756 2688 2658

517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517

15 15 15
35 35 35

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

522 557 522 522 522 537 572 537 522 522 522 557 522

3302 3464 3471 3510 3551 3538 3540 3460 3399 3349 3278 3245 3180

8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712

258,83 264,01 269,29 274,67 277,42 277,42 277,42 277,42 277,42 277,42 277,42 277,42 277,42
227,32 234,21 239,73 245,72 249,06 249,58 250,46 250,40 250,41 250,91 251,02 251,35 251,51

31,51 29,80 29,56 28,95 28,36 27,84 26,96 27,02 27,02 26,51 26,40 26,07 25,91
314,62 320,92 327,34 333,88 337,22 337,22 337,22 337,22 337,22 337,22 337,22 337,22 337,22
276,32 284,69 291,41 298,69 302,75 303,39 304,45 304,38 304,38 305,00 305,12 305,53 305,73

38,30 36,22 35,93 35,20 34,47 33,84 32,77 32,84 32,84 32,22 32,10 31,70 31,50
2,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444 453 462 472 476 476 476 476 476 476 476 476 476

2201 2245 2290 2336 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359 2359
271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
2,37 2,42 2,47 2,52 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
2,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
643 656 669 682 689 689 689 689 689 689 689 689 689

3288 3354 3421 3489 3524 3524 3524 3524 3524 3524 3524 3524 3524

-14 -110 -50 -21 -27 -14 -16 64 125 175 246 279 344
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 -110 -50 -21 -27 -14 -16 64 125 175 246 279 344

302 192 142 121 95 81 65 130 255 430 677 956 1300



vGRP Zwartewaterland 2010 - 2015

Kostendekkingsberekening excl. inflatie/incl. BTW
Project 4645972

Kostendekkingsberekening 2009
Rente (%) 5,00
Afschrijvingsmethode lineair
Saldorente (%) 0,00
Inflatie (%) 0,00
Prijspeil (1 jan.) 2009
Reserve per 1 jan 2009 (kEUR): 616

Aantal eenpersoonshuishoudens
Aantal meerpersoonshuishoudens

INVESTERINGEN incl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen (bestaande opgaven)
Vervangen vrij-verval en drukriolen
Vervanging gemalen

Verbetering/verduurzaming voorzieningen (nieuwe opgaven) 
Maatregelen Hanzeweg Hasselt
Maatregelen Handelsweg Hasselt
Maatregelen Randweg Hasselt
Maatregelen Industrieweg Hasselt
Maatregelen uit BRP Genemuiden
Afkoppelen gebied rond Interfloor Zwartsluis
Vergroten riolering Arembergerstraat Zwartsluis
Maatregelen centrum Zwartsluis
Maatregelen Veldweg/Zomerdijk Zwartsluis
Ringpersleiding Zwartsluis
Maatregelen Van der Meulenstraat
Inrichten grondwatermeetnet
Maatregelen waterkwaliteitsspoor (extra berging)

Totaal investering

KAPITAALLASTEN incl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen (bestaande opgaven)
Vervangen vrij-verval en drukriolen
Vervanging gemalen

Verbetering/verduurzaming voorzieningen (nieuwe opgaven) 
Maatregelen Hanzeweg Hasselt
Maatregelen Handelsweg Hasselt
Maatregelen Randweg Hasselt
Maatregelen Industrieweg Hasselt
Maatregelen uit BRP Genemuiden
Afkoppelen gebied rond Interfloor Zwartsluis
Vergroten riolering Arembergerstraat Zwartsluis
Maatregelen centrum Zwartsluis
Maatregelen Veldweg/Zomerdijk Zwartsluis
Ringpersleiding Zwartsluis
Maatregelen Van der Meulenstraat
Inrichten grondwatermeetnet
Maatregelen waterkwaliteitsspoor (extra berging)

Kapitaallasten uit het verleden

Totaal kapitaallasten

EXPLOITATIELASTEN excl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen en regulier onderzoek(bestaande 
opgaven)
Reguliere exploitatielasten riolering (zie onderbouwing in bijlage)
Inhaalslag camera-inspecties en beoordeling
Herberekening riolering buitenkwartier (Zwartsluis)
Onderzoek v.g.s. bedrijventerrein Oost / Zevenbont Genemuiden
BRP Zwartsluis
Opstellen BRP'n toekomstig
Opstellen vGRP (in toekomst gecombineerd met waterplan)

Onderzoek in kader van nieuwe wetgeving (nieuwe opgaven) 
Onderzoek/in kaart brengen grondwatersituatie gemeente
Uitwerken nieuwe heffingsmethodiek
Communicatie/bewustwording
Subsidieregeling afkoppelen particulieren

Totaal exploitatie

Totaal lasten

BATEN (EUR *1000)

Aantal aansluitingen

Rioolheffing eenpersoonshuishoudens (EUR/aansl.)
Aandeel bestaande opgaven 
Aandeel nieuw opgaven 
Rioolheffing meerpersoonshuishoudens (EUR/aansl.)
Aandeel bestaande opgaven 
Aandeel nieuw opgaven 
Stijging tarieven (% aan eind van jaar)
Opbrengsten rioolheffing eenpersoons (1)
Opbrengsten rioolheffing meerpersoons (2)
Waterverbruik niet woningen (Kuub * 1000)
Tarief waterverbruik
Stijging tarief waterverbruik (% aan eind van jaar)
Opbrengst waterverbruik (3)

Totaal opbrengsten (1 + 2 + 3)

Opbrengsten - lasten
Rentebedrag
Te verrekenen met reserve

Saldo reserve (aan eind van jaar)

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717
6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995

535 1890 3859 3859 3625 3725 2369 1533 1533 1232 1466 3384 2252
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

575 1930 3899 3899 3665 3765 2409 1573 1573 1272 1506 3424 2292

1950 2047 2290 2527 2742 2960 3072 3118 3163 3182 3218 3396 3485
67 69 70 72 73 75 76 77 78 79 81 82 83

32 31 30 29 28 27 26 26 25 24 23 22 21
18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12

6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4
33 32 31 30 29 28 27 26 26 25 24 23 22
28 27 26 26 25 24 23 23 22 21 20 20 19
47 45 44 43 41 40 39 37 36 34 33 32 30
11 11 11 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7
37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
25 24 24 23 22 22 21 20 19 19 18 17 17
27 26 26 25 24 23 23 22 21 20 20 19 18
12 12 12 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5

325 304 283 262 241 220 199 178 157 136 115 94 73

2625 2695 2912 3121 3307 3499 3582 3602 3618 3609 3619 3769 3829

517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517

15 15 15 15
35 35

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

522 522 537 572 537 522 522 522 557 522 522 522 537

3147 3217 3449 3693 3844 4021 4104 4124 4175 4131 4141 4291 4366

8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712

277,42 274,65 274,65 277,39 282,94 288,60 294,37 300,26 306,26 315,45 324,92 334,66 341,36
252,03 250,74 252,83 257,49 264,10 270,73 277,16 283,22 289,76 298,88 308,44 318,91 326,27

25,39 23,90 21,82 19,90 18,84 17,87 17,21 17,04 16,51 16,57 16,48 15,75 15,09
337,22 333,85 333,85 337,19 343,93 350,81 357,83 364,98 372,28 383,45 394,95 406,80 414,94
306,36 304,79 307,33 312,99 321,03 329,09 336,90 344,27 352,22 363,31 374,93 387,65 396,60

30,86 29,06 26,52 24,20 22,90 21,72 20,93 20,71 20,06 20,14 20,03 19,15 18,34
-1,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

476 472 472 476 486 496 505 516 526 542 558 575 586
2359 2335 2335 2359 2406 2454 2503 2553 2604 2682 2763 2846 2902

271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
2,55 2,52 2,52 2,55 2,60 2,65 2,70 2,76 2,81 2,89 2,98 3,07 3,13

-1,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00
689 682 682 689 703 717 731 746 761 784 807 831 848

3524 3489 3489 3524 3594 3666 3740 3814 3891 4007 4128 4252 4337

377 272 40 -169 -250 -355 -364 -310 -284 -124 -13 -40 -29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

377 272 40 -169 -250 -355 -364 -310 -284 -124 -13 -40 -29

1677 1949 1989 1820 1571 1216 852 542 258 134 121 82 52



vGRP Zwartewaterland 2010 - 2015

Kostendekkingsberekening excl. inflatie/incl. BTW
Project 4645972

Kostendekkingsberekening 2009
Rente (%) 5,00
Afschrijvingsmethode lineair
Saldorente (%) 0,00
Inflatie (%) 0,00
Prijspeil (1 jan.) 2009
Reserve per 1 jan 2009 (kEUR): 616

Aantal eenpersoonshuishoudens
Aantal meerpersoonshuishoudens

INVESTERINGEN incl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen (bestaande opgaven)
Vervangen vrij-verval en drukriolen
Vervanging gemalen

Verbetering/verduurzaming voorzieningen (nieuwe opgaven) 
Maatregelen Hanzeweg Hasselt
Maatregelen Handelsweg Hasselt
Maatregelen Randweg Hasselt
Maatregelen Industrieweg Hasselt
Maatregelen uit BRP Genemuiden
Afkoppelen gebied rond Interfloor Zwartsluis
Vergroten riolering Arembergerstraat Zwartsluis
Maatregelen centrum Zwartsluis
Maatregelen Veldweg/Zomerdijk Zwartsluis
Ringpersleiding Zwartsluis
Maatregelen Van der Meulenstraat
Inrichten grondwatermeetnet
Maatregelen waterkwaliteitsspoor (extra berging)

Totaal investering

KAPITAALLASTEN incl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen (bestaande opgaven)
Vervangen vrij-verval en drukriolen
Vervanging gemalen

Verbetering/verduurzaming voorzieningen (nieuwe opgaven) 
Maatregelen Hanzeweg Hasselt
Maatregelen Handelsweg Hasselt
Maatregelen Randweg Hasselt
Maatregelen Industrieweg Hasselt
Maatregelen uit BRP Genemuiden
Afkoppelen gebied rond Interfloor Zwartsluis
Vergroten riolering Arembergerstraat Zwartsluis
Maatregelen centrum Zwartsluis
Maatregelen Veldweg/Zomerdijk Zwartsluis
Ringpersleiding Zwartsluis
Maatregelen Van der Meulenstraat
Inrichten grondwatermeetnet
Maatregelen waterkwaliteitsspoor (extra berging)

Kapitaallasten uit het verleden

Totaal kapitaallasten

EXPLOITATIELASTEN excl. BTW (EUR*1000)

Beheer bestaande voorzieningen en regulier onderzoek(bestaande 
opgaven)
Reguliere exploitatielasten riolering (zie onderbouwing in bijlage)
Inhaalslag camera-inspecties en beoordeling
Herberekening riolering buitenkwartier (Zwartsluis)
Onderzoek v.g.s. bedrijventerrein Oost / Zevenbont Genemuiden
BRP Zwartsluis
Opstellen BRP'n toekomstig
Opstellen vGRP (in toekomst gecombineerd met waterplan)

Onderzoek in kader van nieuwe wetgeving (nieuwe opgaven) 
Onderzoek/in kaart brengen grondwatersituatie gemeente
Uitwerken nieuwe heffingsmethodiek
Communicatie/bewustwording
Subsidieregeling afkoppelen particulieren

Totaal exploitatie

Totaal lasten

BATEN (EUR *1000)

Aantal aansluitingen

Rioolheffing eenpersoonshuishoudens (EUR/aansl.)
Aandeel bestaande opgaven 
Aandeel nieuw opgaven 
Rioolheffing meerpersoonshuishoudens (EUR/aansl.)
Aandeel bestaande opgaven 
Aandeel nieuw opgaven 
Stijging tarieven (% aan eind van jaar)
Opbrengsten rioolheffing eenpersoons (1)
Opbrengsten rioolheffing meerpersoons (2)
Waterverbruik niet woningen (Kuub * 1000)
Tarief waterverbruik
Stijging tarief waterverbruik (% aan eind van jaar)
Opbrengst waterverbruik (3)

Totaal opbrengsten (1 + 2 + 3)

Opbrengsten - lasten
Rentebedrag
Te verrekenen met reserve

Saldo reserve (aan eind van jaar)

2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061

1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717
6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995 6995

2252 2451 2118 1434 1434 1434 1435 2089 2089 855 855 855 233
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2292 2491 2158 1474 1474 1474 1475 2129 2129 895 895 895 273

3570 3630 3664 3637 3611 3585 3560 3584 3608 3539 3472 3406 3294
83 83 82 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 17 17 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 17 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3886 3863 3827 3757 3698 3666 3641 3665 3689 3620 3553 3487 3375

517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517

15 15 15 15 15
35 35 35

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

572 537 522 522 522 557 522 522 522 537 572 537 522

4458 4400 4349 4279 4220 4223 4163 4187 4211 4157 4125 4024 3897

8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712

348,18 351,67 351,67 351,67 351,67 351,67 351,67 344,63 337,74 330,98 324,36 317,88 311,52
333,66 341,75 345,52 348,05 350,75 351,25 351,24 344,22 337,34 330,59 323,97 317,48 311,12

14,53 9,91 6,15 3,62 0,92 0,42 0,42 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,40
423,24 427,47 427,47 427,47 427,47 427,47 427,47 418,92 410,54 402,33 394,28 386,40 378,67
405,58 415,42 420,00 423,07 426,36 426,96 426,96 418,42 410,05 401,85 393,81 385,92 378,19

17,66 12,05 7,47 4,40 1,11 0,51 0,51 0,50 0,49 0,48 0,48 0,48 0,49
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00
598 604 604 604 604 604 604 592 580 568 557 546 535

2961 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2930 2872 2814 2758 2703 2649
271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
3,19 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,16 3,10 3,04 2,98 2,92 2,86
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00
865 874 874 874 874 874 874 856 839 822 806 790 774

4423 4468 4468 4468 4468 4468 4468 4378 4291 4205 4121 4038 3958

-35 67 118 188 247 244 304 191 80 48 -4 14 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-35 67 118 188 247 244 304 191 80 48 -4 14 60

17 85 203 392 639 884 1188 1379 1459 1507 1502 1517 1577
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Overstorten gemeente Zwartewaterland (los bijgevoeg d) 
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Begrippenlijst 

 



 

 



 

 

Aansluitleiding 

Een leiding tussen een gebouw of een kolk met het riool of een verzamelleiding. 

 

Aansluitvergunning 

De vergunning verstrekt door de beheerder van een rwzi voor het aansluiten van een 

(gemeentelijke) rioolwaterlozing. Daarin zijn voorwaarden opgenomen ter bescherming van de 

rwzi en met betrekking tot de kwantiteit en de kwaliteit (stoffen, temperatuur) die het proces van 

zuivering beïnvloeden. 

 

Aëroob 

Een zuurstofrijke omgeving. 

 

Afvalwater 

Alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, 

voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 

 

Afvalwaterstelsel 

Zie ‘d.w.a.-stelsel’’. 

 

Afvalwatersysteem 

Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken. 

 

Afvloeiingscoëfficiënt 

Getal dat de verhouding aangeeft van het in de riolering afvloeiende deel van de neerslag tot de 

totale neerslag. 

 

Anaëroob 

Een zuurstofloze omgeving. 

 

Aquatisch ecosysteem 

Een systeem bestaande uit (groepen van) organismen, abiotische (tot de niet levende natuur 

behorend) elementen en een bepaald (deel van het) water. 

 

B.o.b. 

De binnen onderkant (van de) buis. 

 

Bakmodel 

De geschematiseerde voorstelling van een rioolstelsel volgens een bak waarbij de inhoud (= 

berging) niet wordt beïnvloedt door het dynamisch gedrag van de rioolinloop (neerslag) en het 

transport in het rioolnet. 

 



 

 

Basisrioleringsplan (BRP) 

Plan waarin voor een wijk of kern op gedetailleerde wijze het functioneren van de riolering (zowel 

de hydraulische afvoercapaciteit als het milieutechnisch functioneren) wordt beschreven voor de 

huidige en de geprojecteerde situatie. 

 

Bedrijfsafvalwater 

Zie ‘industrieel afvalwater’. 

 

Beheertekening/-kaart 

Tekening/kaart waarop de gegevens zijn aangegeven van het te beheren onderdeel van de 

riolering. 

 

Bemalingsgebied 

Een gebied dat door één rioolgemaal wordt bemalen. Bij drukriolering en vacuümriolering het 

totale gebied dat op het systeem van pompputjes c.q. vacuümputten is aangesloten. 

 

Bergbezinkbassin (BBB) 

Vuilreducerende randvoorziening in de vorm van een reservoir voor de tijdelijke opslag van 

afvalwater, waarin tevens slibafzetting plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen 

verwijderen en waaruit overstortingen kunnen plaatsvinden. 

 

Bergbezinkleiding (BBL) 

Vuilreducerende randvoorziening in de vorm van een riool voor de tijdelijke opslag van 

afvalwater, waarin tevens slibafzetting plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen 

verwijderen en waaruit overstortingen kunnen plaatsvinden. 

 

Berging op straat (BOS) 

Dat deel van de neerslag dat niet tot afstroming komt naar het riool maar achterblijft op het 

afvoerende oppervlak (bijvoorbeeld plasvorming), verdampt of infiltreert. 

 

Berging (B) 

Nuttige inhoud van een rioolstelsel uitgedrukt in (m3) dan wel gerelateerd aan het daarop 

aangesloten verhard oppervlak (mm). Onderscheid wordt onder meer gemaakt tussen statische 

berging, dynamische berging, verloren berging en berging op straat (zie aldaar). 

 

Berging-hoogtekromme 

Grafische voorstelling van de relatie tussen een niveau, als horizontaal vlak, en de inhoud van de 

riolering beneden dit niveau. 

 

 

 

 



 

 

Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV) 

De hoeveelheid zuurstof die nodig is om door middel van bacteriën de in het (afval)water 

aanwezige afvalstoffen af te breken. Veelal wordt het zuurstofverbruik gemeten in vijf dagen bij 

20° C. (BZV 20). 

 

Boorkernonderzoek 

Inspectiemethode waarbij door middel van een boring een kern uit de bovenkant van de rioolbuis 

wordt genomen. Deze kern wordt vervolgens nader geanalyseerd. De ontstane opening in de 

buis wordt gedicht door middel van een rubber plug. 

 

Bovendrempelberging 

De inhoud van het rioolnet dat zich boven het niveau van de laagste overstortdrempel bevindt 

onder de omstandigheid dat het daarin geborgen water op geen enkele wijze tot overstorting 

komt. 

 

Buitenriolering 

De verzameling van objecten bedoeld voor de inzameling en het transport van afvalwater en 

neerslag, die zich bevinden buiten gebouwen zoals riolen, putten en kolken, perceel- en 

kolkaansluitleidingen, gemalen, overstorten, zinkers, randvoorzieningen (bergbezinkbassins, et 

cetera). 

 

Capaciteit van het gemaal 

De hoeveelheid water die per tijdseenheid door het rioolgemaal kan worden verplaatst. 

 

Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) 

De maat voor de totale hoeveelheid oxydeerbare (zuurstofvragende) stoffen in (afval-)water. Dus 

inclusief de moeilijk afbreekbare stoffen. 

 

Classificatie 

De indeling van de toestandsaspecten in klassen. 

 

Controleberekening 

Hydraulische berekening die wordt uitgevoerd om vast te stellen of de afvoercapaciteit van het 

rioolnet voldoet aan de gestelde eisen. 

 

CUWVO 

Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, het vroegere advies-

orgaan van de minister. Dit is later overgegaan in het CIW (Commissie Integraal Waterhebeer) 

dat in 2004 ook is opgeheven. Taken zijn overgenomen LBOW (Landelijk Bestuurlijk Overleg 

Water) 

 

 



 

 

 

Drempelbreedte 

De lengte van de overlaat (muur) aanwezig in een overstortput, vaak gelijk aan de breedte van de 

put. 

 

Drempelpeil 

De hoogte van de overlaat in een overstortput in meters ten opzichte van NAP. 

 

Droogweerafvoer (d.w.a.) 

De hoeveelheid per tijdseenheid van afvalwater, lekwater en koelwater tijdens droog weer. 

 

Drukriolering 

Een riolering waarbij het transport van rioolwater plaatsvindt door middel van pompen en 

overdrukleidingen. 

 

D.w.a.-stelsel 

Netwerk van putten, buizen en andere rioleringsobjecten voor de inzameling en het transport van 

stedelijk afvalwater . In de nieuwe wetgeving spreekt men van een ‘openbaar vuilwaterstelsel’. 

 

Dynamische berging 

Zie ‘bovendrempelberging’. 

 

Ecologie 

De leer van de betrekkingen tussen organismen onderling en organismen en groepen van 

organismen en hun omgeving. 

 

Eindgemaal 

Zie ‘hoofdrioolgemaal’. 

 

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 

Een in gevolge de Wet Milieubeheer verplicht plan (strategische beleidsnota) waarin op 

hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende planperiode is neergelegd met 

betrekking tot het aanleggen van een geoptimaliseerd rioleringssysteem en het zorgvuldig 

beheren van dit systeem (zie ook: operationeel programma). 

 

Gemengd rioolstelsel (GM) 

Rioolstelsel waarbij stedelijk afvalwater en regenwater gezamenlijk in één buizenstelsel worden 

ingezameld en afgevoerd. 

 

 

 

 



 

 

Gescheiden stelsel (GS) 

Rioolstelsel waarbij stedelijk afvalwater en regenwater in afzonderlijke buizenstelsels worden 

ingezameld en getransporteerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een rwzi, het regenwater 

wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

 

Heffing 

De belasting van de waterkwaliteitsbeheerder ingesteld op grond van de heffingsverordening voor 

het verkrijgen van de benodigde financiën ter bestrijding van de kosten van maatregelen tot het 

tegengaan en het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater. De heffing wordt 

vastgesteld op basis van het aantal inwonerequivalenten en/of vervuilingseenheden van de 

afvalstoffen die in een heffingsjaar worden geloosd. 

 

Heffingsgrondslag 

Volgens de WVO: de hoeveelheid en/of de hoedanigheid van de afvalstoffen, verontreinigende of 

schadelijke stoffen in welke vorm dan ook, die in het oppervlaktewater of op een werk worden 

gebracht. 

Hemelwater 

Regen- en smeltwater. 

 

Hoofdrioolgemaal 

Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterkwaliteitsbeheerder, via welke het 

rioolwater veelal wordt getransporteerd naar een rwzi. 

 

Huishoudelijk afvalwater 

Afvalwater afkomstig van huishoudens. 

 

IBA 

Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater, te onderscheiden in laag- en 

hoogrendementssystemen (IBA-min respectievelijk IBA-plus). 

 

Industrieel afvalwater 

Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven, zijnde geen hemelwater of grondwater. 

 

Ingrijpmaatstaf 

Grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en waarbij maatregelen 

moeten worden opgesteld. 

 

Inspecteren 

Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van de objecten waaruit de riolering 

is opgebouwd. 

 

 



 

 

 

Inspectieput 

Een put dienende voor inspectie, reiniging en verbinding, de verandering van richting, van 

materiaal of van middellijn van het riool, alsmede voor aansluiting van zijriolen en 

aansluitleidingen. 

 

Inwonerequivalent (i.e.) 

De hoeveelheid zuurstof die nodig is voor de afbraak van de over 365 dagen geproduceerde 

gemiddelde verontreiniging van het afvalwater van een inwoner per etmaal. (In de WVO is deze 

waarde gesteld op 136 gram per inwoner per etmaal). 

 

Knooppunt 

In een hydraulische berekening: een punt in een (geschematiseerd) rioolnet of 

berekeningsmodel, waar één of meer leidingen bij elkaar komen (ook: synoniem van de betekenis 

'rioolput'). 

 

Kostendekkingsplan 

Een deel van een beheerplan bevattend de vaststelling van de begroting van uitgaven en 

ontvangsten, voor de korte, middellange en lange termijn. 

 

Ledigingstijd 

De tijd die nodig is om met de overcapaciteit de hoeveelheid rioolwater gelijk aan de nuttige 

berging af te voeren (te verpompen). Geeft aan de verhouding van berging en 

pompovercapaciteit. 

 

Lekwater 

Ongecontroleerd intredend (grond)water of uittredend afvalwater bij de riolering. 

 

Lozingsvergunning 

De vergunning om te mogen lozen, die in het kader van de Wm door de gemeente of in het kader 

van de WVO door de waterkwaliteitsbeheerder wordt gegeven. 

 

Lozingsverordening 

Het geheel van regels en voorschriften over het aansluiten van huishoudens en bedrijven op de 

gemeentelijke riolering (tot 1 maart 1996). 

 

Mechanische riolering 

Rioleringssysteem waarbij door onderdruk (vacuümriolering) of overdruk (drukriolering, 

luchtpersriool) het afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd. In het algemeen een vorm 

van een d.w.a.-stelsel (geen hemelwater). 

 

 



 

 

 

Microverontreiniging 

Verontreiniging die in een concentratie van een miljoenste gram of minder per liter of kilogram 

voorkomt en biologische effecten kan veroorzaken, bijvoorbeeld: zware metalen (dit zijn 

anorganische microverontreinigingen, zie: zware metalen), PCB's, PAK (organische 

microverontreinigingen) en bestrijdingsmiddelen. 

 

Niet-stationaire stroming 

Een bij een rioleringsberekening aangenomen stromingssituatie waarbij de aanvoer van 

hemelwater in de tijd niet constant is. 

 

Nooduitlaat 

Voorziening voor het lozen van stedelijk afvalwater op oppervlaktewater bij calamiteiten. 

 

Omslagpunt 

Financiële grens om de systeemkeuze tussen riolering of het gebiedsafhankelijke alternatief te 

vergemakkelijken, onderscheiden naar de grondsoort en de kwetsbaarheid van de bodem of 

watersysteem. 

 

Onderdrempelberging 

De inhoud van het rioolnet dat zich beneden het niveau van de laagste overstortdrempel bevindt. 

 

Openbare riolering 

Het gedeelte van de buitenriolering dat in eigendom en beheer is bij de overheid in de meeste 

gevallen van de gemeente. 

 

Operationeel programma voor aanleg 

Beschrijving van de op korte termijn aan te leggen riolering naar aard, omvang en tijdstip en de 

daartoe te verrichten activiteiten. 

 

Operationeel maatregelenprogramma 

Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren (beheer)maatregelen met betrekking tot 

onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering naar aard, omvang en tijdstip en de 

daartoe te verrichten activiteiten. 

 

Operationeel onderzoekprogramma 

Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren onderzoeken naar aard, omvang en tijdstip en 

de daartoe te verrichten activiteiten. 

 

Oppervlaktewater 

Een watergang of iets dergelijks, welke deel uitmaakt van een waterbeheersingssysteem en in 

open verbinding staat met bodem en lucht en de waterbodem. 



 

 

Overcapaciteit 

Het deel van de capaciteit van een gemaal dat beschikbaar is voor de afvoer van de neerslag 

(pompcapaciteit minus de droogweerafvoer). 

 

Overlastfrequentie 

Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat er water-op-straat optreedt doordat de zware 

regenval de afvoercapaciteit van de riolering te boven gaat en dit als overlast ervaren wordt. 

 

Overnamepunt 

Punt waar de overdracht plaatsvindt van het water uit de riolering aan de beheerder van de rwzi. 

 

Overstort(put) 

Voorziening door middel waarvan bij regen het teveel aan rioolwater (hemelwater al of niet 

vermengd met stedelijk afvalwater) dat niet in het stelsel wordt geborgen, kan worden geloosd op 

oppervlaktewater. 

 

Overstorting 

De gebeurtenis bestaande uit alle overstortingsperioden en overstortingspauzes, waarbij een 

overstortingspauze niet groter is dan een bepaalde tijdsduur. 

 

Overstortingsdebiet 

De overstortende hoeveelheid afvalwater die de overstortdrempel passeert per tijdseenheid. 

Overstortingsfrequentie (o.f.) 

Het totaal aan overstortingen in de beschouwde periode gedeeld door de beschouwde periode in 

jaren. 

 

Overstortingshoeveelheid 

De totale hoeveelheid overgestort afvalwater in een bepaalde tijdsduur per eenheid van volume 

[m3] of in eenheid van volume per eenheid van oppervlak [mm]. 

 

Overstortwater 

Overgestort of overstortend rioolwater. 

 

Persleiding 

Een leiding waardoor rioolwater onder overdruk wordt afgevoerd. 

 

Pieklozing 

Overstorting met extreme lozing qua hoeveelheid en vuilemissie met gedefinieerde 

overschrijdingskans. 

 



 

 

Pompovercapaciteit 

Zie overcapaciteit. Als afkorting worden gebruikt: p.o.c. of p.o.k. 

 

Pompput 

Rioolput met een inrichting voor het verpompen van afvalwater. 

 

Putnummer 

Code voor identificatie van de put. 

 

Randvoorziening 

Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel, die als doel heeft de lozing van vuil 

uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen. 

 

Regenintensiteit 

Hoeveelheid neerslag gedurende een bepaalde tijd. 

 

Regenwaterriool 

Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag. 

 

Regenwaterstelsel 

Zie ‘r.w.a.-stelsel’. 

 

Regenwateruitlaat 

Constructie voor de directe lozing op oppervlaktewater van regenwater uit een regenwaterriool. 

 

Regenweerafvoer (r.w.a.) 

Som van de droogweerafvoer (d.w.a.) en de pompovercapaciteit (p.o.c.). 

 

Retentiebassin 

Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van rioolwater voor het regelen van de 

afvoer. 

 

Riolering 

Het geheel objecten voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

 

Rioleringsbeheer 

Zie ‘rioolbeheer’. 

 

Rioleringsgebied 

Gebied waarbinnen de afvoer van afvalwater en, voor zover van toepassing, de neerslag, 

geschiedt via één rioolstelsel (kunnen meerdere bemalingsgebieden zijn). 

 



 

 

Rioolbeheer 

Zorg voor het goed functioneren van de riolering. 

 

Rioolbeheerder 

Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering. 

 

Rioolgemaal 

Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van water uit een riool. 

 

Rioolheffing (vanaf 1 januari 2010) 

Betaling aan de overheid, waarmee gemeentes de kosten voor de uitvoering van de drie 

zorgplichten (stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater) kunnen dekken. Hierbij is er geen 

sprake meer van een koppeling aan een individuele tegenprestatie, zoals bij het rioolrecht (een 

retributie), wel het geval is. 

 

Rioolput 

Een put dienende voor inspectie, reiniging en verbinding, de verandering van richting, van 

materiaal of van middellijn van het riool, alsmede voor aansluiting van zijriolen en 

aansluitleidingen. 

 

Rioolrecht (tot 31 december 2009) 

Een betaling aan een overheid ter zake van concrete door de overheid als zodanig individueel 

bewezen diensten ter dekking van de kosten verbonden aan het rioolbeheer (retributie). Er 

kunnen twee soorten rioolrecht worden onderscheiden: 

• Rioolaansluitretributie: deze wordt geheven wegens het hebben van een aansluiting op het 

gemeentelijk riool 

• Rioolafvoerretributie: deze wordt geheven wegens het afvoeren van rioolwater afkomstig van 

de gebruiker van een onroerend goed 
 
Deze laatste wordt per 1 januari 2010 vervangen door de nieuwe rioolheffing 

 

Rioolstelsel 

Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

 

Riool(streng) 

Aanduiding voor de riolering tussen het hart van een put en het hart van een volgende put. 

 

Rioolwater 

Verzamelnaam van alle soorten water die door een riool stromen: lekwater, hemelwater, 

bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater, drainwater, enzovoorts. 

 



 

 

Rioolwaterafvoersysteem 

Het geheel van voorzieningen voor de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater of 

rioolwater. 

 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) 

Een inrichting (werk) waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de 

verontreinigingen. 

 

R.w.a.-stelsel 

Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag. In de nieuwe 

wetgeving spreekt men van een ‘openbaar hemelwaterstelsel’. 

 

Schadecatalogus 

Systematiek om de kwaliteit van de riolering vast te stellen, vastgelegd in NEN 3399. 

 

Septictank 

Afgedekte (betonnen) bak voor bezinking, tegenhouden van drijvende stoffen en gedeeltelijk 

afbreken van biologisch afbreekbare stoffen die voorkomen in huishoudelijk afvalwater. 

 

Stationaire stroming 

Een bij de rioleringsberekening aangenomen stromingssituatie in de riolering waarbij aan- en 

afvoer in de tijd niet veranderen. 

 

Statische berging 

Zie ‘onderdrempelberging’. 

 

Stelsel 

Aanduiding voor de wijze van inzamelen, gescheiden of gemengd en dergelijke 

 

Straatkolk 

Ontvangconstructie met inlaat aan de bovenzijde voor het naar de riolering afvoeren van het op 

de weg gevallen neerslag. 

 

Toestandsaspect 

Specifiek beeld van de gesteldheid op enig moment. 

 

Trottoirkolk 

In de trottoirband aangebrachte ontvangconstructie met inlaat aan de wegzijde voor het naar de 

riolering afvoeren van de op de weg gevallen neerslag. 

 



 

 

Verbeterd gemengd stelsel (VGM) 

Gemengd rioolstelsel met (rand)voorzieningen die de vuilemissie richting oppervlaktewater 

beperken ten opzichte van de traditionele gemengde stelsels. 

 

Verbeterd gescheiden stelsel (VGS) 

Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts met een beperkte 

frequentie naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. 

 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 

Doel en opzijn zijn gelijk aan een GRP (strategisch plan met betrekking tot aanleg en beheer 

riolering en de bekostiging hiervan), maar vanaf 1 januari 2012 is de gemeente verplicht een 

vGRP op te stellen. De verbreding zit in de uitbreiding van de zorgplicht voor gemeentes (naast 

de bestaande zorgplicht voor stedelijk afvalwater nu ook zorgplicht voor hemelwater en 

grondwater) en de wijzigingen in de bekostiging daarvan.  

 

Verhard oppervlak 

Alle verharde oppervlakken waarvan het hemelwater wordt afgevoerd naar de riolering of naar 

oppervlaktewater. 

 

Vervuilingseenheid (v.e.) 

Maatstaf voor het vaststellen van de heffingsgrondslag uitgedrukt in gewichtseenheden per 

tijdseenheid van afvalstoffen, verontreinigd of schadelijk in welke vorm ook (bijvoorbeeld kg/jr). 

 

Vervuilingswaarde 

Som van het aantal inwonerequivalenten en het aantal vervuilingseenheden die als maatstaf 

dienen voor de berekening van de aanslag voor de heffing (en de belasting van de rwzi). 

 

Visuele inspectie 

Het op een directe of indirecte wijze via optische hulpmiddelen (spiegels, fotocamera, tv-camera 

of door een in een put of riool afgedaalde inspecteur) inspecteren van de toestand. 

 

Vrijvervalriolering 

Een riolering waarbij het transport van rioolwater plaatsvindt door de zwaartekracht. 

 

Vuilemissie 

Het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op oppervlaktewater via 

overstorten. 

 

Vuilvracht 

Het product van het gemiddelde vuilgehalte en het volume van het overgestorte water. 

 



 

 

Vuilwaterriool 

Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en 

bedrijfsafvalwater, niet zijnde hemelwater en grondwater. 

 

Vuilwaterstelsel 

Zie ‘afvalwaterstelsel’. 

 

Waarschuwingsmaatstaf 

Grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel wordt en nader onderzoek nodig wordt. 

 

Water-op-straat 

Het verschijnsel tijdens hevige regenval dat of water uit de riolering op straat komt te staan of dat 

regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van onvoldoende afvoercapaciteit van de 

rioolbuizen. 

 

Waterbodem 

De bodem van een sloot, beek, vaart e.d. die permanent of periodiek met oppervlaktewater is 

bedekt en de overgang vormt van de waterige fase naar de vaste bodem. 

 

Waterhuishouding 

De zorg voor het oppervlaktewater en het grondwater, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. 

 

Waterhuishoudingsplan 

Het provinciale waterhuishoudingsplan bevat de hoofdlijnen van het in de provincie te voeren 

beleid met betrekking tot onder andere de kwantiteit en de kwaliteit van het oppervlakte- en 

grondwater. Op basis hiervan stellen de waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheerders hun 

beheerplan(nen) op. 

 

Waterkwaliteitsbeheer 

De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, inclusief de waterbodem, met het oog op de 

aan het oppervlaktewater toegekende functies. Dit houdt in: de optimale handhaving en 

ontwikkeling van de gezondheid van de mens, het behouden of herstellen van een zo natuurlijk 

mogelijke verscheidenheid aan soorten planten en dieren en ecosystemen, het voorkomen van 

schade of hinder voor de landbouw en visserij, de drinkwatervoorziening, bouwwerken 

enzovoorts. 

 

Waterkwaliteitsbeheerder 

Openbaar lichaam belast met de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

 

Waterkwantiteitsbeheer 

De beheersing van de hoeveelheid oppervlaktewater door het aan- en afvoeren van water en het 

instandhouden van de daarvoor benodigde infrastructuur. 



 

 

 

Waterkwantiteitsbeheerder 

Openbaar lichaam belast met de zorg voor de kwantiteit van het oppervlaktewater. 

 

Wateroverlast 

Het verschijnsel dat ten gevolge van ‘water-op-straat’ overlast wordt ondervonden en/of schade 

ontstaat. 

 

Afkortingen 

B  berging 

BBB  bergbezinkbassin 

BBL  bergbezinkleiding 

bob  binnen-onderkant (van de riool)buis 

BRP  Basisrioleringsplan 

CIW  Commissie Integraal Waterbeheer (opgeheven) 

CUWVO  Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging Oppervlaktewateren 

(opgeheven) 

d.w.a.  droogweerafvoer 

gmd  gemengd stelsel 

(v)GRP  (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan 

gs  gescheiden stelsel 

IBA  Individueel Behandelingssysteem van Afvalwater 

KDP  Kostendekkingsplan 

of  overstortingsfrequentie 

NWRW  Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit 

p.o.c.  pompovercapaciteit 

RBP  Rioolbeheersplan 

r.w.a.  regenweerafvoer 

rwzi  rioolwaterzuiveringsinstallatie 

vgm  verbeterd gemengd stelsel 

vgs  verbeterd gescheiden stelsel 

VROM  Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (Ministerie van) 

Wm  Wet milieubeheer 

WVO  Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 
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Briefwisseling met Waterschappen Groot Salland en R eest en 

Wieden, Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat Oos t Nederland 
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