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VOORWOORD
De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor drie watertaken. Deze zogenaamde
zorgplichten betreffen de inzameling en transport van stedelijk afvalwater; de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en het nemen van grondwatermaatregelen.
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) staat hoe deze drie zorgplichten door de
gemeente worden ingevuld. Doel van het GRP is om aan het bevoegd gezag te verantwoorden op welke wijze de gemeente haar watertaken uitvoert, en in hoeverre zij
afdoende middelen heeft om dit in de toekomst te blijven doen. Hiermee voldoet de
gemeente aan de planverplichting zoals die in de Wet milieubeheer (artikel 4.22) is
opgenomen. Dit plan biedt tevens een kans om in te spelen op ontwikkelingen zoals
het veranderende klimaat.
De landelijke wetgeving en de afspraken met de Waterschappen zijn van invloed op
een GRP. Tot op heden wordt door elke gemeente afzonderlijk een GRP opgesteld.
Door de komst van het Bestuursakkoord Water zijn de gemeenten, waterschappen en
de drinkwaterbedrijven steeds meer gaan samenwerken. In onze regio vindt dit plaats
via het Bestuurlijk Overleg Water AGV (Amstel, Gooi en Vecht) gebied (BOWA). Binnen
dit samenwerkingsverband is het initiatief genomen om een generiek GRP te maken
die voor elke gemeente bruikbaar is als basis bij het opstellen van een nieuw GRP.
Het product van het generieke GRP ligt nu voor u. Het is geen perfecte blauwdruk
maar helpt u om keuzes te maken en is een toetsingskader. Er is gedurende anderhalf
jaar met veel enthousiasme aan gewerkt. Er zijn onder andere twee workshops gehouden om met de vakmensen uit de gemeenten en het waterschap te discussiëren over
de wezenlijke onderwerpen in een GRP en de raakvlakken die gemeenten en waterschappen met elkaar hebben. Het is hiermee een dynamisch document geworden.
Herziening over circa twee jaar is nodig omdat rond 2020 de Omgevingswet zal worden geïntroduceerd.
Met trots presenteren wij u het generieke GRP. Wij hopen dat een ieder die in de komende jaren een GRP gaat opstellen dit document als een steun in de rug zal ervaren.

Namens de werkgroep Generiek GRP

1. INLEIDING
1.1. Aanleiding
Tot op heden stelt elke gemeente afzonderlijk een
GRP op. Door de komst van het Bestuursakkoord
Water zijn de gemeenten, waterschappen en de
drinkwaterbedrijven steeds meer gaan samenwerken. Binnen dit samenwerkingsverband is het
initiatief genomen om een generiek GRP te maken
die voor elke gemeente bruikbaar is als basis bij het
opstellen van een nieuw GRP.
De Wet milieubeheer (Wm) geeft in hoofdlijnen aan
welke elementen gemeenten tenminste in het GRP
moeten opnemen en wie ze bij de voorbereiding van
het plan moeten betrekken. Gemeenten bepalen zelf
hoe het plan tot stand komt, voor welke periode het
GRP geldt en hoe gedetailleerd de inhoud is.
De gemeente stelt een GRP op om het te voeren beleid met het bestuur (gemeenteraad) af te stemmen
en vast te leggen welke maatschappelijk gewenste
effecten nagestreefd worden, welke risico’s acceptabel zijn en wat het de komende jaren mag kosten.
Daarnaast dienen de inwoners geïnformeerd te worden waar van de gemeente mag worden verwacht.
De wettelijke planverplichting vervalt in 2020 met
het in werking treden van de Omgevingswet. Alle
gemeenten in de regio AGV zijn van mening dat het
GRP een nuttig en noodzakelijk document is waarin
een brug wordt geslagen tussen de politiek en de
techniek. Naast het vastleggen van doelen, eisen
en maatstaven wordt ook de kostendekking voor
de planperiode vastgelegd in een politiek besluit.
Ook na 2020 blijven de gemeenten GRP’s opstellen.
Onder de Omgevingswet wordt dit het Gemeentelijk
Riolerings Programma.
BOWA heeft aan Witteveen+Bos opdracht gegeven voor het opstellen van een handboek GRP voor
de gemeenten regio AGV. Witteveen+Bos heeft in
2014 de GRP-en voor de gemeenten Amstelveen en
Aalsmeer opgesteld. Onderdeel van de opdracht in
2014 was het organiseren van een workshop met
de gemeenten regio AGV over de onderwerpen en
opbouw van het GRP. Deze workshop is op 22 mei
2014 gehouden in Amstelveen.
De module A1050 van de Leidraad Riolering is het
‘handboek GRP’ voor de Nederlandse gemeenten.
Geadviseerd wordt om de Leidraad Riolering te
volgen bij het opstellen van het GRP. Dit handboek
GRP is bedoeld voor de onderlinge afstemming en
samenwerking binnen de gemeenten regio AGV. Het
waterschap AGV heeft eerder het Handboek Stedelijk Afvalwater 2013, het Handboek Hemelwater en
de Handreiking Stedelijk Grondwater samengesteld.
Dit handboek is samengesteld uit de generiek
bruikbare teksten uit de GRP-en van Aalsmeer en
Amstelveen, aangevuld met de resultaten van de
workshops.
1.2. Waarom dit handboek?
De uitgangspunten voor beleid in de (afval)waterketen zijn per gemeente binnen het AGV-werkgebied
verschillend en kunnen nog beter aansluiten op het
Waterbeheerplan van het waterschap. Door de gemeenten regio AGV is op ambtelijk niveau de wens
geuit om te onderzoeken of het ontwikkelen van een

gezamenlijk algemeen deel met dezelfde uitgangspunten voor het GRP mogelijk is.
Dit handboek GRP is geen blauwdruk voor een GRP,
maar helpt wel om keuzes te maken voor een nieuw
GRP en een bijbehorend toetsingskader.
1.3. Doelstellingen
Het opstellen van een generiek bruikbare standaard
voor het opstellen van het GRP, met als doel:
• een gezamenlijke visie op het rioleringsbeheer, op
het rioleringsbeleid en een verbeterde samenwerking tussen de gemeenten onderling en met het
waterschap op het gebied van riolering en stedelijk
water
• het vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven: door specialisatie
van taken binnen de organisaties verhogen we de
kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en
bedrijven
• het verminderen van de personele kwetsbaarheid (kennis) van onze eigen organisatie; over de
organisaties heen ontstaat een goed beeld van de
afvalwaterketen binnen onze regio en de specifieke
lokale aandachtspunten. Dit maakt het mogelijk
om in voorkomende gevallen elkaar te ondersteunen of (deels) te vervangen bij planvorming en
uitvoering van watertaken
• kostenbesparing ten opzichte van huidige GRP-en.
Elk GRP is maatwerk voor de betreffende gemeente.
Conform de Leidraad Riolering heeft het GRP een zodanige opbouw gekregen, dat een aantal hoofdstukken generiek zijn opgebouwd (bijvoorbeeld wet- en
regelgeving), en een aantal hoofdstukken gaan over
specifieke onderwerpen van de betreffende gemeente (evaluatie, huidige situatie areaal, maatregelen,
kostendekking). Ook de specifieke hoofdstukken
kunnen op een zelfde manier worden opgebouwd,
maar met specifieke gegevens worden gevuld.
Dit handboek geeft slechts een handvat om het
GRP op te bouwen. Het gebruik van dit voorbeeld is
uiteraard niet verplicht, maar onderdelen kunnen en
mogen worden gebruikt. Daarnaast zal dit handboek
steeds aangepast moeten worden: immers wet- en
regelgeving veranderen en inzichten veranderen.
Goede ideeën voor manieren waarop het beter kan
zijn altijd welkom, en dienen dan gedeeld te worden
met de overige gemeenten. Het handboek is op deze
manier een dynamisch document wat door de inliggende gemeenten en het waterschap wordt beheerd.
In 2013 is het Handboek Stedelijk Afvalwater opgesteld. Het handboek is een gezamenlijk product van
gemeenten en het waterschap in de regio AGV. Dat
heeft tot doel een leidraad te zijn voor effectieve
samenwerking in de afvalwaterketen, resulterend
in een breed gedragen riolerings- en waterbeheerplan. Het Handboek Stedelijk Afvalwater geeft in
hoofdstuk 3 het proces weer dat de gemeente en
het waterschap doorlopen om te komen tot goede
afspraken, die vastgelegd worden in het GRP en het
WBP.
In het Handboek GRP worden geen teksten overgenomen uit andere voorhanden zijnde handboeken
of uit de Leidraad Riolering, maar kan als aanvulling
gezien worden op de overige reeds voorhanden
zijnde informatie. In §1.5 is een overzicht van de
overige informatie opgenomen.
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1.4. Samenwerkingsverbanden
Binnen het beheergebied van AGV is een samenwerkingsovereenkomst Bestuurlijk Overleg Water
AGV-gebied (BOWA) opgesteld. ‘Intergemeentelijke
Samenwerking RIolerings-Zorgtaak’ (ISARIZ) is de
ambtelijke vertegenwoordiging van BOWA. BOWA
is opgesteld om een goede wisselwerking plaats te
laten vinden tussen bestuursorganen onder ander bij
het uitvoeren van het Bestuursakkoord Water, KRW
en dergelijke. De partijen die deel uitmaken van
BOWA zijn opgenomen in afbeelding 1.1.

1.5. Nadere informatie
De volgende bronnen kunnen geraadpleegd worden
bij het opstellen van een GRP. Deze lijst is niet volledig en zal met de tijd worden aangevuld:
Afbeelding 1.1. Regio-indeling
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-B
 rochure Rioned ‘Riolering en het Besluit Begroting
en Verantwoording’
- Model kostenonderbouwing rioolheffing
- Website Rioned http://www.riool.net/home
- Publieksite Rioned www.riool.info
- Leidraad module A1050
- Handboek Stedelijk Afvalwater
- Handboek Hemelwater
- Handreiking Stedelijk Grondwater
- Amsterdam Rainproof https://www.rainproof.nl/
- Operatie Steenbreek
http://www.operatiesteenbreek.nl/
- Projectbureau Schoonschip
www.projectbureauschoonschip.nl.
1.6. Leeswijzer
Dit handboek is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2
gaat in op visie en doelen voor de komende planperiode. In hoofdstuk 3 staan de thema´s (aandachtspunten) die in een GRP aan de orde kunnen komen.
Hoofdstuk 4 beschrijft de opbouw van het GRP,
waarbij wordt aangesloten op de module A1050 van
de Leidraad Riolering. In hoofdstuk 5 worden aanbevelingen gegeven voor vervolgacties.

2. VISIE EN DOELEN

2.1. Visie
Klimaatverandering en adaptatie
In diverse beleidsplannen (Nationaal Waterplan, Nationaal Bestuursakkoord Water, provincie Noord-Holland) is het uitgangspunt klimaatbestendig waterbeheer. Wateroverlast moet ook in de toekomst bij
klimaatveranderingen zoveel mogelijk voorkomen
worden.

Herontwikkelingen en nieuwbouw
Bij herontwikkelingen en nieuwbouw moet de toename van verhard oppervlak worden gecompenseerd
door de aanleg open water. Het geniet de voorkeur
om deze compensatie centraal bij te houden en te
organiseren. Hiermee wordt het overzicht behouden
en kan worden ingezet op een robuuste waterhuishouding, bijvoorbeeld met het opzetten van een
waterbalans.

Uit de klimaatscenario’s van het KNMI ’06 en ’14
blijkt dat hevige neerslag vaker zal voorkomen. Bij
extreme neerslag kan het echter voorkomen dat een
water-op-straat situatie (WOS) optreedt. De openbare ruimte treedt in dat geval op als waterberging.
Indien het water geborgen of over straat afgevoerd
wordt, en de openbare ruimte goed is ingericht, is er
minder kans dat water-op-straat leidt tot overlast.
De aanvoer van afstromend hemelwater van percelen naar het gemeentelijke riool is groter wanneer
tuinen volledig bestraat zijn en afvoeren naar de
openbare weg. Door groen op eigen terrein kan
water worden vastgehouden (sponswerking van de
ondergrond) en wordt het gemeentelijke riool minder belast.
Inrichting buitenruimte
De samenwerking met ruimtelijke ordening wordt
steeds belangrijker. De inrichting van de buitenruimte, zoals het profiel van de straat, is belangrijk
voor berging en afvoer van neerslag tijdens extreme
neerslag. Door de samenwerking tussen afdelingen
van ruimtelijke ordening, wegen, plantsoenen en
riolering kunnen klimaatadaptieve ontwerpen worden gemaakt.
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Waterkwaliteit
Het stedelijk water moet schoon zijn, voor zover
mogelijk in verband met de natuurlijke omstandigheden, en een gezonde leefomgeving bieden
voor een gevarieerde planten- en dierenwereld. De
waterkwaliteit en ecologie bepalen samen met de
inrichting van het water in belangrijke mate ook de
beleving en gebruikswaarde van het stedelijk water.
De gemeenten en AGV bepalen samen de ambities
voor het stedelijk watersysteem.
Samenwerken
Door de samenwerking aan te gaan met omliggende gemeenten en het hoogheemraadschap van
Rijnland, De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Hollands
Noorderkwartier en AGV kunnen ervaringen en
kennis uitgewisseld worden. Mede hierdoor en door
gezamenlijk te besparen in de exploitatie kunnen
kostenstijgingen beperkt worden conform de doelstelling van het Bestuursakkoord Water.
2.2. S
 amenvatting ‘Visie op de waterketen in
2030’
Inleiding
De Unie van Waterschappen en de VNG hebben de
Routekaart Afvalwaterketen 2030 opgesteld. In het
document zijn ontwikkelrichtingen opgenomen hoe
gemeenten en waterschappen een bijdrage willen
en kunnen leveren aan de verduurzaming van de
afvalwaterketen en de samenleving in de periode tot
2030.
Sommige ontwikkelingen in de waterketen zijn
al tamelijk dichtbij en andere ontwikkelingen zijn
verder weg. Samen vormen ze een uitdaging voor
gemeenten en waterschappen en voor de bedrijven
die kansen zien in samenwerking.
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De bijdrage van gemeenten en waterschappen aan
de verduurzaming van de samenleving kan onder
andere door afval om te zetten in schone grondstoffen, energie en schoon water.
Afvalwater wordt steeds meer gezien als een bron
van duurzame energie, nuttig water en schaarse
grondstoffen. De grondstoffen die uit afvalwater
kunnen worden teruggewonnen, zoals fosfaat,
kunnen vervolgens weer gebruikt worden voor het
produceren van bijvoorbeeld bioplastic, waterstof,
ethanol en kunstmest. De visie zoals gepresenteerd
in de routekaart brengt kansen in beeld om het
energiegebruik te beperken en nieuwe methoden te
ontwikkelen voor verwerking en hergebruik van afval- en reststoffen. Dit past in het streven naar een
duurzame samenleving waarin men toewerkt naar
een optimaal gebruik van grondstoffen.
In de periode tot 2030 staat de waterketen een
fundamentele verandering te wachten. Daarbij is het
hoogste doel niet meer het voldoen aan de normen,
maar het tegemoetkomen aan de behoeften van
de samenleving ten aanzien van volksgezondheid,
droge voeten, waterkwaliteit en het terugwinnen van
grondstoffen, energie en water.
Grondstoffen
Binnen de afvalwaterketen wordt steeds meer
gedacht in grondstofcycli. Het afvalwater bevat
grondstoffen. Door met nieuwe duurzame technieken grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater,
kunnen grondstofkringlopen worden gesloten. Voorbeelden zijn het terugwinnen van fosfaat, het leveren van cellulose voor de productie van bioplastics
en de levering van nutriëntrijke afvalwaterstromen
aan de landbouw en algenfarming. Het terugwinnen
van grondstoffen zal hoofdzakelijk plaatsvinden daar
waar het het meest doelmatig is.

Energie
Er is veel vraag naar integrale duurzame oplossingen voor energie. De afvalwaterketen kan hieraan
een goede bijdrage leveren. Te denken valt aan
warmte-energie uit afvalwater en het terugwinnen
van chemische energie uit afvalwater. Het winnen
van biogas door slibgisting wordt op veel rwzi’s al
toegepast.
Warmte kan op kleine schaal worden teruggewonnen
uit afvalwater door op woningniveau warmtewisselaars toe te passen, of op wat grotere schaal door
warmtewisselaars bij grotere lozers of in grotere
riolen toe te passen. De rwzi kan chemische energie
in afvalwater om zetten in elektriciteit. Een rwzi kan
deze energie gebruiken in eerste instantie voor de
eigen behoefte, of levert energie aan klanten.

Water
Uitgangspunt bij de invulling van de gemeentelijke
watertaken is de voorkeursvolgorde uit de Wet
milieubeheer (artikel 10.29a):
1. Voorkom of beperk het ontstaan van afvalwater.
2. V
 oorkom of beperk verontreiniging van afvalwater, hemelwater en grondwater.
3. Scheid de verschillende afvalwaterstromen.
4. T
 ransporteer huishoudelijk afvalwater naar de
rwzi.
5. G
 ebruik ander afvalwater zo nodig na retentie of
zuivering.
6. B
 reng ander afvalwater zo nodig na retentie of
zuivering in het milieu.
7. B
 reng ander afvalwater pas in laatste instantie
naar de zuivering.
Daarnaast worden nuttige stoffen uit afvalwater hergebruikt en wordt energie teruggewonnen.
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Vergrijzing bevolking
Naar verwachting zal binnen de stedelijke gemeenten het aantal jongeren tot 20 jaar en de leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar nog licht toenemen. Voor
heel Nederland neemt het aantal inwoners in deze 2
bevolkingsgroepen echter af. In landelijke gemeenten neemt de bevolking van 0- tot 20-jarigen zelfs
aanzienlijk af (-21 %), terwijl de omvang van de
groep van 20 tot 65 jaar zal dalen met 9 %.
Rond 2025 zal het aantal 65-plussers sterk zijn
toegenomen. De groei van deze leeftijdsgroep zet
zowel in stedelijke als in landelijke gemeenten sterk
door. De vergrijzing in landelijke gemeenten wordt
nog versterkt door afnemende bevolking onder de
65 jaar.

•B
 . ten gevolge van grondwater. Structurele
nadelige gevolgen voor de bestemming van de
grond als gevolg van de grondwaterstand worden zoveel mogelijke voorkomen of beperkt.
3. D
 uurzame bescherming van natuur en milieu:
• Door de aanleg van riolering of individuele
afvalwatersystemen wordt de directe ongezuiverde lozing van water op bodem of oppervlaktewater voorkomen.
•H
 et overstortwater vormt in de ontwerpfase
geen belemmering voor de gestelde ambities
voor het oppervlaktewater.

Een voorzienbare consequentie van de vergrijzing is
dat door toenemend medicijngebruik hoeveelheden
en diversiteit van medicijnresten in het stedelijk
afvalwater zullen toenemen. Afhankelijk van de in
de toekomst gehanteerde grenzen ten aanzien van
de samenstelling van het effluent en de eventuele
potentie voor terugwinningen, heeft dit consequenties voor het afvalwatersysteem.
Voor wat betreft het tegengaan van medicijnresten dient ook nagedacht te worden over opvang bij
de bron: het apart opvangen van afvalwater van
ziekenhuizen en/of verzorgingstehuizen. De concentratie medicijnresten is in deze afvalwaterstromen
duidelijk hoger dan in het influent van de rwzi. Als
er ergens mogelijkheden zijn om medicijnresten uit
het afvalwater te halen, dan is het bij deze bronnen.

4. V
 oorkomen van hinder door:
• geur
• geluid
• werkzaamheden.
5. T
 oekomstgerichte (afval)waterketen en grondwatersysteem:
• klimaatadaptatie
• scheiden van waterstromen
• effectief en efficiënt beheer.

2.3. D
 oelen, functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden
Doelen
De gemeenten stellen zich tot doel om tot een doelmatige invulling van de zorgplichten voor afvalwater,
hemelwater en grondwater te komen. Er worden vijf
hoofddoelen onderscheiden, die ten grondslag liggen
aan de rioleringszorg:
1. D
 uurzame bescherming volksgezondheid:
De aanleg en het beheer van voorzieningen voor
de inzameling en het transport van afval- en
hemelwater bewerkstelligen dat verontreinigd
water uit de directe leefomgeving wordt verwijderd.
2. Voorkomen

van wateroverlast:
• A. ten gevolge van hemelwater. De riolering
zorgt, daar waar nodig, voor de afwatering van
de bebouwde omgeving en voorkomt overlast
door naast het afvalwater van huishoudens en
bedrijven, daar waar nodig, ook het hemelwater van pleinen, daken, wegen en dergelijke in
te zamelen en af te voeren.
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DoFeMaMe 2.0
De systematiek van doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe) is essentieel
bij het opstellen van het GRP. Het toetsen van de
doelen aan de maatstaven vormt de basis voor de
evaluatie van de in de afgelopen periode geleverde
prestaties en de verantwoording van de voor de
komende periode benodigde middelen. In de nieuwe
module A1050 wordt ingegaan op het toepassen van
de DoFeMaMe 2.0 bij het opstellen van een nieuw
GRP.

3. THEMA’S
3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk staan de thema´s (aandachtspunten) die in een GRP aan de orde kunnen komen.
Gebruik dit hoofdstuk als aandachtslijst en behandel
in uw GRP de onderwerpen die in uw gemeente van
toepassing zijn. Wanneer in uw GRP onderwerpen
worden behandeld die hier ontbreken, en de onderwerpen zijn belangrijk genoeg om te delen met
de andere gemeenten, voeg die onderwerpen dan
toe aan dit handboek. Informeer elkaar en deel de
kennis!
3.2. Zorgplicht afvalwater
Het Handboek Stedelijk Afvalwater heeft tot doel
een leidraad te zijn voor effectieve samenwerking in
de afvalwaterketen, resulterend in een breed gedragen riolerings- en waterbeheerplan. In het Handboek Stedelijk Afvalwater zijn de ontwikkelingen in
de wetgeving voor het beheer van de afvalwaterketen opgenomen.

3.2.2. Woonboten
Ongezuiverde lozingen van woonboten zijn in principe niet meer toegestaan indien een woonboot op
een afstand van maximaal 40 m¹ vanaf de bestaande riolering ligt. In het GRP dient een keuze gemaakt te worden voor de in de gemeente aanwezige
woonboten.
Projectbureau Schoonschip is een gezamenlijk initiatief van AGV en Rijkswaterstaat (RWS) Noord-Holland. Het samenwerkingsproject heeft als doel het
lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit woonboten
in oppervlaktewaterlichamen te beëindigen door een
aansluiting op de riolering mogelijk te maken voor
alle woonboten in Amsterdam en omstreken. Op de
website van het projectbureau wordt ingegaan op
verschillende manieren om woonboten aan te sluiten, op subsidiemogelijkheden en worden leveranciers genoemd en ervaringen gedeeld.

Bij de invulling van de gemeentelijke zorgplicht
heeft de gemeente de keuze voor brede of smalle
zorgplicht invulling. Bij brede zorgplicht invulling
zorgt de gemeente voor riolering of een IBA. Bij
smalle zorgplicht invulling vraagt gemeente ontheffing aan als rioleren niet doelmatig is. Gemeenten
bepalen zelf het doelmatigheidcriterium voor de
aanleg van riolering. Dit dient te worden gemotiveerd in het GRP.

3.2.3. Duurzame ontwikkelingen
Landelijk is er een aantal ontwikkelingen op het
gebied van duurzaamheid. In de (afval)waterketen
zijn dit:
• nieuwe sanitatie
• grondstoffen- en energiefabriek
• riothermie.
Vanuit het Bestuursakkoord Water is innoveren
met het oog op duurzaamheid een doelstelling. Het
toepassen van duurzame ontwikkelingen draagt bij
aan een toekomstgerichte (afval)waterketen. Dit
mag echter niet ten koste gaan van de bescherming
van de volksgezondheid en natuur en milieu. Het
risico van in contact komen met afvalwater mag niet
worden vergroot.
3.3. Zorgplicht hemelwater
In het Handboek hemelwater is kennis op het
gebied van omgaan met hemelwater en relevante
wet- en regelgeving gebundeld. Het handboek dient
als hulpmiddel voor de invulling van de zorgplicht
hemelwater.
3.2.1. Buitengebied
Vrijwel alle percelen in het buitengebied zijn aangesloten op de riolering of hebben een eigen voorziening die het vrijkomende afvalwater verwerkt.
Binnen nu en vijftien jaar is een groot deel van de
riolering buiten de bebouwde kom aan vervanging
toe. Gemeenten moeten opnieuw beslissen welke oplossing de meest doelmatige is. Het huidige
afvalwatersysteem kan maar hoeft niet de aanpak
van de toekomst te zijn. Voor keuzerichtingen kan
het rapport Keuzeproces Afvalwater Buitengebied
(concept) van Stichting Rioned en Stowa worden
geraadpleegd.

3.3.1. Omgang met hemelwater
Voor het omgaan met hemelwater wordt de trits
voor waterkwantiteit en waterkwaliteit gehandhaafd:
• vasthouden, bergen, afvoeren
• schoonhouden, scheiden, schoonmaken.
Neerslag wordt bij voorkeur vastgehouden op de locatie waar het valt (in de bodem). Indien dit onmogelijk is wordt afstromend hemelwater geborgen in
oppervlaktewater. Indien vasthouden en bergen niet
mogelijk is, wordt neerslag (vertraagd) afgevoerd
naar het regionale watersysteem.
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Er wordt gestreefd naar het schoonhouden en het
voorkomen van verontreinigingen van afstromend
hemelwater. Voor bepaalde gebieden is dit onmogelijk en zal het schone oppervlak van het vuile
oppervlak moeten worden gescheiden.
3.3.2. Afkoppelen
Afkoppelen van het verhard oppervlak van het gemengde rioolstelsel leidt er toe dat minder neerslag
wordt afgevoerd naar de zuivering. Bij het afkoppelen van verhard oppervlak zal de afweging gemaakt
moeten worden of het afkoppelen geen verontreiniging van bodem of oppervlaktewater veroorzaakt.
Door afkoppeling ontstaat de kans op foutaansluitingen.
Afhankelijk van de locatie kan hemelwater worden
geïnfiltreerd in de bodem of worden afgevoerd naar
het oppervlaktewater.
Waarom afkoppelen?
• minder belasting gemengd stelsel
• minder neerslag afvoeren naar de rwzi
• knelpunten oplossen
• autonoom afkoppelen?
Verplicht of vrijwillig afkoppelen?
Gemeenten kunnen met een regenwaterverordening
particulieren dwingen om af te koppelen als dit doelmatig is en als dit is vastgelegd in het GRP. Bewoners kunnen ook op vrijwillige basis afkoppelen. Het
nadeel hiervan is dat er een zeer onoverzichtelijke
situatie kan ontstaan als in de ene wijk sommige
particuliere terreinen wel en andere niet worden
afgekoppeld. Het nadeel van verplicht afkoppelen is
dat dit moeilijk handhaafbaar is.

3.3.3. Categorisering van water-op-straat
Hierbij wordt aangesloten bij de visie van de Stichting Rioned:
1. H
 inder: Het regenwater kan niet snel genoeg
door het rioolstelsel afgevoerd worden en blijft
daardoor op straat staan. De waterdiepte is
beperkt tot 10 cm en het water is binnen 30
minuten verdwenen. Hinder is geen reden tot het
nemen van maatregelen. Tijdelijk water op trottoirs en plantsoenen valt hier ook onder.
2. E
 rnstige hinder: Het regenwater kan niet snel
genoeg door het rioolstelsel afgevoerd worden en
blijft daardoor op de straat staan. De hoeveelheid
WOS is fors (> 10 cm waterdiepte) en het water
is pas na 30 tot 120 minuten verdwenen. Er is
sprake van ernstige hinder als de volksgezondheid (afvalwater-op-straat) en/of de verkeersveiligheid in het geding zijn.
3. O
 verlast: Het regenwater kan niet snel genoeg
door het rioolstelsel afgevoerd worden en blijft
daardoor zeer langdurig en op grote schaal op de
straat staan. Ook is er sprake van water in winkels, woningen met materiële schade en mogelijk
ook ernstige belemmering van het (economische)
verkeer. Bij overlast worden altijd maatregelen
genomen. Dit wel onder de voorwaarde dat de
bouwpeilen en de inrichting van de particuliere
terreinen in overeenstemming zijn met peilen van
de aansluitende openbare ruimte. Bij terreinen/
panden die (deels) verdiept zijn of worden aangelegd moet de particulier zelf maatregelen treffen
om overlast te voorkomen.

3.3.4. Klimaatadaptatie
Als gevolg van de verwachte klimaatverandering
zullen buien heviger worden. Dit kan er toe leiden
dat meer water-op-straat situaties en wateroverlast
zal optreden. Om wateroverlast in de toekomst te
voorkomen nemen we maatregelen. Bij het treffen
van maatregelen zoeken we oplossingen niet alleen
in de ondergrond maar ook in de openbare ruimte.
Hierbij moet het gehele watersysteem beschouwd
worden.

Deze straat wordt klimaatbestendig aangelegd
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Wat kan er aan gedaan worden?
• Bij nieuwbouw klimaatbestendig ontwerpen.
Daarnaast voldoende oppervlaktewater plannen en
zorgen dat het regenwater bij overbelasting over
het maaiveld kan afstromen naar lager gelegen
(groen)voorzieningen. Hierbij wordt ook invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen en
afvoeren. Het is niet de bedoeling dat afstromend
hemelwater naar kelders of laaggelegen woningen
en winkels stroomt en tot wateroverlast leidt.
• Het vervangen van bestaande rioolstelsels door
grotere diameters om zwaardere buien beter op te
vangen.

Amsterdam Rainproof is een van de initiators van het programma Amsterdam Rooftop Solutions, aangezien op het
Amsterdamse daklandschap veel kansen liggen om de stad
Rainproof te maken

De Amsterdamse daken zouden er ook zó bij kunnen liggen
(Bron: Amsterdam Rooftop Solutions – Image created by
Alice Wielinga)

•D
 oorgaan met het afkoppelen van verhard oppervlak van gemengde rioolstelsels om zo de toename
van zwaardere buien op te heffen is ook een goed
alternatief. Voorwaarde is wel dat de afkoppelsystemen klimaatbestendig worden ontworpen en
niet zelf voor overbelasting en overlast zorgen.
• Bij bestaande stelsels dienen knelpunten, waar
nu al water-op-straatsituaties of wateroverlast
optreden te worden aangepakt. Bij voorkeur door
het regenwater over het maaiveld naar lager gelegen delen te leiden waar het water geen schade
aanricht.
• Treffen van maatregelen in de openbare inrichting.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de ervaringen uit Amsterdam Rainproof.

problemen met grondwateroverlast voorkomen,
terwijl in andere delen grondwater nabij maaiveld
staat.

Is er sprake van locaties met regelmatig optredende wateroverlast? Ondergelopen tunnels, water bij
woningen of bedrijven wat naar binnen stroomt,
ondergelopen kelders? Hoe kan het water via het
maaiveld worden geleid naar lagergelegen delen
waar het geen schade kan aanrichten of afstromen
naar oppervlaktewater? Gaan we onderzoek doen
naar afstroming over maaiveld door gebruikmaking
van de beschikbare AHN3-kaarten (Actueel Hoogtebestand Nederland)? Met welke neerslagintensiteit
houden we rekening bij het bepalen van b.v. de
inhoud van een bergingskelder en een pompcapaciteit van een tunnelgemaal? Kunnen we daarvoor
registraties van recente buien toepassen?
3.4. Zorgplicht grondwater
Invulling zorgplicht
Voor het beheergebied van AGV is de handreiking
stedelijk grondwater opgesteld. Het handboek dient
als hulpmiddel bij de invulling van gemeentelijk
grondwaterzorgplicht. Binnen het beheergebied zijn
verschillende situaties van toepassing. Zo zal in een
deel van het gebied grondwater diep liggen en geen

Klimaat
Als gevolg van klimaatverandering kunnen de grondwaterstanden in de winter hoger en in de zomer
lager zijn dan in de huidige situatie. In de meeste
plannen wordt uitgegaan van grondwateroverlast als
gevolg van hoge grondwaterstanden. Lage grondwaterstanden kunnen op termijn leiden tot inklinking
van bodemlagen en droogvallende paalkoppen.
3.5. Assetmanagement
Normgericht beheer buigt anno 2016 steeds meer
om naar resultaatgericht beheer. In plaats van
te kijken of wordt voldaan aan een norm wordt
gekeken naar het resultaat. Hierbij is inzicht in het
functioneren van systemen en objecten van belang.
Voorbeelden van normgericht beheer zijn het voldoen aan de basisinspanning.
Een voorbeeld van resultaatgericht beheer is risicogestuurd beheer. Op basis van een risicoafweging
worden maatregelen opgesteld.
Om doelmatige invulling te geven aan de zorgplichten en het riool efficiënt te beheren, moet worden
voldaan aan drie basisvoorwaarden:
• weten wat wordt beheerd
• weten wat de onderhoudstoestand is
• weten hoe het systeem functioneert.
Beheerbestand
Gemeenten hebben de beschikking over een beheerbestand waar de geometrische gegevens van
objecten zijn vastgelegd. Het beheerbestand moet
actueel gehouden worden door conform de Wion
revisie-gegevens binnen 1 maand te verwerken.

Tabel 3.1. Grondwater
keuze

voor- en nadelen

1

gemeente neemt alleen maatregelen in openbaar
gebied, op wijkniveau, n.a.v. klachten

inspanning voor gemeente (tijd en geld)
klachten worden opgelost

—
+

2

gemeente neemt ook maatregelen op particulier
terrein, lost problemen op

bewoners worden ontzorgd
kost extra inspanning (tijd en geld) gemeente
extra verantwoordelijkheid

+
—
—

3

gemeente gaat actief meten en monitoren en gaat
knelpunten oplossen

kost extra inspanning (tijd en geld)
levert kennis op van gebied

—
+
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Monitoring en rekenen
Meetdata worden gebruikt bij het analyseren van
klachten en het uitvoeren van berekeningen. De gemeenten houden hierbij inzicht in het werkelijk functioneren van de riolering. Metingen worden gebruikt
om het werkelijk functioneren op een beperkt aantal
locaties in beeld te brengen en om op basis daarvan
de betrouwbaarheid van modellen te verbeteren.

Om goede maatregelen te kunnen treffen, is kennis
van de grondwaterstanden en van neerslag noodzakelijk. Daarom wordt de grondwaterstand gemeten. De meetdata worden jaarlijks met de klachten
geëvalueerd. Op basis hiervan wordt bepaald of
nader onderzoek noodzakelijk is of dat maatregelen
nodig zijn om eventuele nadelige gevolgen voor de
omgeving te voorkomen.

Het telemetriesysteem voor het bewaken en inregelen van rioolgemalen, randvoorzieningen en regenmeters is bijvoorkeur uitgerust met een database
voor registraties van het algemeen functioneren en
van verpompte hoeveelheden, debieten en overstortvolumes.

Bij grootschalige wijzigingen volgt een berekening
van het rioolstelsel. De gemeente behoudt hierdoor inzicht in het theoretisch functioneren van de
riolering.
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Doelmatig beheer
• Om systemen en objecten doelmatiger te beheren
wordt uitgegaan van het werkelijk functioneren en
de werkelijke toestand.
• Een aantal activiteiten wordt planmatig met een
vaste frequentie uitgevoerd. Dit betreft het reinigen en het doelmatig inspecteren van riolering,
gemalen en randvoorzieningen en het onderhoud
van elektro-mechanische riolering.

3.7. Calamiteitenplan
Het calamiteitenplan riolering is bij uitstek een plan
om gezamenlijk op te stellen. Door het gezamenlijk
opstellen ontstaat een planstructuur die voor iedereen helder is. Daarnaast kan gezamenlijk geoefend
worden, waarbij de gemeenten bij elkaar kunnen
controleren of de in het calamiteitenplan opgenomen
gegevens correct en voldoende zijn om in geval van
een calamiteit professioneel te kunnen handelen.

Beheer kan planmatig of ad hoc worden uitgevoerd,
door gemeenten zelf of door derden of gezamenlijk
met waterschap en/of gemeenten.
Tabel 3.2. Doelmatig beheer
keuze

voor- en nadelen

1

gemeente voert zelf uit

iedereen doet het op z’n eigen manier
korte lijntjes, veel grip op status gemalen
geen vergelijking of het kosteneffectief gebeurt

—
+
—

2

uitvoering door derden

marktconforme prijzen
minder grip

+
—

3

gezamenlijke uitvoering met waterschap en/of buurgemeenten

efficiënte en professionele aanpak
goedkoper (of voor zelfde kosten beter)
vermindering van kwetsbaarheid

+
+
+

Doelmatig investeren
Riolen worden niet vervangen wanneer de theoretische levensduur is bereikt. Indien namelijk uit
inspecties blijkt dat riolen nog in redelijke staat
zijn hoeven deze niet te worden vervangen. Er kan
worden volstaan met buis- of putrenovaties in plaats
van de riolen te vervangen.
De afweging tussen vervangen en relinen zal iedere
keer gemaakt worden zodat de meest doelmatige
oplossing kan worden toegepast. Dit hangt ook af
van de planningen van weg-beheerder en openbare
ruimte. Soms zal eerder vervangen moeten worden
omdat de weg vervangen wordt en het riool korter
dan 5-10 jaar meegaat.
Bij het langer laten liggen van riolen ontstaat een
toenemend risico voor calamiteiten. Wat is acceptabel? De volgende risico’s moeten in beeld worden
gebracht:
• Welke riolen zijn hydraulisch belangrijk tijdens
droogweeromstandigheden en tijdens neerslag?
• Welke bovenliggende wegen zijn belangrijk:
ontsluitingsroutes, aanvoer naar ziekenhuizen,
doorgaande wegen, busroutes?
3.6. Waterkwaliteit
De normatieve benadering, beter bekend als de
basisinspanning, is achterhaald. Afspraken met waterschap/hoogheemraadschap dienen te worden gemaakt. Voor water in de stad moet gekeken worden
naar beleving, functie, de omgeving en vervuilingsbronnen in de omgeving. Of stadswater (oppervlaktewater) voldoet wordt bepaald door ambities. De
relatie en functie van water met de omgeving is van
belang, maar ook wat tot de mogelijkheden behoort.
Ook bij nieuwbouw of grootschalige renovatie moet
hiermee rekening gehouden worden. Daarbij geldt
over het algemeen dat met voorlichting (bijvoorbeeld over eenden voeren, honden uitlaten en bladval) bronnen beperkt kunnen worden.

3.8. Samenwerking
Regionale samenwerking
BOWA is in 2009 opgericht, in eerste instantie ten
behoeve van de KRW. Isariz is het ambtelijk onderdeel van BOWA. Dit is de basis voor de huidige
samenwerking tussen gemeenten en AGV, inmiddels
ook met drinkwaterbedrijven.
Interne samenwerking
Rioleringszorg heeft raakvlakken met vele andere
beleidsvelden en afdelingen binnen gemeenten en
waterschappen. Bij het opstellen van het GRP zullen
de relevante afdelingen moeten worden betrokken.
De laatste jaren gaat het niet alleen meer over
afvoer door riolen ook over afvoer en berging op
maaiveld. Mogelijke betrokken afdelingen zijn:
• Ruimtelijke ordening voor nieuwbouwontwikkelingen. Nieuwbouwplannen en -inrichting moeten
door de rioolbeheerder getoetst worden op klimaatadaptieve inrichting en vloerpeilen.
• Wegenbeheer. Afstemmen van vervangingswerkzaamheden en berging van water tussen de banden bij hevige neerslag.
• Groenbeheer: Berging van water tijdens hevige
neerslag en onderhoud van wadi’s;
• Zuiveringsbeheer.
3.9. Verantwoordelijkheid
Verwerking neerslag
De grondeigenaar is in eerste instantie verantwoordelijk voor de verwerking van regenwater op
eigen terrein. Dit geldt voor particulieren en voor
de gemeente als eigenaar van de openbare ruimte. Uw gemeente hoeft regenwater van burgers en
bedrijven dus niet meer in te zamelen, tenzij het
onredelijk is om dat van bepaalde (groepen) burgers
te vragen.
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Hemelwaterverordening
In wijken/straten waar een gemengd rioolstelsel
is omgebouwd tot een verbeterd gemengd stelsel
of gescheiden stelsel kunnen particulieren worden
aangesloten op het regenwaterriool. Soms zullen
particulieren al dan niet meewerken door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden in de tuin. Door middel
van een hemelwaterverordening kan in bepaalde
gebieden gedwongen worden verhard oppervlak af
te koppelen en aan te sluiten op de nieuwe leiding.
Hieraan moet wel een termijn gesteld worden.
Grondwater
• De particulier is verantwoordelijk voor de goede
staat van zijn eigendom. Hij zorgt voor bouwkundige of waterhuishoudkundige voorzieningen op
zijn eigen terrein en voor de eigen woning (zoals
een vochtdichte vloer of een lekvrije kelder).
• De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger.
Zij behandelt klachten en zorgt voor een doelmatige aanpak van grondwaterproblemen, ook als
grondeigenaar van het openbare gebied. Pas als
aanpak door de particulier niet doelmatig is en de
problemen structureel zijn, is het aan de gemeente om in het openbare gebied maatregelen voor de
afvoer van overtollig grondwater te treffen.
• Het waterschap beïnvloedt via het oppervlaktewaterpeil de grondwatersituatie. Ook zorgt het
waterschap voor de afvoer van door de gemeente
of particulier ingezameld grondwater via het oppervlaktewater.
• De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de onttrekking van grondwater.
In de vergunning kan zij voorschriften voor de
beëindiging van de onttrekking opnemen.
De gemeente heeft bij dit alles de regie. Bij klachten
over grondwateroverlast maakt de gemeente een
analyse van oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen. De maatregelen bepaalt zij zo veel mogelijk
in samenspraak met alle betrokken partijen.
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3.10. Communicatie
Voor goed beheer is de medewerking van en draagvlak bij burgers en bedrijven onmisbaar. Communicatie is nodig voor verschillende thema’s:
• Goed rioolgebruik. Dit gaat voornamelijk over het
gebruik van vochtige doekjes en het lozen van vet
en olie in het riool.
• Wateroverlast. Voorlichting wat particulieren zelf
kunnen doen om wateroverlast te verminderen.
Voor communicatie over de meeste thema’s zijn
reeds campagnes en gegevens bekend. Deze zijn via
Rioned te raadplegen. Ideeën voor particulieren hoe
ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van wateroverlast zijn te vinden op de website
van Amsterdam Rainproof.
3.11. Personeel
Toename van de uitstroom van personeel (onder
meer door vergrijzing) en lage instroom (onder
meer door imago) zorgen bij veel bedrijven en
organisaties (op termijn) voor een personeelstekort. Om nu en in de toekomst over voldoende goed
opgeleide mensen te kunnen beschikken, moeten
we de instroom vergroten en de uitstroom (anders
dan door vergrijzing) verkleinen. Daarnaast kan de
samenwerking tussen gemeenten en het waterschap
onderling ervoor zorgen dat kennis niet verloren
gaat. Ook het onderling afspreken van specialisaties kan er voor zorgen dat de kennis op niveau
blijft en het vak voor de medewerkers aantrekkelijk
blijft. Denk bij specialisaties aan zaken als: meten
en monitoren, aanbesteden, relining, inspectie en
beoordeling e.d.
Rioned is bezig met het ontwikkelen van een tool:
branchestandaard gemeentelijke watertaken. Daarmee wordt duidelijk waar eventuele witte vlekken
zitten en waar de competenties versterkt dienen te
worden.

3.12. Financiën
Rioolinvesteringen worden in Nederland voor een
groot deel geactiveerd. Voor een bepaalde periode
wordt de investering inclusief rente afgeschreven.
De gehanteerde afschrijvingstermijn heeft invloed
op de hoeveelheid rentelasten. Een korte afschrijvingstermijn leidt tot hoge afschrijvingslasten maar
lage rentelasten.

De financiële uitwerking voor het bepalen van de
rioolheffing is voor iedere gemeente maatwerk. Iedere gemeente hanteert zijn eigen uitgangspunten:
• afschrijvingstermijnen
• afschrijvingsmethodiek
• BTW-compensatie
• rente
• kostenonderbouw: wat wordt toegerekend aan de
rioolheffing.

In 2010 pleitte Hugo Gastkemper van Rioned voor het versneld afschrijven van riolering. Het
uitgangspunt hiervoor is dat op de korte termijn de jaarlasten hoger zijn maar op den duur de rentelast afneemt. Hierdoor zijn de totale lasten minder.
Melchior Kerklaan en Jacco Slomp van VNG stellen echter dat door versneld afschrijven geld bij de
burger wordt ontnomen doordat de rioolheffing op de korte termijn stijgt. De keuze die gemaakt
wordt, gaat erover over hoeveel generaties de kosten van de riolering moeten worden verdeeld.

Afbeelding 3.1. Varianten, sparen en ideaalcomplex
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Tabel 3.3 Keuzemogelijkheden financiering
keuze

financieel

opmerkingen

1

doorgaan met activeren van investeringen

rioolheffing blijft geleidelijk
stijgen

lage lasten korte termijn,
hoge lasten langere termijn

2

direct overstappen naar direct
afschrijven

sterke abrupte stijging
daarna constant

hoge lasten korte termijn,
lager op langere termijn

3

geleidelijk overstappen naar direct
afschrijven

Kostenonderbouwing
Gemeenten verhalen kosten voor diensten en taken
op het gebied van riolering door middel van de
rioolheffing. Er zijn veel verschillen tussen gemeenten wat ze toerekenen aan de rioolheffing. Door
het vastleggen van de beleidskeuzes en de kosten
kunnen de verschillen tussen gemeenten worden
verklaard en kunnen gemeenten onderling vergeleken worden.
VNG heeft een model kostenonderbouwing rioolheffing opgesteld waarin een stappenplan is opgenomen. Het doel hiervan is aan de hand van een
stappenplan inzicht verschaffen in de verrichte
activiteiten. In de kostenonderbouwing moet onderbouwd worden waarom bepaalde activiteiten worden
toegerekend aan de rioolheffing. Voorbeelden hiervan zijn straatvegen, baggeren en onkruid verwijderen. Bij fiscale beroepsprocedures en bezwaarschriften van burgers kan naar de kostenonderbouwing
worden verwezen.
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stijging te beperken door investeringen uit te stellen

Het BTW compensatiefonds
De gemeente mag bij bepaling van de omvang van
de lasten ten behoeve van de berekening van de
toegestane hoogte van de rioolheffingen de geraamde BTW meenemen (229b, 2b Gemeentewet). De
reden hiervan is dat vóór de invoering van het BTW
compensatiefonds dit ook al mocht en de gemeente
bij de invoering van het BTW compensatiefonds anders een niet bedoeld inkomstenverlies zou hebben
geleden. Het gaat hierbij om alle BTW, dus zowel de
BTW die drukt op goederen en diensten die direct als
last op de exploitatie drukken of via een voorziening
lopen, als ook de BTW die drukt op de investeringen,
onverschillig of deze worden geactiveerd of uit een
voorziening worden gedekt.

4. OPBOUW GRP
Gemeentelijke rioleringsplannen worden veelal
opgebouwd conform hetgeen is beschreven in de
Leidraad Riolering A1050 van stichting Rioned. In
module A1050 (juni 2015) wordt ingegaan op wat
er in een GRP minimaal dient te worden beschreven.
De volgende onderwerpen dienen minimaal in een
GRP te worden opgenomen:
• Evaluatie, terugkijken op afgelopen planperiode.
• Wat willen we? Wat moeten we?
• Wat hebben we? Wat beheren we?
• De opgave voor de komende planperiode.
• Organisatie en financiën.
In tabel 4.1. staan de hoofdstukken en mogelijke
paragrafen die in een GRP zouden kunnen worden
opgenomen. Tevens is aangegeven of dit een generiek bruikbaar onderdeel is, of dat het specifiek voor
de betreffende gemeente dient te worden beschreven.
Het karakter van het GRP, de beleidskeuzes en de
dienstverlening die u als gemeente uw inwoners wilt
Tabel 4.1.

en kunt bieden, zijn afhankelijk van de lokale omstandigheden, gebeurtenissen, aanwezige kennis en
ervaringen. Dat betekent dat u bewust moet kiezen
welke rol het GRP moet spelen en welk karakter het
plan daarmee krijgt.
Naast onderstaande hoofdstukken kunnen diverse
bijlagen worden toegevoegd aan het GRP. In dit
handboek hebben wij een aantal voorbeelden bijgevoegd. Zo kan een verklarende woordenlijst worden
toegevoegd, kan een lijst met aanwezige overstorten (en eventueel rioolgemalen) te worden toegevoegd en kunnen tekeningen worden toegevoegd
waarop stelsels, stelseltypen, kernen en bemalingsgebieden, gemalen en overstorten, randvoorzieningen, watergangen, kwetsbare gebieden e.d. kunnen
worden aangegeven, of bijvoorbeeld een kaart met
in de planperiode te vervangen riolen. Uitgebreide
teksten over wet- en regelgeving worden vaak in
een bijlage gevoegd. Ook details van het kostendekkingsplan, financiële uitgangspunten, tabellen met
kosten, exploitatielasten, kapitaallasten e.d. worden
veelal in een bijlage gevoegd.

Voorbeeld inhoudsopgave GRP

hoofdstuk

generiek/specifiek

1

inleiding

doelen riolering en functie GRP
geldigheidsduur
procedures

generiek
specifiek
specifiek

2

wet- en regelgeving

nieuwe wetgeving
beleid en belangrijkste wijzigingen

generiek
generiek

3

visie en doelen

visie
doelen

generiek
generiek

4

huidige situatie

evaluatie
beschrijving areaal
ontwikkelingen
wat betekent dit voor het nieuwe GRP

specifiek
specifiek
specifiek
specifiek

5

strategieën

uitwerking zorgplichten
beheer en onderhoud
onderzoeken
samenwerking
risicoparagraaf

specifiek
specifiek
specifiek
specifiek
specifiek

6

financiële middelen

uitgangspunten
kostendekking

specifiek
specifiek

bijlagen

afkortingen en verklarende woorenlijst
kostendekkingsplan
overzicht overstorten
tekeningen bemalingsgebieden

generiek
specifiek
specifiek
specifiek

15

5. AANBEVELINGEN
In 2020 komt de planverplichting uit de Wet milieubeheer te vervallen met het inwerking treden van de
Omgevingswet. De gemeenten en het waterschap
kunnen in het samenwerkingsverband een visie
ontwikkelen hoe vanaf 2020 omgegaan wordt met
de nieuwe situatie.
De algemene conclusie van de tweede workshop was
dat bijeenkomsten zoals deze leiden tot kennisdeling. Vanuit de aanwezigen is de wens uitgesproken
om vaker bijeen te komen. Om kennis te delen en
elkaar te informeren wordt het aanbevolen om vaker
bijeenkomsten te organiseren. Dit kan ingevuld worden door het houden van themabijeenkomsten. De
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thema’s zoals opgenomen in hoofdstuk 3 kunnen in
verschillende bijeenkomsten toegelicht worden. Een
kansrijk thema voor een themabijeenkomst is het
gezamenlijk meten met de regio. De opzet van het
waterschap Vallei en Veluwe kan hierbij als voorbeeld dienen. Op platformniveau wordt in de gehele
afvalwaterketen gemonitord. De meetgegevens uit
de afvalwaterketen, grondwatermonitoring en gegevensbeheer worden bij de uitvoeringsorganisatie van
het platform (samenwerkingsverband).
Dit handboek GRP is geen blauwdruk voor uw GRP,
het helpt u wel om keuzes te maken voor een nieuw
GRP en een bijbehorend toetsingskader. Dit handboek betreft een groeidocument dat bij het opstellen
van elk GRP in de regio kan worden uitgebreid en
worden aangepast.

BIJLAGE I		AFKORTINGEN EN
				VERKLARENDE WOORDENLIJST

Afkoppelen
Afkoppelen staat voor scheiding van regenwaterafvoer en vuilwaterafvoer. Bij afkoppelen wordt het regenwater (of hemelwater) van de vuilwaterriolering losgekoppeld. Er zijn meerdere manieren om het regenwater af te koppelen. Hier enkele voorbeelden: het regenwater kan in de grond worden geïnfiltreerd (alleen bij
goed doorlatende bodem, zonder verstorende lagen met een niet te hoge grondwaterstand). Het water kan
direct worden geloosd op oppervlaktewater (bijvoorbeeld als een woning aan het water ligt), of het water
wordt via hemelwaterleidingen naar het oppervlaktewater geleid.
Afvalwater
Alle huishoudelijk water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Afvalwaterstelsel
Zie: ‘DWA-stelsel’.
Afvalwatersysteem
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken.
Afvalwaterzuiveringsinrichting (awzi)
Een inrichting (werk) waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen.
Basisrioleringsplan (BRP)
Plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de huidige en geprojecteerde inzameling en
afvoer van afvalwater en neerslag binnen een bepaald gebied dient te geschieden.
Basisinspanning
Om de effecten van riooloverstorten op de waterkwaliteit te verminderen, is in het begin van de jaren 90
gekozen voor een 2-sporenaanpak. Via een zogenaamde basisinspanning dienen rioolsystemen in overeenstemming te worden gebracht met een zogenaamd referentiestelsel. In het algemeen betekent de
basisinspanning dat de capaciteit van het rioolstelsel wordt vergroot, waardoor een generieke reductie van
het aantal overstortingen wordt bereikt. Om vervolgens te bereiken dat het betreffende oppervlaktewater
aan de waterkwaliteitsdoelstelling voldoet, dienen waar nodig aanvullende maatregelen te worden genomen.
Hierbij dienen ook andere bronnen en oplossingsrichtingen gemotiveerd in beschouwing te worden genomen. Dit wordt ook wel waterkwaliteitsspoor genoemd. De basisinspanning is inmiddels achterhaald.
Bedrijfsafvalwater
Zie: ‘Industrieel afvalwater’.
Bemalingsgebied
Een gebied dat door 1 rioolgemaal wordt bemalen. Bij drukriolering en vacuümriolering het totale gebied dat
op het systeem van pompputjes, c.q. vacuümputten is aangesloten.
Benchmark Rioleringszorg
Vergelijking van Nederlandse gemeenten betreffende het functioneren van de riolering, kenmerken, kosten
en plannen.
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).
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 (BBB, etc.).
Capaciteit van het gemaal
De hoeveelheid water die per tijdseenheid door het rioolgemaal kan worden verplaatst.

Controleberekening
Hydraulische berekening die wordt uitgevoerd om vast te stellen of de afvoercapaciteit van het rioolnet voldoet aan de gestelde eisen.
Diver
Instrument om het grondwaterpeil automatisch te meten en te registeren.
Droogweerafvoer (DWA)
De hoeveelheid per tijdseenheid van afvalwater, lekwater en koelwater tijdens droog weer. Er wordt bij DWA
geen hemelwater afgevoerd.
Drukriolering
Een riolering waarbij het transport van rioolwater plaatsvindt door middel van pompen en overdrukleidingen.
DWA-stelsel
Netwerk van buizen als onderdeel van het gescheiden rioolstelsel waarbij uitsluitend afvalwater wordt ingezameld en afgevoerd. Ook wel ‘afvalwaterstelsel’ of ‘vuilwaterstelsel’ genoemd. Er wordt via een DWA-stelsel
geen hemelwater afgevoerd. Hemelwater wordt apart via een hemelwaterstelsel (zie HWA-stelsel) naar het
oppervlaktewater afgevoerd.
Ecologie
De leer van de betrekkingen tussen organismen onderling en organismen en groepen van organismen en
hun omgeving.
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Een in gevolge de Wm 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 afvalwater en regenwater door 1 buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.
Gescheiden stelsel (GS)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden ingezameld. Het
afvalwater wordt afgevoerd naar een awzi, het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Hemelwater
Regen- en smeltwater.
Huishoudelijk afvalwater
Afvalwater afkomstig van huishoudens.
IBA
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater, te onderscheiden in laag- en hoogrendements-systemen (IBA I, II en III).
Industrieel afvalwater
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.
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.
IT-riool (infiltratie-transportriool)
IT-riolen zijn doorlatende buizen, zodat het water door de buiswand in de bodem kan infiltreren. Omdat
infiltreren langzaam gaat, kan een IT-riool bij hevige neerslag vol raken. Het water kan dan door de IT-buis
wegstromen. IT-riolen hebben dus 2 functies: infiltratie en transport.
OAS (optimalisatie Afvalwaterketen Studie)
Om de doelmatigheid van het functioneren van het afvalwatersysteem te verhogen, voeren gemeenten en
waterschappen samen OAS-trajecten uit. In een OAS-traject streven zij ernaar om gezamenlijk gedragen
doelen voor emissie en waterkwaliteit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren. Naast
winst (voor het milieu en maatschappelijke kosten) levert een OAS meer inzicht in het functioneren van een
afvalwatersysteem (riolering inclusief zuivering) op. Daarmee zijn ook na de OAS beter onderbouwde keuzes
te maken voor specifieke detailmaatregelen, bij herinrichting en bij uitbreiding van delen van het afvalwatersysteem.

Openbare riolering
Het gedeelte van de buitenriolering dat in eigendom en beheer is bij de overheid in de meeste gevallen van
de gemeente.
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 waterbeheersingsysteem en in open verbinding staat met bodem en lucht en de waterbodem.
Overstort
Voorziening door middel waarvan bij regen het teveel aan rioolwater uit een gemengde rioolsysteem (hemelwater vermengd met 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.
Peilbuis
Een buis die in de bodem geplaatst wordt om het peil van het grondwater (grondwaterstand) vast te stellen.
Pompput
Rioolput met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.
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: ‘RWA-stelsel’.
Regenwateruitlaat
Constructie voor de directe lozing op oppervlaktewater van regenwater uit een regenwaterriool.
Regenwaterafvoer (RWA)
De totale afvoer bij neerslag (som van de DWA en afvoer van neerslag).
Relinen
Relinen is een renovatietechniek voor riolen waarbij de weg niet hoeft te worden opengebroken. De binnenkant van de rioolbuis wordt voorzien van een kunststof laag waardoor het riool een aantal jaren mee kan.
Riolering
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen 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 1
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.

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.
Rioolheffing
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, hemelwaterbeheer en het beheer van
grondwater.
Rioolstelsel
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Rioolwater
Verzamelnaam van alle soorten water die door een riool stromen: lekwater, hemelwater, bedrijfsafvalwater,
huishoudelijk afvalwater, drainwater, etc.
RWA-stelsel
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag.
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.
T=2 en T=5 (ontwerpbui met herhalingstijd T=2 en T=5)
Er zijn 10 standaard neerslaggebeurtenissen afgeleid uit de 15 minuten neerslagreeks, die is waargenomen
in De Bilt van 1955 tot 1979. Deze standaard neerslaggebeurtenissen (ontwerpbuien) worden gebruikt bij
hydraulische rioleringsberekeningen bij het ontwerpen van de riolering en worden gebruikt bij het toetsen
van het ontwerp. Een bui met T=2 is een bui die statistisch gezien, in de gemeten periode 1955 tot 1979,
een herhalingstijd (kans van optreden) heeft van eenmaal per 2 jaar en een bui met T=5 heeft een herhalingstijd van eenmaal per 5 jaar. De bui met T=5 is een meer extreme bui dan een bui met T=2.
Telemetrie
Elektronische meet-, regel-, en bewakingsapparatuur van rioolgemalen, randvoorzieningen, overstorten, etc.
Trottoirkolk
In de trottoirband aangebrachte ontvangconstructie met inlaat aan de wegzijde voor het naar de riolering
afvoeren van de op de weg gevallen neerslag.
Verhard oppervlak
Alle verharde oppervlakken waarvan het hemelwater wordt afgevoerd naar de riolering.
GRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan)
Het is een GRP (zie GRP) aangevuld met de zorgtaken grondwater en hemelwater.
VGS
Verbeterd gescheiden stelsel waar de “first flush” regenwater naar de zuivering wordt afgevoerd, alvorens
de regenwateruitlaten in werking treden.
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.
Vuilwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag.
Vuilwaterstelsel
Zie ‘afvalwaterstelsel’.
Water-op-straat (WOS)
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.

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, etc.
Waterkwaliteitsbeheerder
Openbaar lichaam belast met de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater (waterschap).
Waterkwantiteitsbeheer
De beheersing van de hoeveelheid oppervlaktewater door het aan- en afvoeren van water en het in stand
houden van de daarvoor benodigde infrastructuur.
Waterkwantiteitsbeheerder
Openbaar lichaam belast met de zorg voor de kwantiteit van het oppervlaktewater (waterschap).
Waterkwaliteitsspoor
Voor het waterkwaliteitsspoor geldt dat na het bereiken van de basisinspanning de resterende vuiluitworp
uit het rioolstelsel op het oppervlaktewater geen belemmering mag zijn voor het bereiken van de gewenste
waterkwaliteit. Is dit toch het geval, dan moeten boven op de basisinspanning nog aanvullende maatregelen
worden getroffen.
Wateroverlast
Het verschijnsel dat ten gevolge van ‘water-op-straat’ of hoge (grond)waterstanden als overlast wordt ondervonden en/of waardoor schade ontstaat.

AGV

Amstel, Gooi en Vecht

awzi

afvalwaterzuiveringsinrichting

BBB

bergbezinkbassin

BBL

bergbezinkleiding

BOWA

Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied

BRP

basisrioleringsplan

DWA

droogweerafvoer

GM

gemengd stelsel

GRP

gemeentelijk rioleringsplan

GS

gescheiden stelsel

HWA

hemelwaterafvoer

IBA

individueel behandelingssysteem van afvalwater

ISARIZ

Intergemeentelijke Samenwerking Rioleringzorg

IT

infiltratietransport

KRW

Kaderrichtlijn water

OAS

optimalisatie afvalwater systeem

PP

polypropeen

RWA

regenwaterafvoer

rwzi

rioolwaterszuiveringsinstallatie

GRP

verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Wm

Wet milieubeheer

WOS

water-op-straat

wRw

werkgroep Riolering West-Nederland

BIJLAGE II		

WET- EN REGELGEVING

II.1. Nieuwe wetgeving: eenvoudiger en effectiever
Sinds 2008 is er veel veranderd op het gebied van wetgeving en beleid rond het waterbeheer. Zo zijn de
Waterwet en Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) gekomen, is de Wvo vervallen en is de Wro
(Wet ruimtelijke ordening) vernieuwd. Een volgende ontwikkeling is de samenvoeging van alle wetgeving
met betrekking tot ruimtelijke omgeving, milieu en natuur in 1 integrale Omgevingswet. Aan deze veranderingen liggen doelstellingen ten grondslag om de regeldruk te verlichten, het vergunningenstelsel in te
perken, de administratieve lasten en het aantal loketten te verminderen en de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening te verbeteren. De weg is ingeslagen naar vereenvoudiging van regels en meer
samenwerking om doelmatiger en kosteneffectiever te kunnen zijn. Daarvoor wordt meer zelfstandigheid en
vrijheid gegeven aan de decentrale overheden bij invulling van hun taken en wordt meer gericht op decentrale verantwoording door de betreffende besturen.
Niet alleen de taken en bevoegdheden van waterschappen en gemeenten binnen het (afval)waterbeheer zijn
geherformuleerd, ook de afstemming om te komen tot een samenhangend beheer is nu wettelijk geregeld.
De afvalwaterketen wordt daarbij beschouwd als 1 systeem. Betrokken overheden dienen investeringen in
riolering en zuivering op elkaar af te stemmen. Gemeenten of groepen van gemeenten en waterbeheerder
dienen de doelstellingen in de afvalwaterketen en waterkwaliteit te realiseren door samen te werken op basis van afspraken in plaats van via vergunningvoorschriften en andere eenzijdige eisen en voorwaarden. De
uitdaging daarbij is steeds om slim de kansen te benutten die zich voordoen binnen de gehele afvalwaterketen en het daarop aansluitende watersysteem.
De belangrijkste wettelijke verplichtingen en bevoegdheden van gemeenten kunnen als volgt worden samengevat:
• Gemeenten zijn verplicht een (verbreed) GRP op te stellen. Dit plan vormt het kader voor de invulling van
de zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.
• De gemeente heeft de bevoegdheid voor het heffen van een belasting ter bekostiging van de genoemde
zorgplichten.
• De gemeente heeft de mogelijkheid om bij verordening regels te stellen met betrekking tot het lozen van
afvloeiend hemelwater en grondwater.
• Bestuursorganen (in het bijzonder gemeenten en waterschappen) moeten bij het opstellen en uitvoeren
van beleid met betrekking tot afvalwater rekening houden met een in de wet vastgelegde voorkeursvolgorde.
Verder is van belang dat gemeenten en waterschappen zorg dienen te dragen voor de afstemming van watertaken en -bevoegdheden om een doelmatig en samenhangend waterbeheer te bevorderen. Dit is vastgelegd in artikel 3.8 van de Waterwet. Deze wetsregel is ingevoerd, omdat met de invoering van de Waterwet
de regeldruk en het vergunningenstelsel fors is afgenomen. Gemeenten en waterschappen dienen als gevolg
daarvan (vormvrije) afspraken te maken. Dit kan gaan om:
• invulling van de zorgplichten voor hemelwater en grondwater
• optimalisatie van de afvalwaterketen (zuivering en riolering)
• samenwerking gericht op waterkwaliteitsmaatregelen.
II.2. Wet milieubeheer (Wm)
De belangrijkste wet inzake rioleringsbeheer is de Wm. Deze wet omvat zowel de gemeentelijke zorgplicht
voor het afvalwater, als de planverplichting. Daarnaast wordt in de Waterwet ingegaan op de zorgplichten
voor hemelwater en grondwater.

Planverplichting (Wm, artikel 4.22)

1. De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een GRP vast.
2. Het plan bevat ten minste:
a.
 e
 en overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van
stedelijk afvalwater als bedoeld in artikel 10.33, alsmede de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend
hemelwater als bedoeld in artikel 3.5 van de Waterwet, en maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken, als bedoeld in artikel 3.6 van laatstgenoemde wet en een aanduiding van het tijdstip waarop die
voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn
b. e
 en overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te vervangen voorzieningen als
bedoeld onder a
c. e
 en overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b, worden of zullen worden beheerd
d. d
 e gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder a, en van de in het plan aangekondigde activiteiten
e. een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten.
3. I ndien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, houdt de gemeenteraad met dat plan rekening
bij de vaststelling van een GRP.
4. O
 nze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, aan gemeenten de plicht
opleggen tot prestatievergelijking ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10.33, alsmede
de taken, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6 van de Waterwet. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
kunnen regels worden gesteld over de frequentie, inhoud en omvang van de prestatievergelijking.

Planverplichting (Wm, artikel 4.23)

1. H
 et GRP wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij betrekken bij de voorbereiding van het plan in
elk geval:
a. Gedeputeerde Staten
b. d
 e beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde afvalwater wordt getransporteerd
c. d
 e beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt geloosd.
2. Z
 odra het plan is vastgesteld, zenden burgemeester en wethouders het toe aan de in het eerste lid, onder a tot
en met c genoemde organen.
3. B
 urgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in een of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden verkregen van de inhoud van
het plan.

II.3. Waterwet
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Uit deze wet volgen de plichten:
• zorgplicht voor inzameling en verwerking van hemelwater (Waterwet, artikel 3.5)
• zorgplicht voor maatregelen tegen grondwateroverlast en het verwerken van ingezameld grondwater (Waterwet, artikel 3.6)
• verplichting tot afstemming van taken en bevoegdheden tussen waterschappen en gemeenten, voor zover
nodig voor een doelmatig en samenhangend waterbeheer (Waterwet, artikel 3.8).

Artikel 3.5 Waterwet

1. D
 e gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling
van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen
of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in
het oppervlaktewater te brengen.
2. D
 e gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg voor een doelmatige
verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren
naar een zuiveringtechnisch werk.

Volgens de Waterwet is het inzamelen en verwerken van hemelwater in eerste instantie een taak van de
perceelseigenaar. Alleen in de gevallen waarin het niet redelijk is om van perceeleigenaren te vragen het
hemelwater zelf te verwerken, neemt de gemeente de zorgplicht op zich. De gemeente moet dus beoordelen
in welke gevallen redelijkerwijs van de perceelseigenaar gevraagd kan worden het afstromende hemelwater
zelf in de bodem of naar het oppervlaktewater te brengen.
Als het redelijk is om van perceeleigenaren te vragen het hemelwater zelf te verwerken, kunnen op grond
van artikel 10.32a Wm via verordeningen of een maatwerkvoorschrift regels gesteld worden aan de aanbieding van hemelwater door perceeleigenaren. Als het niet redelijk is om van perceeleigenaren te vragen het
hemelwater zelf te verwerken, treedt de gemeentelijke zorgplicht in werking.

Artikel 3.6 Waterwet

1. D
 e gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor
de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het tref-fen van
die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.
2. D
 e maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater,
waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet
na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, en het afvoeren
naar een zuiveringtechnisch werk.

Van gemeenten wordt verwacht om maatregelen te treffen als er sprake is van ‘structureel nadelige gevolgen’, maar alleen als deze maatregelen doelmatig zijn. De maatregelen voor het tegengaan van grondwateroverlast zijn beperkt tot:
• maatregelen in het openbaar gemeentelijk gebied
• om structureel nadelige gevolgen voor de bestemming van de grond te voorkomen of te beperken
• voor zover de maatregelen doelmatig zijn
• en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren.
De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied.
Met het in werking treden van de Waterwet geldt voor een doelmatig waterbeheer een wettelijke verplichting tot samenwerking tussen het waterschap en de gemeente:

Artikel 3.8 Waterwet

Waterschappen en gemeenten dragen zorg voor de met het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer
benodigde afstemming van taken en bevoegdheden waaronder het zelfstandige beheer van inname, inzameling en
zuivering van afvalwater.

II.4. Bestuursakkoord water (minder meer)
In 2007 is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de
Unie van Waterschappen (UvW), de Vewin, en de ministeries van VROM en V&W het Bestuursakkoord Waterketen 2007 (BWK-2007) ondertekent. Het doel van het Bestuursakkoord Waterketen is, door middel van samenwerking tussen de koepelorganisaties zorgen voor een meer doelmatige en transparante waterketen, om
zo de lastenstijging voor burgers en bedrijven zo veel mogelijk te beperken. In 2010 hebben de VNG en de
UvW een gezamenlijke aanpak voor de afvalwaterketen (riolering en afvalwaterzuivering) uitgewerkt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het Bestuursakkoord Water (2011), waarin onder andere de kaders voor de samenwerking in de waterketen zijn gegeven. Van deze samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten
en waterschappen, en de samenwerking tussen gemeenten onderling op het gebied van de afvalwaterketen,
wordt een landelijke kostenbesparing van 380 M€ per jaar in 2020 voor de afvalwaterketen voorzien ten
opzichte van de autonome stijging. Uiteindelijk is het de bedoeling om zo minder meer uit te geven.
II.5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Er zijn 26 vergunningen opgegaan in 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Deze vergunning kan bij 1
loket worden aangevraagd. Burgemeester en wethouders zijn het bevoegd gezag, behalve voor activiteiten
van provinciaal of nationaal belang die worden benoemd in het Besluit omgevingsrecht. Het bevoegd gezag
draagt zorg voor de procedurele en inhoudelijke samenhangende beoordeling van alle betrokken aspecten.
Voor de activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, is de (grond)waterbeheerder, het waterschap,
de provincie of Rijkswaterstaat bevoegd gezag, maar kan de vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. In dat geval heeft de gemeente de coördinatieplicht.
II.6. Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit regelt in beginsel alle lozingen vanuit bedrijven, inrichtingen in de zin van de Wm.
Het Activiteitenbesluit is gebaseerd op de Wm, de Wabo en de Waterwet. Bij lozingen op rioolstelsels is
de gemeente bijna altijd bevoegd gezag. De voorschriften voor veel voorkomende lozingen zijn geregeld
in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en zijn van toepassing op alle inrichtingen met uitzondering van
IPPC-bedrijven. Er gelden strengere eisen voor lozingen op schoonwaterstelsels omdat dit water in het
oppervlaktewater terecht komt. Lozen in het vuilwaterriool is alleen toegestaan als daarmee de doelmatige
werking van de riolering en de zuiveringtechnische werken niet nadelig wordt beïnvloed en de lozing geen
nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van het oppervlaktewater (Ministerie van Infrastructuur en milieu,
mei 2012).
II.7. Besluit lozing afvalwater huishoudens
Voor het aansluiten van bestaande of nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom is de volgende wetstekst
van belang: ‘Alle lozingen vanuit particuliere huishoudens in zowel stedelijk gebied als buitengebied zijn
geregeld met het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Huishoudelijk afvalwater mag niet in de bodem
of op het oppervlaktewater geloosd worden als binnen 40 m vanaf de kadastrale grens een vuilwaterriool
of zuiveringstechnisch werk bevindt en een aansluiting gerealiseerd kan worden. Het bevoegd gezag voor
bodemlozingen is de provincie voor grondwaterbescherming- en waterwingebieden en de gemeente bij overige bodemlozingen. Het waterschap is het bevoegd gezag voor oppervlaktewaterlozingen. Maatwerk voor
bodem- of oppervlaktewaterlozingen is mogelijk indien het belang van de bescherming van bodem of oppervlaktewater zich daar niet tegen verzet. Op grond van het besluit moeten directe lozingen van huishoudelijk
afvalwater worden gemeld.’
II.8. Besluit lozen buiten inrichtingen
Hoewel de Waterwet een vergunningstelsel kent met een zogenaamde watervergunning, is het de bedoeling dat de vergunningen, die in het kader van de Wvo voor overstorten van de gemeentelijke riolering zijn
verleend, verdwijnen. Hiervoor in de plaats zijn er algemene regels gekomen, die voor overstorten zijn
vastgelegd in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Wel moet de gemeente de beschrijving van de overstorten opnemen in het GRP en melding doen van nieuwe lozingen vanuit riolering op oppervlaktewater bij het
bevoegd gezag. In praktijk kiezen veel gemeenten er voor om deze technische informatie op te nemen in
het BRP.
II.9. Wet op de informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion)
De gemeente moet voorafgaand aan graafwerkzaamheden en ter voorbereiding van ruimtelijke plannen de
ligging van kabels en leidingen gaan verstrekken aan het Kadaster (de zogenaamde Graafmelding). Revisiegegevens moeten binnen 30 werkdagen na aanleg van de voorzieningen zijn verwerkt.
II.10. Provincie Noord-Holland
Bestuursovereenkomst opgave inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in
Noord-Holland 2013
Op basis van een uitgevoerde evaluatie en aanpassingen in wet- en regelgeving is een aanpassing gemaakt
op eerder gemaakte afspraken. Bij de invulling van de gemeentelijke zorgplicht heeft de gemeente de keuze

voor brede of smalle zorgplicht invulling. Bij brede zorgplicht invulling zorgt de gemeente voor riolering of
een IBA. Bij smalle zorgplicht invulling vraagt gemeente ontheffing aan als rioleren niet doelmatig is.
Verder is afgesproken dat voor bestaande lozingen waarvan de ontheffing verloopt en waar niet wordt
voldaan aan de minimale wettelijke eis van een Verbeterde Septic Tank (VST) kan worden volstaan met de
huidige voorziening. Ook gaan de waterschappen gezamenlijk onderzoeken het IBA-beheer verder te optimaliseren.
Beleidsregel ontheffing zorgplicht stedelijk afvalwater Noord-Holland 2013
In januari 2013 is de beleidsregel Ontheffing Zorgplicht Stedelijk Afvalwater aangepast:
• Waterschappen leveren advies aan gemeenten. Gemeenten dienen dit advies in bij de provincie als ze om
ontheffing vragen (art. 3). Het advies wordt meegewogen bij het al dan niet verlenen van een ontheffing.
• Gemeenten bepalen zelf het doelmatigheidscriterium voor aanleg riolering. Dit motiveren zij in het GRP.
II.11.

Waterbeheerplannen waterschappen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Het Waterbeheerplan 2010-2015 (‘werken aan water in en met de omgeving’) gaat in op de verantwoordelijkheden van het waterschap. Namelijk: zorgen voor voldoende, schoon water en veiligheid achter de
dijken. Ook komen de maatschappelijke (neven)taken aan bod: zorgen voor goede en veilige vaarwegen,
verbeteren van recreatie- en natuurgebieden en onderhouden van het cultuurhistorische landschap. Het
waterbeheerplan is de basis voor de uitvoeringsplannen die vervolgens worden gemaakt.
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt op dit moment het waterbeheerplan voor de periode 2016-2021 op.
Dit doet het waterschap samen met belanghebbenden zoals gemeenten, de provincie, beroeps- en belangenorganisaties. Doel is het plan eind 2015 definitief vast te stellen.
In november 2013 is het Handboek Stedelijk Afvalwater als product van het waterschap Amstel, Gooi en
Vecht en de inliggende gemeenten vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA).
Handboek Hemelwater
In 2008 heeft AGV het Handboek Hemelwater vastgesteld waarin is beschreven hoe wordt omgegaan met
hemelwater dat op verhard oppervlak valt en vervolgens afstroomt naar de riolering, bodem en oppervlaktewater. Het is van belang een integrale benadering (waterkwaliteit en waterkwantiteit) toe te passen bij hemelwater. Er zijn kaarten opgesteld met aandachtspunten op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit. Voor waterkwaliteit geldt het ‘stand-still’ principe. Dit betekent dat de huidige waterkwaliteit niet mag
verslechteren.
Rijnland
Het Waterbeheerplan 4 (WBP4) zet de lijnen uit voor de strategie, het beleid en de uit te voeren maatregelen op het gebied van waterbeheer in de periode 2010-2015. Het plan is gebaseerd op uitgebreid onderzoek
en overleg met buurwaterschappen, provincies en Rijk. Ook hebben maatschappelijke organisaties hun
inbreng geleverd via het Waterberaad, dat vijfmaal bijeen is gekomen om dit WBP4 te bespreken.
Het accent van dit waterbeheerplan ligt op de uitvoering. Om Rijnland verder klaar te maken voor de toekomst, gaan de handen uit de mouwen. We doen grote investeringen en werken hard om achterstanden
in onderhoud in te lopen en het gebied waarvoor we verantwoordelijk zijn veilig en klimaatbestendig te
houden.
Goed waterbeheer is van groot belang voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied van Rijnland.
Rijnland stelt elke 6 jaar in een Waterbeheerplan vast welke maatregelen nodig zijn om onze taken voor
droge voeten en schoon water zo goed mogelijk uit te voeren. In het bestaande Waterbeheerplan 20102015 (WBP4) heeft Rijnland de maatregelen tot 2015 opgenomen.
Op dit moment is Rijnland druk bezig met de voorbereidingen om het nieuwe Waterbeheerplan (WBP5) voor
de periode van 2016-2021 op te kunnen stellen. Daarbij is aan inwoners en partijen waarmee Rijnland samenwerkt gevraagd wat hun meningen en ideeën zijn over het Rijnlandse waterbeheer. Het ontwerpwaterbeheerplan wordt in 2015 vastgesteld waarna belanghebbenden de mogelijkheid hebben om in te spreken.
Uiteindelijk wordt het plan eind 2015 definitief vastgesteld.
Beoordeling riooloverstorten in Rijnland (smalle waterkwaliteitsspoor)
In 2010 is het Besluit lozingen buiten inrichtingen vastgesteld. Hiermee komen de watervergunningen
voor overstorten te vervallen. In geval van eventuele problemen met een overstort wordt dit in overleg en
afstemming tussen waterbeheerder en gemeente opgelost. Beoordeling van overstorten vereist in het kader
van het waterkwaliteitsspoor een integrale benadering. Hierbij worden de emissies uit de afvalwaterketen in
samenhang beschouwd met andere emissies, effecten op de waterkwaliteit en het behalen van doelstellingen voor het oppervlaktewater. Indien maatregelen nodig zijn, wordt bij het formuleren daarvan niet alleen
gekeken naar de betreffende overstort, maar worden ook oplossingsrichtingen buiten de afvalwaterketen
meegenomen in de afweging.
Dit betekent dat een overstort in principe zonder watervergunning mag functioneren, als deze op een juiste
wijze is opgenomen in het GRP en de overstort overeenkomstig het GRP is uitgevoerd en wordt beheerd.

Om vast te stellen of de overstort het bereiken van de doelstellingen belemmert en daarmee aanpassing
van het GRP noodzakelijk is, vereist een integrale afweging: niet alleen of de overstort de waterkwaliteit
verslechtert, maar ook de mate waarin deze hieraan bijdraagt, hoe erg dat is en welke oplossingsrichtingen
het meest kosteneffectief (maatschappelijk) zijn.
De beoordeling of een overstort al dan niet een probleem vormt, wordt gebaseerd op toetsing van de overstort aan 3 aspecten, te weten:
• gevoeligheid van (de functie van) het ontvangende water (inclusief knelpuntenanalyse Stowa)
• effect (gevaar) voor mens, dier en milieu
• klachten van de burger.
Indien de beschikbare informatie onvoldoende blijkt om uitsluitsel te bieden of een overstort een probleem
vormt, dan is nader onderzoek nodig. Dit onderzoek zal ofwel resulteren in een eenduidig antwoord op
vraag of de overstort een probleem vormt, ofwel dit blijft onduidelijk. In het laatste geval wordt dan aangenomen dat het geen probleemlocatie betreft.

II.12. Klimaatverandering
In diverse beleidsplannen (Nationaal Waterplan, Nationaal Bestuursakkoord Water, Provincie Noord-Holland,
Waterbeheerplan 4 Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterbeheerplan 2010-2015 AGV) wordt uitgegaan
van klimaatbestendig waterbeheer. Wateroverlast moet ook in de toekomst bij klimaatwijzigingen voorkomen worden.
II.13. Waterkwaliteit
De Kaderrichtlijn Water (KRW) richt zich op een goede toestand van oppervlakte- en grondwater. Essentiële
elementen zijn het bestrijden van verontreiniging bij de bron (chemische doelstelling), het realiseren van
een goede ecologische toestand van oppervlaktewateren en het beschermen van het grondwater. De aanpak
is brongericht en omvat naast het verminderen van diffuse bronnen het uitvoeren van rioleringsmaatregelen
en de aanpak van afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) en overstorten. De hoofdlijnen in deze kaderrichtlijn zijn:
• behoeden voor verdere achteruitgang, beschermen en verbeteren van ecosystemen op het land en in het
water en wetlands
• bevorderen van duurzaam watergebruik door beschikbare waterbronnen voor de lange termijn te beschermen
• progressieve vermindering van de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater en voorkomen van
verdere verontreiniging hiervan
• bijdragen aan het afzwakken van de gevolgen van extreme neerslag en perioden van droogte.
Het streven is om de KRW-maatregelen zoveel mogelijk in combinatie met de maatregelen die voortvloeien
uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) uit te voeren. In het algemeen is de relatie van deze maatregelen met de riolering beperkt.
II.14. Routekaart afvalwaterketen 2030
De Unie van Waterschappen en de VNG hebben de Routekaart afvalwaterketen 2030 opgesteld. In het document zijn ontwikkelrichtingen opgenomen hoe gemeenten en waterschappen een bijdrage willen en kunnen
leveren aan de verduurzaming van de afvalwaterketen en de samenleving in de periode tot 2030.
Sommige ontwikkelingen in de waterketen zijn al tamelijk dichtbij en andere ontwikkelingen zijn verder
weg. Samen vormen ze een uitdaging voor gemeenten en waterschappen en voor de bedrijven die kansen
zien in samenwerking.
De bijdrage van gemeenten en waterschappen aan de verduurzaming van de samenleving kan onder andere
door afval om te zetten in schone grondstoffen en energie en schoon water.

II.15. Regionale samenwerking
BOWA
Binnen het AGV-gebied is een samenwerkingsovereenkomst Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA)
opgesteld. De overeenkomst is opgesteld om een goede wisselwerking te realiseren bij het uitvoeren van
het Bestuursakkoord Water. De partijen die onderdeel uit maken van BOWA zijn de gemeenten binnen het
AGV-gebied en het waterschap. Het primaire doel van de samenwerking is om de stijging van de lasten voor
de burger te beperken conform de doelstellingen zoals in het Bestuursakkoord Water beschreven.
Er is een lijst met onderwerpen opgesteld die zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen. De onderwerpen
zullen worden uitgewerkt in businesscases waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel winst er is te behalen.
De businesscase resulteert in een deelovereenkomst waarin de partijen de samenwerking vastleggen.
ISARIZ
ISARIZ is het ambtelijk overlegorgaan ‘Intergemeentelijke Samenwerking Rioleringszorgtaak’. Dit is de ambtelijke variant van BOWA.
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