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Samenvatting  

De beleidskaders voor de riolering zijn in dit document beschreven. Riolering is in onze samenleving 

een noodzakelijk voorziening. Het zorgt er voor dat het contact van de mens met het afvalwater 

minimaal is omdat het  afvalwater verwijdert uit de leefomgeving. Onder de noemer riolering komen 

een aantal onderwerpen bij elkaar: huishoudelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De 

riolering zorgt, meestal ondergronds, voor de inzameling en transport van het afvalwater van burgers 

en bedrijven. Het totaal te beheren areaal riolering van de gemeente Schagen heeft een 

vervangingswaarde van ca. € 187.500.000,-- miljoen. Bij het beheer en onderhoud van de aanwezige 

riolering heeft de gemeente, naast eigen beleid, te maken met beleid van andere instanties en met 

de landelijke en of Europese wetgeving. Binnen de gemeente Schagen heeft de riolering een plaats 

gekregen in het domein Burger en Bestuur. De visie van de gemeente Schagen met betrekking tot 

riolering is als volgt is samen te vatten: 

• Wij beschikken over een goed functionerend inzamel- en transportstelsel voor de inzameling 

van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater (hier is nu de verzamelnaam riolering 

gebruikt) waarbij rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden in zowel 

kwalitatief als kwantitatief opzicht, welke aansluit op de ambities van Schagen ten aanzien 

van volksgezondheid, leefbaarheid, ecologie. 

• Wij werken aan een vergaande samenwerking met de partners in de noordkop en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) dat haar uitwerking krijgt in het 

samenwerkingsverband noordkop. 

• Ons beleid en ontwerpen stemmen wij af met het HHNK en de gemeentelijke 

samenwerkingspartners die wij in de waterketen en het watersysteem hebben. De voor de 

burger meest aantrekkelijke keuze is hierbij het uitgangspunt. 

• In tegrale afstemming met de andere gemeentelijke taken vinden wij een vanzelfsprekende 

zaak. 

• De gebruikers van de riolering zijn bij ons bekend en ongewenste lozingen zijn bij ons niet aan 

de orde. 

• Het daadwerkelijk beheer en onderhoud van de riolering heeft overwegend technische 

aspecten. Door het verstrekken van informatie over het gebruik is de burger bij dit onderwerp 

te betrekken. 

• Over het omgaan met de klimaatverandering, wat de gemeente daarin kan betekenen, de 

mogelijkheden die de particulier daarin heeft, zal gecommuniceerd worden. 

• Wij hebben inzicht in de kosten op langere termijn. Sober, doelmatig en efficiënt zijn 

kernbegrippen hierbij zodat de rioolheffing zo laag mogelijk zal zijn. Er wordt ook rekening 

gehouden met de overige gemeentelijke heffingen. 

• Inzicht in de toestand van de objecten en het functioneren van de riolering, de hemel- en 

grondwatervoorzieningen is vanzelfsprekend. 

• Wij hebben een klantgerichte benadering. 

• Voor de gemeente is er bij het beheer en onderhoud continu aandacht voor ontwikkelingen 

en efficiëntieverbetering. Hierbij zijn allerlei mogelijkheden: vanaf doen in eigen beheer, 

vanuit regie basis, volledig uitbesteden tot mogelijk outsourcing. 

• Alle voorgaande visies en beleidsuitgangspunten zijn hiermee komen te vervallen. 

 

Vanuit het Bestuursakkoord Water 2011 is aan de gemeenten en de waterschappen een opdracht 

meegegeven om een besparing te bereiken in het jaar 2020 van in totaal € 450 miljoen (voor de 

noordkopregio komt dit neer op € 4,2 miljoen euro minder méér.  Deze opdracht pakken wij op in 

het samenwerkingsverband noordkop. Deze samenwerking hebben wij vorm gegeven door het 
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bestuurlijk ondertekenen van een afvalwaterovereenkomst. In dit samenwerkingsverband zullen wij 

onderzoeken doen en uitvoering geven aan de besparingsopdracht van € 4,2 miljoen in het jaar 2020 

voor de noordkopregio. 

De kosten en daaraan gekoppeld de rioolheffing zijn opgenomen is een geactualiseerd 

kostendekkingsplan. Op basis van de rekenresultaten adviseren wij een keuze te maken om de 

rioolheffing de komende 10 jaren te laten stijgen van  € 150,-- naar een kostendekkend niveau van    

€ 244,-- op basis van het geactualiseerde kostendekkingsplan.  Het kostendekkingsplan zal de 

komende tijd elke 2 jaar worden geactualiseerd om de ontwikkelingen en de resultaten daarvan goed 

te kunnen bijsturen in de hoogte van de rioolheffing. Voor de komende 2 jaar adviseren wij de keuze 

te maken om de rioolheffing vast te stellen op € 150,-- in 2015 en op  € 160,-- in 2016.     
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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

De gemeente Schagen is de afgelopen jaren ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten 

Harenkarspel, Schagen en Zijpe. Ieder had haar eigen beleid op gebied van de rioleringszorg. Wel was 

er al een samenwerking tussen de gemeenten in de Kop van Noord-Holland waar ook de 3 

fusiegemeenten deel van uit maken. Door de samenvoeging van de gemeenten is er nu behoefte aan 

één beleidsnotitie en om deze bestuurlijk vast te stellen. Hiermee komt voorgaand beleid te 

vervallen. 

1.2 Doel 

Het doel van deze beleidsnotitie is om kaders te bieden voor het maken van gerichte keuzes met 

betrekking tot de inzameling en afvoer van stedelijk afval water. Passen we rioleirng toe? Waarheen 

en hoe voert dat af? Is de capaciteit voldoende? Hoe gaan we om met regenwater? Deze 

beleidsnotitie geeft op deze vragen antwoord. 

 

Figuur 1: Rioleringswerkzaamheden 

 

 

1.3 Betrokken doelgroepen 

Bestuur (bepalen) 

De gemeenteraad stelt het GRP vast. Daarmee bepalen ze ook de kaders. De consequenties, de 

maatregelen en kosten zijn als het over de zorgplicht voor de inzameling en transport afvalwater, de 

zorgplicht voor het hemelwater en de zorgplicht grondwater gaat een belangrijke afgeleide. Zij zullen 

worden geïnformeerd over het belang van en de consequenties die dat heeft voor de maatregelen en 

de kosten. 
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Burgers (informeren) 

De inwoner en andere belanghebbenden van de gemeente Schagen hebben betrokkenheid bij het 

GRP. Zij moeten worden geïnformeerd over de inhoud van het GRP en de consequenties voor hen. 

Vanwege het technische inhoudelijke karakter van het onderwerp is dit geen onderwerp voor 

burgerparticipatie. 

Gemeente (co-produceren) 

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn verschillende stakeholders. Hierbij valt te denken aan de 

afdeling Ruimte en binnen de afdeling Openbaar Gebied zijn dat de taakvelden onderhoudsdienst, 

Groen, spelen en sportvelden en Wegen. Deze partijen zijn betrokken bij het opstellen van het GRP. 

2 Huidige situatie 
Het areaal van de riolering is grafisch weergegeven in de volgende figuur. Hierin zijn de kernen 

duidelijk te zien. Ook is zichtbaar dat er voorzieningen zijn aangebracht in het landelijk gebied. 

Het areaal van de riolering dat de gemeente in beheer heeft omvat ca. 332 km buizen, 657 

rioolgemalen, bijna 130 km persleiding en  33 bijzondere objecten.  
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Figuur 2: Geografisch overzicht areaal 
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De objecten zijn verspreid over het landelijk gebied en de 26 verschillende dorpen en de stad 

Schagen. Het beheer en onderhoud van de voorzieningen is in handen van de afdeling Openbaar 

Gebied en is gericht op functioneren, instandhouding, kwaliteit en veiligheid van de voorzieningen. 

Het totale areaal van de voorzieningen van de gemeente vertegenwoordigd een vervangingswaarde  

van c.a. € 187.500.000,-- (zegge: honderd en zevenentachtig en vijfhonderd miljoen euro). 

3 Bestaand beleid en wetten  

3.1  Bestaand beleid 

Diverse beleidsvisies geven richtlijnen voor de kaders genoemd in dit document. Hierna zijn voor 

riolering en water de relevante beleidsvisies apart benoemd. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de 

wetgeving die van toepassing is, terwijl in paragraaf 3.3 beleid van overige instanties is beschreven 

waar de gemeente ook mee te maken heeft. 

Meerjarenvisie 2014-2018 

Per domein is de verbinding met riolering aangegeven. De riolering is ondergebracht bij het domein 

Burger en Bestuur onder doelstelling 2.4 (leges zijn kostendekkend en acceptabel) In Bijlage 1 zijn de 

doelstellingen en resultaten voor de riolering uitgeschreven. 

Het economisch domein 

Doelstelling 1: Er zijn voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de 

kansrijke clusters en sectoren.  

Doelstelling 2: Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar.  

Doelstelling 4: Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar. 

Domein burger en bestuur 

Doelstelling 1: De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd. 

Doelstelling 2: De begroting in 2018 blijvend zuiver en in evenwicht is.  

Doelstelling 3 In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit.  

Overkoepelend beleid Openbaar Gebied 

Het overkoepelend beleid van afdeling Openbaar Gebied gaat in op drie pijlers: identiteit, gebruiker 

en duurzaamheid. Daar vloeit uit voort dat de afdeling openbaar gebied mede bepalend is voor de 

inrichting en het beheer van de openbare ruimte. 

Schagen samen Gezond, nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2014-2018 

In dit gezondheidsbeleid zijn speerpunten beschreven die worden verbonden met 2 hoofdthema’s, 

bevorderen bewegen en vergroten kennis en vaardigheden op het gebied van de keuze voor een  

gezonde leefstijl. Hierin heeft de gemeente een gedrag beïnvloedende rol. Bij de zorgplichten met 

betrekking tot de inzameling afvalwater, de zorgplicht hemelwater en de zorgplicht grondwater heeft 

de gemeente een uitvoerende en/of coördinerende rol en is er op deze wijze een bijdrage aan de 

volksgezondheid en leefbaarheid.  
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3.2  Wetgeving 

In de rioleringszorg zijn de volgende wetten van belang. 

Europese kaderrichtlijn Water (KRW) 

De KRW is erop gericht de kwaliteit van watersystemen te verbeteren.  

Waterwet 

8 Bestaande wetten zijn eind 2009 geheel of gedeeltelijk vervangen door de Waterwet. De Waterwet 

regelt het watersysteembeheer (oppervlaktewater en grondwater). De verdeling van 

verantwoordelijkheden en taken is hierin geregeld. Gemeente en waterschap moeten afspraken 

maken over taken en bevoegdheden met betrekking tot de afvalwaterketen. In de Waterwet zijn 

voor de gemeente 2 zorgplichten opgenomen: de hemelwaterzorgplicht en een 

grondwaterzorgplicht.  

Wet Milieubeheer 

In deze wet is de taak voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater toebedeelt aan 

de gemeente en die voor het zuiveren hiervan aan het Waterschap. Ook het opstellen van een GRP is 

in deze wet opgenomen. 

Besluit lozingen afvalwater huishoudens, Activiteitenbesluit en Besluit lozingen buiten inrichtingen 

Deze regelingen gaan in op de lozingen vanuit huishoudens, vanuit de bedrijven (Activiteitenbesluit) 

en lozingen buiten inrichtingen (overstorten vanuit rioolstelsels). 

Natuur  

Tevens is bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met 

bijvoorbeeld de Flora- en Faunawet en de natuurbeschermingswet. 

3.3  Overig beleid 

In de rioleringszorg zijn tevens de volgende beleidsstukken van belang. Vooral het Bestuursakkoord 

Water 2011 is voor ons belangrijk. 

Nationaal Waterplan 

Dit is het Rijksplan voor het waterbeleid. 

Bestuursakkoord Waterketen 2007 

Dit is een ‘afspraak’ tussen de waterschappen, de gemeenten en drinkwaterbedrijven die moeten 

leiden tot versterking en stimulering van samenwerking tussen deze partijen. 

Bestuursakkoord water 2011 

In het Bestuursakkoord Water 2011 zijn is ook aan de gemeenten een opdracht meegegeven: Ga aan 

de slag om de kosten te verminderen, verbeter de kwaliteit en verminder de kwetsbaarheid. Doe dit 

vooral door de samenwerking met waterketenpartners op te zoek en/of te verbeteren. Kern van 

deze afspraak is dat door regionale samenwerking op het gebied van watertechnologie en innovatie, 

kwaliteits- en efficiëntie winst kan worden behaald. Er ligt een opdracht voor de sector om € 380 

miljoen aan doelmatigheidswinst te behalen. In regionaal verband is in 2014 een ‘feitenonderzoek’ 

gemaakt om te bezien in welke mate wij in onze regio daar aan bij kunnen dragen. In hoofdstuk 6 is 

hier nader op ingegaan. 
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Beleid provincie Noord-Holland 

Waterplan 2010-2015 

In het waterplan 2010-2015 van de provincie Noord-Holland zijn strategische waterdoelen 

beschreven.  

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Omgaan met Regenwater en riolering 

Deze notitie bevat uitgangspunten voor de samenwerking tussen HHNK en gemeenten en de 

invulling van de gemeentelijke zorgplichten. Ook beleid over het overnamepuntenbeleid, de sanering 

van ongezuiverde lozingen, rioolvreemd water en discrepantieonderzoek. 

Waterbeheersplan 2010-2015 ‘Van veilige dijken tot schoon water’ 

Dit beleidsplan is van belang bij het grondwaterbeheer. 

Bestuursovereenkomst ‘Opgave inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in Noord-

Holland’. 

Deze overeenkomst tussen verschillende waterschappen in de provincies noord- en Zuid-Holland 

gaat in op de ongesaneerde percelen in het buitengebied. 

4 Visie op riolering  

4.1  Algemeen 

In onze samenleving kunnen we niet meer zonder een voorziening die ons afvalwater inzamelt en 

verwerkt. Vooral is de inzameling van afvalwater in stedelijke gebieden een belangrijke taak.         

Deze voorziening heet in de volksmond ‘de riolering’. Onder de noemer riolering komen een aantal 

onderwerpen bij elkaar: huishoudelijk afvalwater, het hemelwater en het grondwater. Riolering is 

voor onze volksgezondheid en leefbaarheid van groot belang. Zowel voor de afvoer van huishoudelijk 

afvalwater als voor de afvoer van hemel- en grondwater liggen er vele ondergrondse leidingen. 

De riolering is een waardevol onderdeel van de stedelijke infrastructuur. Ze zorgt, meestal 

ondergronds, voor de inzameling en transport van het afvalwater van burgers en bedrijven. Deze 

riolering zorgt er voor dat het contact van de mens met het afvalwater, (met daarin onder andere 

ziekmakende bacteriën van de fecaliën), minimaal is door het inzamelen en transporteren van 

afvalwater uit de leefomgeving. De riolering beschermt tevens de bodem, het grond- en 

oppervlaktewatersysteem. Door het opvangen van lozingen wordt vervuiling van de bodem of 

oppervlaktewatersysteem voorkomen. De leidingen voor hemel- en grondwater zijn vooral bedoeld 

om de leefbaarheid (wateroverlast) te vergroten.  

4.3  Visie 

De gemeente onderschrijft het wettelijk belang van het thema volksgezondheid en leefbaarheid en 

de betekenis rol die riolering hierin vervult. Als gemeente streven wij naar een goed functionerend 

inzamel- en transportstelsel voor de inzameling van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. 

Lessen uit het verleden (en heden) leren ons dat huishoudelijk afvalwater uit de leefomgeving moet 

worden verwijderd. De zorgplichten voor het hemelwater en grondwater zijn erop gericht om de 

leefbaarheid van een gebied in stand te houden. De gemeente is zich dat bewust. Een gezonde en 
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leefbare omgeving is voor ons heel belangrijk en een goed functionerend rioleringsstelsel is daar een 

onderdeel van. 

De aanleg en het beheer van de riolering vraagt een goede afstemming met de overige 

werkzaamheden en objecten (woningen, bomen) in de openbare ruimte. De inrichting van het 

maaiveld en de ondergrondse infrastructuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook de invloed 

van riolering tijdens de aanleg- en gebruiksfase op bijvoorbeeld de grondwaterstand is van belang. 

Het is dus van belang de verschillende werkzaamheden en gebruiksfases in de openbare ruimte goed 

op elkaar af te stemmen. Het functioneren van de riolering is ook van belang en vraagt voortdurende 

aandacht en zorg, ook naar de omgeving toe. 

Identiteit 

Bij keuze van deze inzamel- en transportstelsels wordt rekening gehouden met de lokale 

omstandigheden in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht, welke aansluit op de ambities van de 

gemeente Schagen ten aanzien van volksgezondheid, leefbaarheid en ecologie. Hierbij wordt ook 

rekening gehouden met het beleid van HHNK als volwaardig partner in de afvalwaterketen. 

Gebruiker 

De gebruiker is op de hoogte van de mogelijkheden en de wijze waarop het afvalwater dient te 

worden aangeboden en welke mogelijkheden de gemeente heeft. De gemeente kent de gebruikers 

van de riolering en ongewenste lozingen dienen te worden voorkomen.  

Duurzaamheid 

Op zich is de aanwezigheid van riolering al een duurzaam goed. Er dient wel een goed samenspel te 

zijn met zowel de bewoners / gebruikers als wel met de overige disciplines bij de gemeente: zowel de 

stedenbouwkundige afdeling als de werkvelden ‘wegen’, ‘groen’ en ‘nutsbedrijven’ hebben te maken 

met de aanwezigheid van de ondergrondse riolering. Bij de materiaalkeuze gebruikt voor de riolering 

is de keuze voor duurzame materialen altijd aan de orde. Daarnaast hebben wij aandacht voor 

duurzaamheidsaspecten met betrekking tot het omgaan met hemelwater op basis van de “Ladder 

van Lansink”: preventie, hergebruik, sorteren en recyclen, verbranden en storten(afvoeren). 

Enkele voorbeelden m.b.t. water (niet uitputtend): 

 

 

Preventie Scheiden van afvalwaterstromen 

 

 

 

Hergebruik Hemelwater in regenton, infiltratie op eigen  

terrein, groene daken 

Recyclen Grondstoffenwinning uit mest en urine 

  

Verbranden Niet van toepassing 

  

Storten Lozen op riolering 
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4.2 Zorgplichten 

De zorgplichten zijn een afgeleide van de kaders. Het middel en de maatstaven zijn de uitwerking 

hiervan. De volgende zorgplichten van de gemeente zijn van belang: 

Zorgplicht stedelijk afvalwater 

In 1991 is de ‘Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater’ van kracht geworden en 

vervolgens in de Nederlandse wetgeving verankerd. Dit maakt het tot een wettelijke plicht. Riolering 

zorgt er immers voor dat ernstige ziekten uit onze maatschappij zijn (veel) minder kans hebben. Het 

gaat over volksgezondheid. Het is ook van nationaal belang dat ook de gemeente Schagen zich hier 

aan houdt. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en stelt de kaders vast. 

Dit doet zij door het vaststellen van het Gemeentelijk rioleringsplan. Artikel 4.22 beschrijft de inhoud 

van het gemeentelijk rioleringsplan en artikel 4.23 beschrijft de procedure. Het Gemeentelijk 

rioleringsplan is als bijlage 1 toegevoegd.  

Zorgplicht hemelwater 

In de waterwet staat beschreven dat de gemeenteraad de zorg heeft voor een doelmatige inzameling 

en verwerking van het afvloeiend hemelwater. Dit artikel is in 2008 apart geformuleerd omdat 

hemelwater deel uitmaakt van het watersysteem. Het vermengen van schoon hemelwater met 

stedelijk afvalwater is in het algemeen niet duurzaam en door deze maatregel is het eenvoudiger 

aparte stelsels en voorzieningen aan te leggen en te beheren. In de tabel is het kader hiervoor 

uitgewerkt.  

Zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwaterstand 

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het 

openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van 

de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken,  voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het 

waterschap of de provincie behoort. Dit is een nieuwe zorgplicht die duidelijkheid moet scheppen bij 

grondwatervraagstukken. In de tabel is het kader hiervoor uitgewerkt.  

 

Invulling zorgplichten  

Om een eenduidige manier invulling te geven aan haar zorgplicht voor de gemeentelijke watertaken 

hanteert de gemeente de systematiek van ‘doelen, functionele eisen, maatstaven en 

meetmethoden’. Door het formuleren van maatstaven en de daarbij behorende meetmethoden, is 

de zorg handelbaar en toetsbaar te maken. In de tabel 1 ‘van kaders naar maatstaven’ is de relatie 

gelegd tussen de kaders, het middel en de maatstaven en uitgangspunten voor het beheer. In de 

bijlagen is dit in tabelvorm verwerkt. De tabellen in de bijlagen geven achtereenvolgens de algemene 

uitgangspunten voor effectief rioolbeheer in bijlage 2, de invulling van de zorgplichten (bijlage 3), de 

doelen, functionele eisen en maatstaven gemeentelijke watertaken (bijlage 4). 

In bijlage 5, het Gemeentelijk beheersplan riolering (GRP) zijn deze aspecten uitgewerkt. Het 

geactualiseerde kostendekkingsplan riolering is als bijlage 6 toegevoegd. 
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De volgende tabel geeft een vertaling van kaders naar maatstaven. 

Kader Zorgplicht Middel Maatstaven 

uitgangspunten 

De algemene 

gezondheid van de 

bevolking. 

Stedelijk 

afvalwater 

Door het hebben en 

beheren van een rioolstelsel 

en bijbehorende 

voorzieningen  zorgt de 

gemeente Schagen dat de 

bevolking zo weinig als maar 

mogelijk is in contact kan 

komen met stedelijk
1
 

afvalwater.   

Uitgewerkt in bijlage  

2, 3 en 4 

De algemene 

leefbaarheid van de 

gemeente. 

Hemelwater Door het hebben en 

beheren van een 

hemelwaterstelsel zorgt de 

gemeente Schagen dat de 

leefbaarheid van de 

gemeente gewaarborgd is.   

Uitgewerkt in bijlage 

2, 3 en 4 

De algemene 

leefbaarheid van de 

gemeente. 

Grondwater De gemeente is het eerste 

aanspreekpunt voor burgers 

met 

(grond)waterproblemen. 

Uitgewerkt in bijlage 

2, 3 en 4 

Tabel 1: van kaders naar maatstaven 

5  Kaders en randvoorwaarden 

5.1 Het areaal  

Zoals beschreven in Hoofdstuk 2  beschikt de gemeente over een areaal aan voorzieningen verspreidt 

over de gehele gemeente. Om inzicht te krijgen en te behouden zijn deze voorzieningen tevens 

gedetailleerd opgenomen en beschreven in een beheerssysteem. 

 

Enkele belangrijke randvoorwaarden voor het ontwerp en beheer van deze voorzieningen zijn: 

• De bestaande riolering is ontworpen op regenbuien met een herhalingstijd van 1 x per 2 jaar. 

De klimaatverandering (hevigere regenbuien) wordt in ontwerpen betrokken. 

• Bij nieuwbouw zal een gescheiden rioolsysteem aangelegd worden; 

• Bij bestaande situaties is er een afweging te maken of het hemelwater zal worden 

afgekoppeld of niet. 

 

5.2 Participatie 

Om er voor te zorgen dat inwoners samen met de gemeente hun eigen leefomgeving inrichten is het 

van belang burgers in een vroeg stadium bij een nieuwe inrichting of reconstructie te betrekken. In 

hoeverre de riolering daarbij een onderwerp van gesprek is zal per situatie anders zijn. In het 

algemeen is de ervaring dat riolering een zodanig technisch inhoudelijk karakter heeft dat dit niet 

leidt tot enige vorm van burgerparticipatie. In voorkomende gevallen zal dit wel worden 

                                                           
1
 Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater 

of ander afvalwater. 
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meegenomen. Dat kan o.a. met e-participatie of met bewonersavonden. Deze methoden worden dat 

gebruikt om burgers mee te laten denken over beleid en/of voor het toetsen van draagvlak in een 

gebied. Soms zijn rioleringsprojecten wel voor burgerparticipatie geschikt, maar een ander project in 

het geheel niet. Elke keer zal er een afweging zijn. 

6 Beheer en onderhoud 

6.1  Algemeen 

Processen en werkzaamheden met betrekking tot beheer en onderhoud zoals beschreven bij 5.1 

dienen geborgd te zijn zodat er voldaan wordt aan wettelijke verplichtingen. 

Bij Onderhoud houdt men zich bezig met de dagelijkse gang van zaken rond het functioneren van de 

riolering. Vooral de rioolgemalen zijn vanwege hun elektro- en mechanische opbouw gevoelig voor 

storingen. Voorts is het functioneren van riolering afhankelijk van diverse factoren zoals de 

hoogteligging van de afzonderlijke elementen, de afstroming en de vervuiling. Hiertoe worden 

beheerplannen opgesteld waarbij planmatig - en periodiek onderhoud is beschreven. In operationele 

plannen worden de werkzaamheden voor de komende 2 jaren vastgelegd. Deze plannen worden 

intern afgestemd met de overige disciplines. De prioritering van de uit te voeren werkzaamheden 

wordt op integrale wijze afgestemd op de overige werkzaamheden die in de Openbare ruimte 

plaatsvinden. Daarnaast hebben wij overleg en organiseren wij de werkzaamheden in het 

‘Samenwerkingsverband Noordkop’.  

6.2 Samenwerkingsverband Noordkop 

Sinds 2003 werken wij samen met de andere noordkopgemeenten en het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier. De 

noordkopgemeenten zijn Texel, Den 

Helder, Hollands Kroon en Schagen. Op 2 

juli 2014 is deze samenwerking bestuurlijk 

bekrachtigd door het ondertekenen van 

een geactualiseerd Afvalwaterakkoord. 

Hierin is vastgelegd dat de partijen in 

navolging van het Bestuursakkoord Water 

2011 verbetering willen realiseren op 

kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Dit 

mede op basis van een eerder gemaakt 

landelijk ‘Feitenonderzoek’. 

 

 

In paragraaf 3.3 is aangegeven nader op het feitenonderzoek in te gaan en de betekenis voor onze 

regio aan te duiden. De landelijk opgelegde opdracht aan de sector om de stijgende 

kostenontwikkeling te beperken heeft als gevolg dat ons samenwerkingsverband de opdracht en 

ambitie heeft om in het jaar 2020 jaarlijks € 4,2 miljoen te besparen op de kosten zoals deze in 2010 

Figuur 3: Ondertekening Afvalwaterakkoord 
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werken geschat. Hiervan komt € 1,7 miljoen vanuit het Hoogheemraadschap en € 2,5 miljoen vanuit 

de deelnemende gemeenten. In de volgende paragraaf staat de aanpak beschreven. 

Plan van aanpak samenwerkingsverband 

In analogie met de landelijke aanpak is eerste een regionaal  ‘Feitenonderzoek’ gedaan om de kansen 

en mogelijkheden te formuleren. In de komende jaren zal een aantal thema’s nader onderzocht en in 

een Plan van Aanpak worden gezet. Het betreft onderwerpen vanuit de thema’s beleid, 

uitvoeringstaken, investeringen, onderzoek en organisatie. Het zijn deze onderzoeken en daaruit 

volgende Plannen van Aanpak die tot de besparingsopgave moeten leiden.  

6.3 Outsourcing 

Vanuit de politiek is gevraagd of de zorg voor de riolering als dan niet beter ‘buiten de deur gezet’ 

kan worden. Outsourcen is in dit verband de term die hier wordt bedoelt. Wat ons als gemeente 

wordt voorgehouden door de sector ‘Midden en Kleinbedrijf (MKB) is dat geclaimd wordt dat de 

private sector het beheer en onderhoud van openbare ruimte, in dit geval primair de riolering, 

efficiënter, doelmatiger en uiteindelijk goedkoper kan worden georganiseerd. Is de ondertekening 

van dit afvalwaterakkoord niet strijdig met deze gedachte?  Tot nu is hiertoe enig 

(internet)onderzoek gedaan en zijn 2 gesprekken gevoerd met verschillende private partijen. Om de 

discussie in de gemeenteraad te voeren is nog enige voorbereiding nodig. In een later stadium zal 

hierop worden teruggekomen.  

7 Financiële kaders/middelen 

7.1  Algemeen 

In het geactualiseerde kostendekkingsplan en financiële trendanalyse is onderzoek gedaan naar de 

beheerskosten op lange termijn. Dit is in overeenstemming met de door u in gang gezette transitie 

‘van afschrijven naar exploitatie’. Dit is het besloten door de gemeenteraad op 27 augustus 2013. In 

het geactualiseerde kostendekkingsplan is onderzocht hoe dit is te realiseren voor de rioleringszorg.  

Het kostendekkingsplan zal elke 2 jaar worden geactualiseerd zodat de hoogte van de rioolheffing de 

ontwikkelingen nauwkeurig kan volgen en eventueel worden bijgesteld.  

7.2  Geactualiseerd Kostendekkingsplan 

In het geactualiseerde kostendekkingsplan is zichtbaar gemaakt dat ook de gemeente Schagen niet 

ontkomt aan een stijging van de lasten gelet op de vervangingsopgave van het bestaande stelsel die 

zich aandient. Daarbij komt dat ook de veranderingen in het klimaat nu en in de nabije toekomst om 

extra aandacht vragen. De hoogte van de huidige rioolheffing is genomen op basis van een andere 

afweging dan in het geactualiseerde kostendekkingsplan zichtbaar is gemaakt. De huidige 

rioolheffing is gebaseerd op de financiële situatie rond de fusie. In het kostendekkingsplan is een 

analyse zichtbaar gemaakt op basis van het te beheren areaal.  

De technische levensduur van de verschillende onderdelen varieert. Voor de bekende betonnen vrij-

verval riolering houden we momenteel in eerste instantie een technische levensduur aan van 50 jaar 

(zie ook het geactualiseerde kostendekkingsplan). De elektro-mechanische onderdelen van een 

rioolgemaal kennen bijvoorbeeld een technische levensduur van 15 jaar. Jaarlijks zijn er 

werkzaamheden uit te voeren aan de riolering. Waar wij nu ook mee te maken hebben is een 
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rioolstelsel dat voor een groot deel is aangelegd in de jaren 1970-1990. De vervanging/renovatie van 

deze riolering zal zich manifesteren in de periode 2020 tot en met 2040. Dit is in overeenstemming 

met de eerder genoemde technische levensduur van 50 jaar.  

We hebben er alle belang bij hierop te anticiperen en met dit gegeven rekening te houden. In de 

voorliggende kostendekkingsberekening rekening gehouden met een technische levensduur van 50 

jaren voor wat betreft de vervanging van de riolering. Op basis van expert-judgement hebben wij ook 

een variant onderzocht  waarbij een technische levensduur van 60 jaar is gehanteerd (variant IC-10-

lvd60). Voor de kortere termijn houden we rekening met feitelijke projecten. Op deze manier 

houden we de kosten minimaal en zorgen dat deze overzichtelijk blijven en geen schommelingen 

geven. Voor meer informatie wordt op deze plaats verwezen naar het geactualiseerde 

kostendekkingsplan. In dit kostendekkingsplan is de variant IC-10-lvd60 de meest aantrekkelijke 

variant omdat deze rekening houdt met de beperkte financiële mogelijkheden en het regionale 

feitenonderzoek.  

Op basis van de rekenresultaten adviseren wij een keuze te maken om de rioolheffing de komende 

10 jaren te laten stijgen van  € 150,-- naar een kostendekkend niveau van € 244,-- op basis van het 

geactualiseerde kostendekkingsplan, variant IC-10-lvd60. Het kostendekkingsplan zal elke 2 jaar 

worden geactualiseerd om de ontwikkelingen en de resultaten daarvan goed te kunnen bijsturen in 

de hoogte van de rioolheffing. Voor de komende 2 jaar adviseren wij de keuze te maken om de 

rioolheffing vast te stellen op € 150,-- in 2015 en op  € 160,-- in 2016.     

7.3 Conclusie 

Op basis van de rekenresultaten in het kostendekkingsplan adviseren wij een keuze maken om de 

rekenvariant IC-10-lvd60 als uitgangspunt te nemen voor de rioolheffing. De werkzaamheden zullen 

hierop worden afgestemd. In deze variant zal de rioolheffing de komende jaren geleidelijk stijgen  

van € 150,-- in 2014 naar ca. € 244,-- in 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Bronnen 
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Geraadpleegde websites: 

www.riool.net.nl 

http://wetten.overheid.nl/ 

 

Geraadpleegde documenten: 

• Schagen, meerjarenvisie voor 2014-2018 

• Stichting Rioned, Leidraad Riolering 

• Bestuursakkoord Water 2011 

• VNG, IPO, UvW, Bestuursakkoord Water 2011 

• ARCADIS, Feitenonderzoek Samenwerkingsverband Noordkop, 9 juli 2014 

• ARCADIS, Geactualiseerd Kostendekkingsplan en financiële trendanalyse (bijlage bij het 

Gemeentelijk rioleringsplan 2015 t/m 2017) 
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Bijlage 1 Uitwerking relatie van domein naar riolering, doelstelling en 

resultaat. 

 

Het economisch domein 

Doelstelling 1: Er zijn voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de 

kansrijke clusters en sectoren. Het behouden en vergroten van het aantal arbeidsplaatsen en de 

regionale samenwerking om de economische vitaliteit van de regio en de leefbaarheid en kwaliteit 

van de leefomgeving te behouden en te versterken zijn de elementen die het belang van een goed 

functionerend inzamelings- en transportsysteem rechtvaardigen. Een van de genoemde resultaten 

hierbij is 1.8: Schagen kent een verbeterd woonklimaat. Riolering, en daar aan toegevoegd de 

inrichting van het maaiveld hebben grote invloed op elkaar. 

Doelstelling 2: Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar. Vooral de fysieke bereikbaarheid van 

bedrijven wordt mede beïnvloedt door de kwaliteit en toegankelijkheid van de wegen. Dat vraagt dus 

ook om goed inzicht in de staat van de kwaliteit van de onderliggende riolering. Dit om overlast voor 

bedrijven (en bewoners) zoveel als mogelijk te voorkomen.  

Doelstelling 4: Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Een van de resultaten 

hierbij is 4.2: De inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl. Goed functionerende 

riolering is belangrijk voor de menselijke hygiëne en daarom is ook hier een koppeling te leggen. 

Domein burger en bestuur 

Doelstelling 1: De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd. 

Het aspect dat vanuit de zorg voor de riolering hier naar voren komt is dat de burger er op moet 

kunnen rekenen dat de gemeente het kapitaalsgoed dat de riolering is zorgvuldig en doelmatig wordt 

beheerd. Onder 1.1: De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening 

is toegankelijker en sneller. Hierbij valt te denken aan een digitaal waterloket waarin informatie kan 

worden verschaft over de riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen. Bij 1.2 het aantal regels 

voor inwoners en bedrijven is verminderd kan vanuit de zorgplichten riolering gewerkt worden aan 

b.v. efficiënte regeling van de (huis)aansluiting van de riolering op de gemeentelijke riolering. 

Bij doelstelling 2 is genoemd dat de begroting in 2018 blijvend zuiver en in evenwicht is. De kosten 

voor de rioleringszorg maken hier deel van uit. Hoewel dit een aparte financiële middelenstroom is 

maakt het wel degelijk deel uit van de gemeentelijke begroting en dient dus ook op orde te zijn. De 

kosten die deze zorg met zich meebrengen worden in een aparte cyclus behorende bij het 

Gemeentelijke Rioleringsplan zichtbaar gemaakt. Dit is ook zo verwoord bij de resultaten (2.1) onder 

deze doelstelling. 2.2 Op investeringen in maatschappelijk kapitaal wordt niet meer meerjarig 

afgeschreven. Ook voor de investeringen in de rioleringszorg zal zoveel als mogelijk is (ver)snel(d) 

worden afgeschreven. Dat onder 2.4 wordt genoemd dat de leges (en in feite ook de rioolheffing) 

kostendekkend zijn, een deugdelijke onderbouwing hebben en acceptabel zijn mag ook hier niet 

onvermeld blijven. 
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Doelstelling 3 In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit geldt ook 

voor het aspect rioleringszorg. In 3.1 De organisatie is duurzaam in control. Ook de rioleringszorg 

moet in staat zijn te sturen op doelstellingen en resultaten. Hierbij rekening te houden met politiek 

bestuurlijke en maatschappelijke visies. In punt 3.3 De organisatie werkt efficiënt en effectief komt 

ook de zorg voor de riolering impliciet in terug. 
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Bijlage 2 Voorwaarden effectief rioleringsbeheer 
 

Voorwaarde Maatstaf 

1. Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te 

worden afgestemd op andere gemeentelijke taken. 

a. In het GRP moet de relatie met overige gemeentelijke 

taken inzichtelijk worden gemaakt; 

b. In operationele programma’s samenhang aangeven. 

2. De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn 

en ongewenste lozingen dienen te worden 

voorkomen. 

a. Naleving en actueel houden vergunningen; 

b. Eenmaal per jaar bestand controleren; 

c. Geen illegale en foutieve aansluitingen; 

d. Actueel bestand aansluitingen op de riolering. 

3. Inzicht in kosten op langere termijn. a. Alle kosten van de rioleringszorg minimaal één keer in 

beeld. 

4. Er dient inzicht te bestaan in de toestand van het 

functioneren van de riolering, en hemel- en 

grondwatervoorzieningen. 

a. Directe toegankelijkheid en beschikbaarheid 

gegevens (van riolering en grondwatervoorzieningen). 

Digitaal uitwisselbaar t.b.v. WION; 

b. Jaarlijkse, visuele inspectie van de riolering; 

c. Herberekening bij significante wijzigingen in 

rioolstelsel; 

d. Verwerking van revisie- en meetgegevens binnen drie 

maanden na opneming van het werk. 

5. Er dient een klantgerichte benadering te worden 

nagestreefd. 

a. Behandeling van klachten en een reactie naar de 

klager binnen drie werkdagen. 

b. Voldoende voorlichting en informatie naar belang-

hebbenden. 
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Bijlage 3 Uitgangspunten voor invulling zorgplichten 
 

Thema onderdeel uitgangspunt planperiode 2013 t/m 2017 

zorgplicht 

afvalwater 

buitengebied 

 

• Voor percelen waarvoor ontheffing van de zorgplicht voor de aanleg 

van riolering is verleend, wordt de huidige voorziening voor de 

zuivering van het huishoudelijk afvalwater gehandhaafd, mits de 

lozing niet plaatsvindt in een gebied waarvoor een bijzondere 

bescherming geldt. 

• Aanleg van riolering wordt als doelmatig beschouwd als de kosten 

per rioolaansluiting lager zijn dan het drempelbedrag van € 6.000, 

exclusief btw. 

• In het geval er sprake is van sanering van lozingen in het 

buitengebied, kiest de gemeente voor de smalle zorgplicht. Voor die 

percelen waar de aanleg van (druk-)riolering niet doelmatig is, 

wordt ontheffing aangevraagd. Eigenaren van deze percelen moeten 

zelf zorgen voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. 

binnen de bebouwde 

kom 

• Bij nieuwbouw wordt in principe altijd riolering aangelegd voor de 

inzameling en de verwerking van stedelijk afvalwater. 

zorgplicht 

hemelwater 

water op straat  • Hemelwater of met hemelwater verdund afvalwater kan niet snel 

genoeg door het rioolstelsel worden afgevoerd en blijft op straat 

staan. De hoeveelheid blijft beperkt tot een diepte van 10-12 cm en 

is binnen 30 minuten na afloop van de regenbui verdwenen. 

• Water op straat is acceptabel mits niet vaker dan 1x per 2 jaar 

optredend. 

wateroverlast • Hemelwater of met hemelwater verdund afvalwater kan niet snel 

genoeg door het rioolstelsel worden afgevoerd en blijft langer dan 

30 minuten op straat staan en dieper is dan 10-12 cm. Ook is er 

sprake van overlast als er water in woningen en of winkels komt te 

staan of het verkeer geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd.  

• Wateroverlast is niet acceptabel. 

afkoppelen verhard 

oppervlak 

• In de planperiode wordt verhard oppervlak afgekoppeld van het 

gemengd stelsel. Het afkoppelen wordt gecombineerd met andere 

werkzaamheden. 

verordening • Er wordt geen lozingsverordening door de gemeente opgesteld. 

rol particulier • In bestaand stedelijk gebied wordt de particulier niet verplicht het 

hemelwater op het eigen terrein te verwerken. 

• Bij nieuwbouw en renovatie wordt van de particulier geëist het 

hemelwater op eigen terrein te verwerken, in het geval het perceel 

direct grenst aan oppervlaktewater. 

gemeentelijke 

voorzieningen voor 

inzameling 

hemelwater 

• In bestaande situaties worden de aanwezige rioleringssystemen 

gehandhaafd en uitgebreid met een HWA-stelsel, daar waar wordt 

afgekoppeld. 

• Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast in het 

stedelijk gebied toe. Om hierop te anticiperen worden de volgende 

maatregelen getroffen: 

o de aanleg van HWA-riolen en het afkoppelen van verhard 

oppervlak; 

o het reinigen van riolen, kolken en wegen, waardoor de 

afstroming naar en in de riolen wordt gewaarborgd; 

o op projectbasis worden de mogelijkheden voor berging en 

oppervlakkige afvoer van hemelwater, in de openbare ruimte, 

onderzocht. 
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Thema onderdeel uitgangspunt planperiode 2013 t/m 2017 

zorgplicht 

grondwater 

grondwaterzorgplicht 

 

 

 

• De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor burgers met 

(grond)waterproblemen. 

• Als uit klachten en meldingen blijkt dat er sprake is van 

grondwateroverlast, neemt de gemeente het initiatief tot het 

uitvoeren van onderzoek. 

• Als uit onderzoek blijkt dat de klachten zijn veroorzaakt door de 

grondwaterstand in openbaar gebied en zijn ontstaan na 1-1 2008, 

en de verantwoordelijkheid voor de grondwateroverlast ligt bij de 

gemeente, dan neemt de gemeente eventueel maatregelen voor 

het opheffen van de overlast.  

 • De gemeente beschouwt het nemen van maatregelen voor het 

opheffen van grondwateroverlast als doelmatig, als deze op z’n 

minst kunnen worden gecombineerd met andere werkzaamheden. 

nieuwbouw • Bij nieuwbouw wordt hydrologisch neutraal ontwikkeld en er wordt 

voldoende ontwateringsdiepte gecreëerd. 
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Bijlage 4  Doelen, functionele eisen en maatstaven 
 

     Doel       functionele eis        maatstaf 

1. Zorgen voor 

inzameling van 

stedelijk 

afvalwater. 

a. Alle percelen binnen gemeentelijk grondgebied 

waar afvalwater vrijkomt, moeten zijn voorzien 

van een aansluiting op de riolering, 

uitgezonderd bij specifieke situaties waar 

lokale behandeling doelmatiger is. 

b. De huisaansluitleidingen moeten in goede 

staat verkeren. 

c. Er mogen geen ongewenste lozingen op de 

riolering plaatsvinden. 

 

 

 

d. Riolen en andere objecten dienen in hoge 

mate waterdicht te zijn, zodat de 

hoeveelheden uittredend rioolwater en 

intredend grondwater beperkt blijven. 

a. Alle percelen binnen of buiten de bebouwde 

kom zijn aangesloten op de riolering, tenzij 

lokale behandeling van het afvalwater een 

zelfde graad van milieubescherming biedt. 

 

b. Geen klachten over het functioneren van de 

gemeentelijke huisaansluitleidingen. 

c. Geen overtredingen van de lozingsvoor-

waarden bij of krachtens de Wet Milieubeheer. 

Foutieve aansluitingen mogen niet leiden tot 

een significante afname van de kwaliteit van 

het oppervlaktewater. 

d. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en 

stabiliteit (conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

2. Zorgen voor 

transport van 

stedelijk 

afvalwater. 

a. De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om bij 

droog weer het aanbod van afvalwater te 

verwerken. 

b. De afvoercapaciteit van de riolering moet 

toereikend zijn om het aanbod van stedelijk 

afvalwater bij hevige neerslag te kunnen 

verwerken, uitgezonderd in buitengewone 

omstandigheden. 

 

 

 

 

 

 

c. De vuiluitworp door overstortingen uit 

gemengde rioolstelsels op oppervlaktewater 

dient beperkt te zijn. 

 

 

d. Het afvalwater dient zonder overmatige aan 

rotting de rioolwaterzuiveringsinstallatie te 

bereiken. 

e. De afstroming dient gewaarborgd te zijn. 

 

 

 

 

 

f. De objecten moeten in goede staat verkeren. 

 

 

 

 

g. De vervuilingstoestand van de riolering moet 

acceptabel zijn. 

 

 

a. Optimaal stelselontwerp volgens Leidraad 

Riolering. 

 

b. Gemiddeld mag maximaal eenmaal per twee 

jaar ‘water op straat’ optreden (theoretisch, bij 

bui 08 uit Leidraad Riolering). ‘Water op straat’ 

mag niet leiden tot wateroverlast: het onder- 

lopen van woningen en gebouwen. ‘Water op 

straat’ mag geen blokkade zijn voor 

doorgaande verkeersroutes. 

Toetsing op robuustheid van het stelsel vindt 

plaats met bui 10 uit Leidraad Riolering. 

Hiermee wordt geanticipeerd op toekomstige 

klimatologische ontwikkelingen. 

c. De vuiluitworp mag de waterkwaliteitsdoel-

stelling niet in gevaar brengen. De vuiluitworp 

moet voldoen aan de ‘eenduidige basisinspan-

ning’ van het CIW en eventuele aanvullende 

eisen vanuit het waterkwaliteitsspoor. 

d. De ledigingstijd van het stelsel en de rand-

voorzieningen bedraagt maximaal 10 uur. 

De verloren berging bedraagt maximaal 10%. 

e. De inslagpeilen van rioolgemalen moeten 

onder de binnen onderkant van het laagst 

inkomend riool liggen. 

Persleidingen moeten in of zo dicht mogelijk bij 

ontvangende gemalen uitmonden. 

Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. 

f. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en 

stabiliteit (conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Voor overige objecten naar eigen inzicht en 

volgens specificaties van leveranciers 

g. Ingrijpmaatstaven voor afstroming (conform 

NEN 3398) mogen niet voorkomen. 
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h. De bedrijfszekerheid van rioolgemalen en 

andere objecten dient gewaarborgd te zijn. 

 

 

 

 

 

i. De riolering dient zodanig te worden ont- en 

belucht te zijn dat overlast door stank wordt 

voorkomen. 

j. Overlast tijdens werkzaamheden aan de 

riolering dient beperkt te zijn. 

 

 

 

h. Grote hoofdgemalen moeten van een 

automatische storingsmelding worden 

voorzien. 

Storingen moeten binnen 6 uur na signalering 

worden verholpen, afhankelijk van de prioriteit 

van het gemaal. 

De pompen in hoofdgemalen dienen elkaars 

reserve te zijn. 

i. Geen klachten over overlast door stank vanuit 

de gemeentelijke riolering. 

 

j. Goede afstemming van rioolwerken op 

werkzaamheden andere diensten en 

nutsbedrijven. 

Bereikbaarheid percelen handhaven. 

3. Zorgen voor 

inzameling van 

hemelwater (voor 

zover niet door de 

particulier). 

a. Alle percelen binnen het gemeentelijke 

grondgebied zijn voorzien van een aansluiting 

op de riolering, voor zover de particulier niet 

redelijkerwijs in de verwerking van hemelwater 

kan voorzien. 

 

 

 

 

 

 

b. De objecten moeten in goede staat verkeren. 

 

 

c. De instroming in riolen via de kolken dient 

ongehinderd plaats te vinden. 

d. Geen afvoer van drainagewater via gemengd 

stelsel of droogweerafvoerriool. 

a. Alle percelen zijn voorzien in een aansluiting 

op de riolering, tenzij men zich niet van 

hemelwater wil ontdoen maar voor de lokale 

waterhuishouding of andere doeleinden wil 

gebruiken óf wanneer directe lozing geoorloofd 

is. 

Als bij nieuwbouw het perceel grenst aan 

oppervlaktewater, dan voorziet de particulier, 

in overleg met de waterbeheerder, in de afvoer 

van hemelwater van daken, rechtstreeks op 

het oppervlaktewater 

b. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en 

stabiliteit (conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

c. Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn en 

mag niet leiden tot wateroverlast. 

d. Drains worden in principe niet aangesloten op 

het gemengde stelsel, op het droogweer-

afvoerriool of het HWA-stelsel van een 

verbeterd gescheiden stelsel. 

4. Zorgen voor 

verwerking van 

ingezameld 

hemelwater. 

a. De vuiluitworp door regenwaterlozingen op 

oppervlaktewater dient beperkt te zijn. 

 

 

 

 

b. De afvoercapaciteit van de riolering moet 

toereikend zijn om het aanbod van hemelwater 

bij hevige neerslag te kunnen verwerken, 

uitgezonderd in buitengewone 

omstandigheden. 

 

 

 

 

 

 

c. De objecten moeten in goede staat verkeren. 

 

a. Verontreinigingen door uitwerpselen, 

bouwmaterialen, straatmeubilair, 

bestrijdingsmiddelen, strooibeleid en 

straatvegen moeten geminimaliseerd worden. 

De vuiluitworp mag de doelstelling voor de 

kwaliteit van het oppervlaktewater niet in 

gevaar brengen. 

b. Gemiddeld mag maximaal eenmaal per twee 

jaar ‘water op straat’ optreden (theoretisch, bij 

bui 08 uit Leidraad Riolering). ‘Water op straat’ 

mag niet leiden tot wateroverlast: het 

onderlopen van woningen en gebouwen. 

‘Water op straat’ mag geen blokkade zijn voor 

doorgaande verkeersroutes. 

Toetsing op robuustheid van het stelsel vindt 

plaats met bui 10 uit Leidraad Riolering. 

Hiermee wordt geanticipeerd op toekomstige 

klimatologische ontwikkelingen. 

c. Waterdichtheid en stabiliteit moeten voldoen 
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d. Overlast tijdens werkzaamheden aan de 

riolering dient beperkt te zijn. 

aan de kwaliteitsdoelstellingen. 

d. Bereikbaarheid percelen handhaven. 

 

 

5. Zorgen dat (voor 

zover mogelijk) het 

grondwater de 

bestemming van 

een gebied niet 

structureel 

belemmert. 

a. Adequate afvoer van overtollig grondwater, bij 

te hoge grondwaterstanden. 

a. Maatregelen worden opgesteld naar aanleiding 

van klachten en meldingen. 

b. Bij nieuwbouw wordt voldoende ontwaterings-

diepte gecreëerd. 

 

Bijlage 5 Beheerplan Gemeentelijke riolering 2015 t/m 2017 (GRP) 

  Grontmij Nederland B.V., revisie 23 september 2014 

 

Bijlage 6 Actualisatie kostendekkingsplan en financiële trendanalyse 

  Arcadis, 21 juli 2014. Apart toegevoegd. 

 


