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Bijlage 1: Samenvatting reacties op het concept GRP
Nadat het college op 28 september 2010 heeft ingestemd met het ter consultatie aanbieden van het Concept
Gemeentelijk Rioleringsplan is het plan aan de volgende partijen voorgelegd:
Waterschap Hollandse Delta
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap van Delfland
Rijkswaterstaat
Provincie Zuid-Holland
Havenbedrijf Rotterdam NV
DCMR
Verder hebben de volgende gemeentelijke diensten gelegenheid gekregen te reageren op het plan: OBR, dS+V
en Roteb en is het plan voorgelegd aan het Programmabureau Klimaat.
Tenslotte is het plan voorgelegd aan alle deelgemeenten.
Met de waterschappen is op 5 november 2010 een apart overleg gevoerd over de reacties en de wijze van verwerking. De specifieke opmerkingen van de waterschappen zijn voor een groot deel direct overgenomen in het
ontwerp GRP. In een brief aan het college van B&W hebben het waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hun instemming met het plan betuigd. Tevens hebben deze
waterschappen nog een aantal zaken extra benadrukt. Deze zaken en de niet verwerkte zaken naar aanleiding
van het overleg van 5 november zijn in de volgende tabel beschreven.
Hierna is een samenvatting van de reacties op het concept GRP opgenomen. Bij het commentaar is ook de
reactie van de gemeente aangegeven en de wijze waarop met het commentaar is omgegaan.
Tabel B1-1 Commentaar waterschap Hollandse Delta		
Nr.

Onderwerp

Commentaar

Reactie gemeente

WSHD-1

Betrokkenheid

Het waterschap betreurt de late
betrokkenheid.

Het waterschap is vanaf de visievormingsfase betrokken geweest.
Alleen tijdens de uitwerking van de
opgave is de betrokkenheid van
het waterschap wellicht te beperkt
geweest. Met het overleg van 5
november en de verwerking van de
toen gemaakte opmerkingen is hieraan tegemoet gekomen.

WSHD-2

Beheer van hemelwatervoorzieningen

Het waterschap is van mening
dat zij niet verantwoordelijk zijn
voor de aanleg en het beheer van
zuiverende voorzieningen bij het
rechtstreeks afvoeren van vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater.

Het uitgangspunt van de gemeente
is dat het hemelwater in principe
schoon is en rechtstreeks op oppervlaktewater kan worden geloosd.
Daar waar de lozing de waterkwaliteit aantoonbaar in negatieve zin zal
beinvloeden wordt in overleg met
het waterschap naar een oplossing
gezocht.
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Tabel B1-1 Commentaar waterschap Hollandse Delta
Nr.

Onderwerp

WSHD-3

Betrokkenheid bij planvorming

Het waterschap wil vanaf het begin
betrokken worden bij de planvorming van maatregelen en onderzoek.

De gemeente geeft in het GRP inzicht in de plannen voor de komende
5 jaar. Daar waar de maatregelen en
het onderzoek direct of indirect de
primaire processen van het waterschap raken, wordt het waterschap
zo vroeg mogelijk betrokken.

WSHD-4

Kostenverdeling gemalen en
persleidingen

Het waterschap wijst erop dat voor
een financiële bijdrage van het
waterschap ten behoeve van de
renovatie van gemalen en persleidingen op basis van kostenverdelingsovereenkomsten opname in
de (meerjaren)begroting noodzakelijk is. Aangezien hierover nog
een separaat traject loopt wil het
waterschap op dit onderdeel geen
bestuurlijke reactie geven.

De opgenomen bijdragen van de
waterschappen zoals nu opgenomen zijn gebaseerd op de huidige
overeenkomsten. Herziening van
deze overeenkomsten is onderdeel
van een apart met het waterschap te
doorlopen traject.

Commentaar

Reactie gemeente

Tabel B1-2 Commentaar Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Nr.

Onderwerp

HHSK-1

Samenwerking

HHSK-2

Kostenverdeling gemalen en
persleidingen

HHSK-3

Commentaar
HHSK wil de samenwerking bij
de uitvoering van het GRP graag
verder intensiveren.

Afstemming uitvoering GRP
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• Het hoogheemraadschap wil in
een vroegtijdig stadium betrokken
worden bij onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwplannen voor de
gemalen en persleidingen.
• Het hoogheemraadschap wil de
beheerovereenkomsten actualiseren en de financiële verrekening
stroomlijnen.

Het hoogheemraadschap ziet een
uitbouw van het huidige operationele overleg als middel om afstemming te krijgen over de uitvoering
van het GRP.

Reactie gemeente
Daar waar de maatregelen en het
onderzoek direct of indirect de
primaire processen van het hoogheemraadschap raken, wordt het
hoogheemraadschap zo vroeg
mogelijk betrokken.
• Zie voorgaande reactie.

• Dit komt overeen met de wens
van de gemeente. Actualiseren
van de beheerovereenkomsten is
opgenomen in het plan. Bij deze
actualisatie kunnen ook afspraken
worden gemaakt over de wijze
waarop en het moment van verrekening van de kosten.
Dit overleg vloeit naar verwachting
ook voort uit de brede verkenning
naar een verbetering van de samenwerkingsmogelijkheden.
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Tabel B1-3 Commentaar Hoogheemraadschap van Delfland
Nr.

Onderwerp

Commentaar

Reactie gemeente

HHD-1

Jaarlijkse evaluatie

Het hoogheemraadschap wenst de
jaarlijkse evaluatie van het GRP te
ontvangen.

De gemeente heeft hiertegen geen
bezwaar.

HHD-2

Grondwaterverontreiniging

Het hoogheemraadschap wil als
toetsingscriteria van doel 4 toegevoegd hebben: j. lozingen uit het
grondwatersysteem mogen geen
negatieve effecten hebben op het
oppervlaktewatersysteem of de
riolering. In samenhang hiermee wil
het hoogheemraadschap een kaart
opgenomen hebben met bodemverontreinigingen en gebieden met
zoute kwel. In deze gebieden zou
het drainagewater niet op het oppervlaktewater geloosd mogen worden.

Dit is niet overgenomen. Lozingen
zouden geen negatieve effecten mogen hebben. De aantoonbaarheid
hiervan is echter op dit moment nog
maar beperkt mogelijk. Verder heeft
de gemeente nog geen kaart ter
beschikking met ondiepe verontreinigingen en zoute kwel.

Tabel B1-4 Commentaar provincie Zuid-Holland
Nr.

Onderwerp

Commentaar

Reactie gemeente

PZH-1

Materiaal riolering

In de bijlage op p. 30 van het hoofdrapport wordt geschreven over 10 km riolering waarvan het materiaal onbekend
is. Onderzoek naar materiaalsoort van
deze rioleringsleidingen ontbreekt.

Deze riolering maakt wel onderdeel uit
van het onderhoudsprogramma.
Aangezien dit maar een zeer klein
percentage betreft van het totaal aantal
kilometers en dit aantal als gevolg van
vervanging en inspectie steeds kleiner
zal worden, wordt hieraan geen extra
inspanning gekoppeld.

PZH-2

Negatieve effecten op milieu

• In het hoofdrapport is opgenomen dat
ongezuiverde lozingen van stedelijk afvalwater binnen uw gemeente niet voorkomen. Hoe wordt dit gecontroleerd?
• In het hoofdrapport wordt gesteld dat
lozingen van afvalwater in het rioolstelsel dat schadelijk is voor het milieu
en de rioolleidingen zoveel mogelijk
worden voorkomen. Hoe wordt dit
gecontroleerd?

• De gemeente heeft hier geen controlerende bevoegdheid. De waterbeheerders hebben een bevoegdheid
hierop toe te zien.
• In bijlage 4 wordt hiervoor als meetmethode beschreven dat het aantal
verleende vergunningen en handhavingsacties door de DCMR jaarlijks
wordt opgevraagd en getoetst.

PZH-3

Kengetallen

In het hoofdrapport wordt gesteld dat
over een afstand van 51 km van de vrijvervalrioleringen geen informatie bekend
is. Milieu technisch gezien zou dit problemen kunnen geven in uw gemeente.
Waarom is deze informatie niet bekend?

De formulering wordt aangepast in
overig. Onderdeel van het beheer
blijven ook bijvoorbeeld leidingen die
buiten gebruik zijn of spuileidingen.
Deze leidingen passen niet binnen de
gebruikte definities.

PZH-4

Buitendijkse gebieden

In het hoofdrapport wordt beschreven dat
het hemelwater zoveel mogelijk rechtstreeks afgevoerd wordt naar de rivier.
Voor stedelijk afvalwater afkomstig van
buitendijkse objecten wordt echter nog
gezocht naar innovatieve oplossingen
voor lokale behandeling en/of hergebruik. Vreemd is dit wel want gebeurd
dit niet voordat buitendijks gebouwd gaat
worden?

Dit is als ambitie verwoord. De feitelijke
afweging wordt gemaakt voordat nieuw
gebouwd gaat worden. Het kader is in
het GRP opgenomen.
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Tabel B1-5 Commentaar Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland
Nr.

Onderwerp

Commentaar

Reactie gemeente

RWS-1

Basisinspanning

De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW)
heeft in 2001 definities vastgesteld voor de
vuillast vanuit een bestaand gemengd stelsel
van maximaal 50 kg CZV/ha/jaar. Voor nieuwe
stelsels is dit maximaal 25 kg CZV/ha/jaar. De
riolering van de gemeente moet voldoen aan
de vuiluitworp van het omschreven referentiestelsel. Rijkswaterstaat verzoekt aan te geven
in hoeverre aan deze normen wordt voldaan.

De basisinspanning voor Rotterdam is in
2000 in het kader van GRP1 met de waterbeheerders ingevuld. GRP2 en GRP3
zetten de toen ingezette lijn voort. Voor
nieuwe gebieden worden, in gebieden
waar geloosd wordt op het rijkswater,
uitsluitend gescheiden of verbeterd
gescheiden stelsels toegepast.

RWS-2

Overstorten en
vergunningen

• In hoofdstuk 6 van het GRP wordt gemeld
dat met het invoeren van de Waterwet de
WVO-vergunningen komen te vervallen. Volgens RWS is dit niet juist. Met het invoeren
van de Waterwet gaan deze vergunningen
over in watervergunningen. Bij inwerkingtreding van het Besluit algemene regels
buiteninrichtingen milieubeheer zullen de
voorschriften van de watervergunning gedurende een overgangsperiode veranderen
in maatwerkvoorschriften. Hierna vallen de
lozingen vanuit gemeentelijke stelsels onder
algemene regels.
RWS stelt dat lozingen nog steeds vergunningplichtig zijn ingevolge de Waterwet als
de lozingspunten vanuit het vuilwaterstelsel
of hemelwaterstelsel niet in het GRP zijn
opgenomen.
• RWS wil op de overzichtskaart onderscheid
in overstorten en nooduitlaten

• De tekst is aangepast op het onderdeel over het vervallen van de WVOvergunning. Op de overzichtskaart zijn
alle lozingspunten weergegeven. In
onderliggende herberekeningen en in
de toekomst op te stellen Basisrioleringsplannen zijn de exacte gegevens
van de lozingspunten opgenomen.

• RWS wil de nummering van de voorzieningen op de overzichtskaart.

• RWS wijst erop dat de overzichtskaart een
overzicht van zowel vuilwaterstelsels incl.
lozingspunten als hemelwaterstelsels moet
bevatten.

• Een nooduitlaat wordt beschouwd als
een hooggelegen overstort. Het onderscheid kan op dit moment niet op kaart
worden gemaakt. In de onderliggende
Basisrioleringsplannen is dit onderscheid wel te maken.
• Voor de gemalen is dit gedaan. Voor
andere voorzieningen is dit niet gedaan
en ook voor het overzicht niet praktisch. In de onderliggende Basisrioleringsplannen wordt per deelgebied een
compleet overzicht gegeven van de
voorzieningen en de kenmerken ervan.
• Op de kaart zullen de stelseltypes
worden aangegeven.

RWS-3

Watertoets en
nieuwbouw

Waterparagrafen voor plannen die een relatie
hebben met rijkswater moeten worden voorgelegd aan Rijkswaterstaat.

Dit is een terechte constatering maar
deze opmerking heeft geen invloed op
het GRP.

RWS-4

Buitendijks gelegen
bewoonde schepen/
woonboten

Rijkswaterstaat vraagt om uitleg over wat de
gemeente bedoelt met het faciliteren van de
aansluiting op de riolering en hoe ver de rol
van de gemeente daarin gaat.

De gemeente gaat uit van de aanwezigheid van riolering tot 40 m vanaf de haven of ligplaats. Indien dit niet het geval
is, kan de gemeente hiervoor zorg dragen. Bij aanwezigheid van riool binnen
40 m is de eigenaar van de woonboot
verantwoordelijk voor het aansluiten op
de gemeentelijke riolering. De faciliterende rol van de gemeente bij het aansluiten
bestaat er in dat de aansluitingen worden
vergund en gecontroleerd. Het gaat hierbij om de manier waarop wordt aangesloten en het moment van uitvoering.
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Tabel B1-6 Commentaar Havenbedrijf Rotterdam NV
Nr.

Onderwerp

Commentaar

Reactie gemeente

HbR-1

Afspraken over integraal
werken

HbR constateert dat er problemen zijn bij de
afstemming tussen riool- en wegonderhoud.

De gemeente wil met een gebiedsgerichte uitwerking van het onderhoudsprogramma inzicht in de onderhoudsbehoefte per gebied voor meer
jaren. Dit onderhoudsprogramma zal
vervolgens met de wegbeheerder in
het stedelijk gebied en het havenbedrijf
in het havengebied worden afgestemd.

HbR-2

Financiering
huisaansluitingen

HbR wil duidelijkheid over de verantwoordelijkheden voor huisaansluitleidingen in het
openbaar gebied. In het havengebied kan het
gaan om grote lengtes.

Het uitgangspunt van de gemeente
is dat uitbreidingen van de rioleringssystemen niet gefinancieerd worden
vanuit de rioolheffing maar vanuit de
exploitatie van een gebied of vanuit
andere gelden.

HbR-3

Normering water op
straat

HbR constateert dat de normering van water
op straat afwijkt van eerdere afspraken.
HbR meldt dat wegen maar zeer beperkt niet
beschikbaar mogen zijn.

De normering is inmiddels gewijzigd
in de rapportage. De normering van
water op straat kan niet rechtsstreeks
worden gerelateerd aan de beschikbaarheid van de weg. De beschikbaarheid van de weg hangt af van de hoeveelheid water op straat. Deze is niet
alleen afhankelijk van het functioneren
van het hemelwaterafvoersysteem
maar ook van bijvoorbeeld maaiveldhoogteverschillen.

HbR-4

Beschikbaarheid
riolering

HbR wil normering voor beschikbaarheid van
riolering expliciet opgenomen.

Rotterdam hanteert hiervoor afgesproken servicenormen. Bij een storing
wordt deze binnen 3 dagen verholpen.
Als dit niet mogelijk is krijgt de melder
in ieder geval bericht met de reden
van uitstel en een contactpersoon.
Via beschikkingen worden de bedrijven
gewezen op het feit dat het systeem
2 dagen buiten bedrijf kan zijn.

Tabel B1-7 Commentaar Deelgemeente Noord		
Commentaar

Reactie gemeente

DG
Gebiedsgerichte aanpak
Noord-1

De deelgemeente ziet zichzelf als
onmisbare schakel in de procedure
voor een gebiedsgerichte aanpak.

Dit wordt onderkend in het plan. Er is
voorzien in afstemming van onderhoudsprogramma’s voor de riolering
met wegonderhoudsprogramma’s van
de deelgemeente.

DG
Kolkenbeleid
Noord-2

De deelgemeente vindt dat kolken
onderdeel uitmaken van het rioolstelsel en deze daarmee onderdeel
moeten uitmaken van het plan.

Het dagelijks onderhoud aan kolken
(reinigen en repareren) maakt financieel onderdeel uit van het GRP.
Vervangen en nieuwe aanleg van kolken worden beschouwd als onderdeel
van het wegonderhoud.

Nr.

Onderwerp
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Tabel B1-8 Commentaar Deelgemeente Prins Alexander (PA)
Nr.

Onderwerp

Commentaar

Reactie gemeente

DG PA-1

Niet onderheide gebieden

De deelgemeente mist de ambitie
voor gebieden met niet onderheide
panden. De gemeente zou in het
kader van de zorgplicht hier een
actievere rol moeten nemen.

Maatregelen in het kader van de zorgplichten voor hemelwater en grondwater
worden alleen genomen in zoverre deze
doelmatig zijn. Het is niet doelmatig om
vergaande maatregelen te nemen met
een tijdelijk karakter. De problematiek
van verzakte panden is niet in eerste
instantie een hemelwater of grondwaterprobleem maar een probleem van de
panden zelf. Maatregelen op het gebied
van hemelwaterafvoer en/of grondwateroverlast hebben daarmee alleen (een
tijdelijk) effect op de afgeleide problemen.

DG PA-2

Gebiedsgerichte aanpak

De deelgemeente dringt aan op
het gebruik van CBS-wijken bij de
gebiedsgerichte aanpak.

Dit wordt in de onderliggende deelplannen nader ingevuld.

DG PA-3

Verantwoordelijkheden

De deelgemeente wil inzicht in de
verdeling van verantwoordelijkheden
voor riolering en grondwater.

De verantwoordelijkheid voor het openbaar riool ligt bij het centrale bestuur.
Voor de ont- en afwatering van het
openbaar groen ligt er een verantwoordelijkheid bij de deelgemeente.

DG PA-4

CROW-methodiek

De deelgemeente mist onder de
beschrijving van ontwikkelingen
aandacht voor de mogelijke gevolgen van de CROW methodiek.

Deze ontwikkeling onderstreept het belang van een goede afstemming tussen
weg- en rioolonderhoud. In hoofdstuk
3 is aandacht aan deze methodiek
gegeven.

DG PA-5

Einde technische levensduur
wegen

De deelgemeente vindt dat aandacht moet worden gegeven aan
de einde technische levensduur
discussie.

In het plan is in hoofdstuk 6 als aanvulling opgenomen dat de deelgemeente
haar bijdrage levert aan droge voeten
door zorg te dragen dat wegen niet alleen technisch van voldoende kwaliteit zijn maar ook op de juiste hoogte
liggen om water op straat en overlast
te voorkomen. Door beperkt beschikbare middelen van de deelgemeente
voor vernieuwing van wegen loopt het
integratiepercentage terug en zal als
gevolg van toenemende kosten minder
kilometers riool vervangen kunnen
worden.

DG PA-6

Afkoppelen en vervangen
juiste riolen

De deelgemeente wijst erop dat
afkoppelen van hemelwater en het
vervangen van de juiste riolen kan
worden bereikt met een afgewogen
meerjarenprogramma rioolvervanging.

Dit is een van de belangrijkste redenen
van de gebiedsgerichte aanpak.

DG PA-7

Integratiepercentage

De deelgemeente vraagt meer duidelijkheid over de doelstelling inzake
de integratie van rioolvervanging en
wegonderhoud.

Het streven is om zo goed mogelijk
(effectief en efficiënt) het riool te vervangen waarbij een zo hoog mogelijk
percentage integrale werkzaamheden
wordt bereikt. Als het riool om technische of functionele redenen aangepakt
moet worden, zal dit toch gebeuren ook
al gaat dit ten koste van het integratiepercentage.
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Tabel B1-8 Commentaar Deelgemeente Prins Alexander (PA)
Nr.

Onderwerp

Commentaar

Reactie gemeente

DG PA-8

Afspraken met deelgemeenten

De deelgemeente wil weten hoe de
afspraken met de deelgemeenten tot
stand gaan komen.

In de nog uit te werken plannen op
deelgemeenteniveau worden knelpunten en kansen per wijk of buurt
benoemd. Verder wordt in deze plannen
een visie op de riolering en het grondwater binnen betreffende deelgemeente
opgenomen. Tenslotte wordt in dit plan
een meerjarenaanpak opgenomen.
Deze behoefte wordt afgestemd met het
wegonderhoud om vervolgens een gemeenschappelijk meerjarenplan aan de
deelgemeente te kunnen voorleggen.
Deze plannen vormen de basis voor de
jaarplannen.

DG PA-9

Eigendom huisaansluiting

De deelgemeente wil in een vroegstadium betrokken worden bij een
onderzoek naar de eigendomssituatie van huisaansluitingen.

De deelgemeente zal waar nodig hierin
worden betrokken.

DG PA-10 Afwegingskader

De deelgemeente wenst dat het afwegingskader voor het scheiden van
waterstromen aan de deelgemeente
wordt voorgelegd.

Het resultaat van het afwegingskader
is het op deelgemeente niveau uitgewerkte gebiedsplan riolering en grondwater. Dit plan wordt afgestemd met de
deelgemeente.

DG PA-11 Reparaties

Bij het plegen van reparaties pleit de
deelgemeente voor aandacht voor
de gevolgen voor de kwaliteit van de
buitenruimte.

Reparatie van de riolering tast de kwaliteit van de buitenruimte niet aan.

DG PA-12 Hemelwater op particulier
terrein

De deelgemeente is van mening dat
een groot deel van de particulieren
het hemelwater niet op het eigen terrein kan verwerken en er maatregelen van de gemeente nodig zijn.

Dit wordt niet ontkend in het plan. Voor
de particulieren die wel maatregelen op
eigen terrein kunnen nemen, blijft deze
eigen verantwoordelijkheid van belang.
Bijvoorbeeld direct aan singels grenzende percelen.

DG PA-13 Geringe ontwateringsdiepte

Geringe ontwateringsdiepte kan
worden veroorzaakt door verzakking.

Dit is juist maar het probleem is dan
feitelijk de verzakking en niet de hoge
grondwaterstand.

DG PA-14 Onderhouds- en vervangingsnoodzaak

De deelgemeente mist inzicht in de
technische kwaliteit van het rioolstelsel en de onderhouds- en/of
vervangingsnoodzaak.

De totale vervangingsopgave van
40 km per jaar is gebaseerd op een
gemiddelde leeftijd van 50 jaar van
de aanwezige riolering. Deze opgave
moet verder gespecificeerd worden in
onderhouds- en vervangingsopgaven
per deelgemeente. Dit maakt onderdeel
uit van de onderliggende plannen.
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Tabel B1-9 Commentaar Deelgemeente Pernis
Nr.

Onderwerp

Commentaar

Reactie gemeente

DG
Pernis-1

Kosten

De deelgemeente constateert dat
op p. 71 staat dat gemeentelijke watertaken vanaf 2011 minder volgend
zijn op het wegonderhoud zodat de
kosten voor de riolering afnemen.

Dit is geen juiste interpretatie van
hetgeen er staat. De kosten voor de riolering nemen toe bij een lager integratiepercentage met het wegonderhoud.

DG
Pernis-2

Grondwateroverlast

De deelgemeente vraagt extra
aandacht voor grondwateroverlast
in Pernis.

De genoemde aandachtspunten (wateropgave, oppervlaktewaterkwaliteit,
grondwateroverlast en grondwateronderlast in relatie tot de toestand van de
riolering) worden in een gebiedsplan
verder uitgewerkt. Dit plan wordt na
afstemming met de de werf voorgelegd
aan de deelgemeente.

DG
Pernis-3

Ingrijpmaatstaven

De deelgemeente constateert dat in
de evaluatie wordt gesteld dat niet
bekend is of wordt voldaan aan de
vastgestelde ingrijpmaatstaven en
het onderhoudsbeleid.

Het gaat er hierbij om dat niet aan alle
ingrijpmaatstaven wordt voldaan. Er zijn
enkele maatstaven die met de huidige
gegevens niet goed te kwantificeren zijn

DG
Pernis-4

Eigendomssituatie
huisaansluitleidingen

De deelgemeente vraagt waarom
het nodig is de eigendomssituatie
van huisaansluitleidingen onder de
loep te nemen.

Aan de huidige eigendomssituatie
kleven zowel voor eigenaren als voor
de gemeente de nodige bezwaren. In
de planperiode wordt onderzocht of
het wijzigen van de eigendomssituatie
deze bezwaren tegemoet komt tegen
acceptabele kosten.

DG
Pernis-5

Pilot waterberging

De deelgemeente wil weten wat de
uitkomsten zijn van de pilot waterberging onder de kunstgrasvoetbalvelden in Pernis.

Het waterschap zal hierover begin 2011
rapporteren.

Tabel B1-10 Commentaar Deelgemeente Rozenburg
Nr.

Onderwerp

Commentaar

Reactie gemeente

DG
Rozenburg-1

Positie Rozenburg

De deelgemeente constateert dat
Rozenburg nog geen integraal onderdeel uitmaakt van het GRP.

De deelgemeente Rozenburg is tijdens
het opstellen van dit plan bij Rotterdam
gekomen. Tot en met 2012 wordt het
GRP Rozenburg nog als beleidskader
voor Rozenburg beschouwd. Daarna
zal Rozenburg integraal onderdeel gaan
uitmaken van het riolerings- en grondwaterbeleid van de gemeente Rotterdam.
In de inleiding is deze tekst opgenomen.

DG
Rozenburg-2

Activiteiten 2010

De deelgemeente wil inzicht in de
bedragen en activiteiten die voor
2010 stonden gepland.

GRP Rozenburg is hier leidend.
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Bijlage 2: Verantwoordelijkheden en rollen
Om de verantwoordelijkheid van de gemeente, waterschappen, provincie en de particulier goed te kunnen beschrijven, worden de volgende waterstromen en, door de wetgever omschreven, zorgplichten onderscheiden:
• Stedelijk afvalwater: de inzameling en het transport;
• Afvloeiend hemelwater: een doelmatige inzameling en verwerking;
• Grondwater: het in openbaar gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de
provincie behoort. De maatregelen omvatten ook de verwerking van het ingezamelde grondwater.

Verantwoordelijkheid en rol particulier
De wetgever kent in de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken, de particulier een eigen
verantwoordelijkheid en rol toe, die voor de verschillende afvalwaterstromen verschillend zijn.
Stedelijk afvalwater
De rol van de particulier bij stedelijk afvalwater is beperkt in (ver)stedelijk(t) gebied. De gemeente zamelt het
stedelijk afvalwater in en transporteert het vervolgens naar de AWZI. In het buitengebied kan de gemeente
ontheffing hebben van de zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater, waardoor de particulier
zelf aan de lozingsregels moet voldoen. Meestal wordt het huishoudelijk afvalwater dan via een Individuele
Behandeling van Afvalwater (IBA) op het oppervlaktewater geloosd.
Hemelwater
De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor de afvoer en verwerking van hemelwater op eigen terrein. Dit
kan door het vasthouden en/of vertraagd afvoeren naar het oppervlaktewater of de bodem. Wanneer de particulier dit redelijkerwijs niet kan, is de gemeente verplicht een voorziening aan te bieden voor de afvoer van
hemelwater. De gemeente heeft beleidsvrijheid in de keuze van de aard en de omvang van de voorziening.
Grondwater
De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het grondwater op zijn eigen terrein, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn eigen
woning en perceel. Dit komt neer op het voldoen aan de bouwregelgeving uit de Woningwet en de daarop
gebaseerde regelgeving. De bouwregelgeving (Bouwbesluit) verplicht tot het waterdicht maken van ruimten
beneden de begane grondvloer in zoverre het verblijfsruimten betreft.

Verantwoordelijkheid en rol gemeente
De verantwoordelijkheid van de gemeente volgt uit de zorgplichten voor de drie afvalwaterstromen.
Stedelijk afvalwater
De gemeente heeft de zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, tenzij van de
provincie ontheffing van die zorgplicht is verkregen. Zij moet dat doen via een vuilwaterriool of een ander
systeem als dat eenzelfde graad van milieubescherming biedt.
Hemelwater
De gemeente heeft de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater.
De gemeente maakt de afweging wat zij doelmatig vindt om te doen.
Aard en omvang van de problematiek en wat redelijkerwijs van de perceeleigenaar mag worden verwacht
zijn hier bepalende factoren. Ook de mogelijkheden van de particulier zijn hierbij belangrijk.
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Grondwater
De gemeente heeft een zorgplicht voor grondwater. Dit betekent: het treffen van maatregelen in het openbaar gebied om structureel nadelige gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Indien de
particulier op eigen terrein ontwateringsvoorzieningen aanlegt, moet de gemeente dit overtollig grondwater
verder afvoeren via een openbaar ontwateringsstelsel.
Als dit niet aanwezig is, kan het overtollig grondwater via de riolering worden afgevoerd. De gemeente
maakt hierbij een doelmatigheidsafweging. Verder is de gemeente het aanspreekpunt voor klachten en
informatieverstrekking (loketfunctie). In het proces van de Watertoets adviseert de gemeente over grondwateraspecten in ruimtelijke plannen.

Verantwoordelijkheid en rol waterschappen
Stedelijk afvalwater
De waterschappen zorgen voor de zuivering van het stedelijk afvalwater. Samen met de gemeente maken
zij afspraken over het te verwachten aanbod van afvalwater op de rioolwaterzuivering. Zij dragen bij in de
kosten voor beheer en onderhoud van het gemaal en de persleidingen.
Hemelwater
Het waterschap ontvangt het hemelwater vanuit de regenwaterstelsels en zorgt voor de afvoer via singels
en gemalen. Vervuild hemelwater dat via de riolering wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuivering wordt
door het waterschap gezuiverd.
Watersysteem (Grond- en oppervlaktewater)
In het algemeen zorgt het waterschap voor droge voeten en schoon water in een bepaald gebied. Het
waterschap is verantwoordelijk voor het handhaven van het waterpeil, houdt toezicht op lozingen op het
regionale watersysteem.
De waterschappen zijn de beheerders van de regionale watersystemen. Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid voor de kwantiteit en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het waterschap stelt een peil
vast voor het oppervlaktewater maar niet voor het grondwater. Omdat grond- en oppervlaktewater elkaar
beïnvloeden heeft het waterschap een (afgeleide) rol in het beheer van het ondiepe grondwater. Het waterschap is daarmee verantwoordelijk voor de afvoer van drainage- en grondwater via het oppervlaktewater,
dat door de gemeente of particulieren wordt aangeboden. Het waterschap verleent na inwerkingtreding van
de Waterwet vergunningen voor kleine onttrekkingen. In het proces van de Watertoets adviseert het waterschap over grondwateraspecten in ruimtelijke plannen.

Verantwoordelijkheid en rol provincie
De provincie heeft de taak om het strategisch grondwaterbeleid op te stellen. Op basis van de Waterwet
is de provincie ook verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor en het registreren van grote
grondwateronttrekkingen en -infiltraties. Waar nodig stelt de provincie regels op ter bescherming van de
grondwaterkwaliteit in het algemeen en specifiek voor drinkwatervoorziening, waartoe beschermingszones
ingesteld kunnen worden in de provinciale milieuverordening.
Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening heeft de provincie een specifieke rol in het toekennen van functies (structuurvisie). Hierbij wordt ook met het grondwater rekening gehouden. In de provinciale ruimtelijke
verordening wordt het belang van een goede grondwaterkwaliteit zowel voor grondwaterbeschermingszones (drinkwater) als infiltratiegebieden aangemerkt als provinciaal belang. De provincie zorgt voor de
afstemming van activiteiten en ontwikkelingen waarbij provincie, waterschap en gemeente betrokken zijn
wanneer deze gemeentegrens overschrijdend zijn. In het proces van de Watertoets adviseert de provincie
over grondwateraspecten in ruimtelijke plannen.
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Bergsingel
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Bijlage 3: Wet- en regelgeving
Inleiding
Het Gemeentelijk Rioleringsplan heeft relaties met andere plannen van de gemeente en van andere overheden.
Het betreft beleid en regelgeving op het gebied van milieuzorg, waterhuishouding en de ruimtelijke ordening. In
deze bijlage wordt de voor het gemeentelijke rioleringsbeleid relevante wet- en regelgeving evenals het beleid en
plannen op de verschillende niveaus beschreven.
De tabel geeft een samenvattend overzicht van de wet- en regelgeving en het beleid en de relevante plannen.
RO en bouwen
Europees

Water

Milieu

• Richtlijn behandeling stedelijk

• Kaderrichtlijn water

afvalwater
• Kaderrichtlijn water
• Grondwaterrichtlijn
Nationaal
wet-en regelgeving

• Woningwet (bouwbesluit en
bouwverordening)
• Wro

• Wet gemeentelijke watertaken
• Waterwet

• Wet Milieubeheer

• Regelgeving voor lozen op de

• Wet Bodembescherming

riolering

beleid en plannen

• Lozingenbesluit bodembescherming

• Nota Ruimte

• Nationaal waterplan

• Onkruidbestrijding op verhardingen

• Waardering voor water

• NBW-actueel

• Afstromend hemelwater

• Structuurplan

• Bestuursakkoord Waterketen
• Protocol afvalwater
• Water in de stad

Provinciaal
wet-en regelgeving
beleid en plannen

• Provinciaal waterplan

• Provinciaal waterplan

• Beleidsplan Groen, Water en Milieu

• Structuurplan

• Grondwaterplan Zuid-Holland

• Provinciale milieuverordening

• Beleidsplan Groen, Water en Milieu
• Deelstroomgebiedsvisies
Lokaal
wet-en regelgeving

• Gemeentelijk
bouwverordening

beleid en plannen

• Bestemmingsplan

• Waterplan Rotterdam 2

• Gemeentelijke rioleringsplan

• Structuurplan

• Deelgemeentelijke waterplannen

• Gemeentelijk Milieubeleidsplan

• Waterbeheerplan

• 2e rioleringsnota wRw
• Beslisboom aan- en afkoppelen
• Emissie- en waterkwaliteitsspoor

Europees
Richtlijn behandeling van stedelijk afvalwater
De Richtlijn (91/271/EEG) heeft ten doel het milieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van de lozing
van stedelijk afvalwater en van het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken. Onder ‘stedelijk afvalwater’ wordt
verstaan: huishoudelijk afvalwater, al dan niet vermengd met industrieel afvalwater en/of afvloeiend hemelwater.
De Richtlijn bevat minimumeisen voor het opvangen, de behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater,
alsmede een tijdschema voor de realisatie hiervan. Er worden ook voorschriften in gegeven betreffende de
afvoer van zuiveringsslib, waaronder een verbod op de afvoer van dat slib naar oppervlaktewateren.
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Kaderrichtlijn water
Deze richtlijn (2000/60/EG), die sinds 2000 van kracht is, moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. De richtlijn heeft grote gevolgen voor lokale overheden en
het bedrijfsleven. Gemeenten worden geconfronteerd met stijgende kosten van het rioleringsbeheer om de
waterkwaliteit in de toekomst niet achteruit te laten gaan. Voor de waterschappen komen er extra eisen aan de
zuivering met het oog op de waterkwaliteit in de toekomst. Voor bedrijven komen er extra milieueisen ten aanzien van het gebruik van gevaarlijke stoffen. Voor de agrarische sector is het van belang dat de Kaderrichtlijn
het mestbeleid en de Nitraatrichtlijn volgt.
Grondwaterrichtlijn
De huidige Grondwaterrichtlijn (80/68/EEG) stamt uit 1980 en heeft tot doel de vermindering van de verontreiniging van grondwater. Zo’n zeventig procent van het drinkwater in de EU is namelijk afkomstig van ondergrondse
bronnen.
Scheepsafvalstoffenbesluit
Besluit van 18 december 2000, houdende regels ter uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot
stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart.

Nationaal
Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken
Deze wet (Staatsblad 276/2007), die op 1 januari 2008 in werking is getreden, wijzigt de Gemeentewet, de voormalige Wet op de waterhuishouding (nu Waterwet) en de Wet milieubeheer. De inhoudelijke aanpassing van
deze wetgeving is onder meer onderstaand weergegeven.
Wet Milieubeheer
Hierin is onder meer vastgelegd dat de aanleg, het onderhoud en het beheer van de riolering een zaak van de
gemeente is. Ook bepaalt deze wet dat gemeenten eens in de zoveel tijd een rioleringsplan moeten opstellen.
De regels voor afvalwater in de Wet milieubeheer zijn per 1 januari 2008 ingrijpend gewijzigd.
Zo zijn een aantal begripsbepalingen en de gemeentelijke zorgplicht uit de Wm (artikel 10.30) verduidelijkt en
wordt de gemeente de mogelijkheid geboden om bij verordening regels te stellen aan het lozen van afvloeiend
hemelwater en grondwater.
Daarnaast is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) verbreed en moet voortaan ook ingegaan worden op het
omgaan met grond- en hemelwater. Ook is in de wet een voorkeursvolgorde voor het omgaan met afvalwater
geïntroduceerd.
Waterwet
De doelstelling van de Waterwet is in het wetsvoorstel als volgt samengevat:
Het voorkomen en waar nodig beperken van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met de bescherming en
verbetering van de chemische en ecologische
kwaliteit van watersystemen en de vervulling
van maatschappelijke functies door watersystemen.
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Om het beheer zo goed mogelijk vorm te geven is ervoor gezorgd dat het wettelijke instrumentarium zoveel
mogelijk is gestroomlijnd en gemoderniseerd. De wet- en regelgeving die door de Waterwet wordt vervangen zijn
de volgende:
• Wet op de waterhuishouding
• Wet op de waterkering
• Grondwaterwet
• Wet verontreiniging oppervlaktewateren
• Wet verontreiniging zeewater
• Wet droogmakerijen en indijkingen
• Wet beheer rijkswaterstaatswerken
• Waterstaatswet 1900
• Wrakkenwet
• Saneringsregeling voor waterbodems van de Wet bodembescherming
De wet voorziet in het toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Op basis van deze functies kunnen vervolgens eisen worden gesteld aan
de kwaliteit en de inrichting van het watersysteem. Daarnaast worden de vergunningstelsels uit de afzonderlijke
waterbeheerwetten gebundeld in één watervergunning. Voor het bevoegde gezag betekent het dat de vergunning aan álle aspecten van het waterbeheer moet worden getoetst.
Gemeentewet
Met het van kracht worden van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is onder meer
de Gemeentewet per 1 januari 2008 gewijzigd. Zo krijgen gemeenten betere mogelijkheden om de kosten te
verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave.
Wet Bodembescherming
Officieel de ‘Wet houdende regelen inzake bodembescherming van de bodem’. De Wbb is het wettelijk kader voor het bodembeleid. In deze wet staat welke over welke onderwerpen algemene regels kunnen worden
gemaakt. Het doel van de wet bodembescherming is het voorkomen en bestrijden van verontreiniging van de
bodem. De strekking is gelijk aan de Wvo alleen gaat het in deze wet om de bodem. De vergunningsverplichting
is verder uitgewerkt in een aantal AMvB’s. Vergunningverlenende instantie is DCMR.
Regelgeving voor lozen op de riolering
De regelgeving voor het lozen op de riolering wordt geheel herzien. Per doelgroep is, respectievelijk komt, er een
AMvB:
1. Voor particulieren: Regels voor het lozen op de riolering, de bodem en het oppervlaktewater zijn gebundeld in
het “Besluit lozing afvalwater huishoudens” dat op 1 januari 2008 in werking is getreden.
2. Voor bedrijven: Op 1 januari 2008 is het “Activiteitenbesluit” in werking getreden waarin voor bedrijven het
lozen op de riolering wordt geregeld.
3. Lozen vanuit openbaar gebied: Dit zal worden geregeld in het Besluit lozing afvalwater buiten inrichtingen.
Het ontwerpbesluit zal begin 2009 in de Staatscourant worden gepubliceerd. Beoogde inwerkingtreding op 1
januari 2010.
Lozingenbesluit bodembescherming
In het Lozingenbesluit bodembescherming is opgenomen bij welke afstand tot de riolering en bij welke lozing van
stoffen aansluiting op de riolering noodzakelijk is. Het lozingenbesluit Bodembescherming verplicht voor 2005
een voorziening aan te brengen voor opvang en reiniging van afvalwater. Dit betekent dat voor 2005 alle ongezuiverde lozingen op de bodem moeten zijn gesaneerd. Voor lozingen waarvoor vrijstelling van de zorgplicht is
verkregen zijn burgers zelf verantwoordelijk voor sanering. Voor lozingen welke op de riolering worden aangesloten is de gemeente verantwoordelijk. De uitvoering van het Lozingenbesluit is een taak van DCMR.
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Woningwet, Bouwbesluit en Model-bouwverordening
Op grond van de Woningwet moet iedere gemeente een bouwverordening hebben. In het Bouwbesluit (art. 3.31
t/m 3.45), een uitvoeringsbesluit van de Woiningwet, staat beschreven dat elke bestaande en nieuwe woning een
voorziening moet hebben voor de afvoer van afvalwater, hemelwater en fecaliën om een voor de gezondheid nadelige situatie te voorkomen.
De voornaamste regelgeving over de aansluiting van gebouwen op de openbare riolering is te vinden in de gemeentelijke model-Bouwverordening die haar grondslag vindt in art. 8 van de Woningwet. De model-Bouwverordening 1992 van de VNG bepaalt dat nieuwbouw en bestaande bouw, onder bepaalde voorwaarden op de riolering
moet worden aangesloten.
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) (wet)
De WION (ook wel bekend als Grondroerdersregeling) is 1 juli 2008 in werking getreden. De gemeente is als
eigenaar van kabels en leidingen (voor openbare verlichting, riolering) verplicht tot digitale toegankelijkheid van
de kabel- en leidinggegevens van hun netwerken en aanlevering hiervan bij het Kadaster. De verplichte aanlevering van informatie betekent voor gemeenten dat zij alle gegevens over kabels en leidingen in hun beheer digitaal
beschikbaar moeten hebben.

Beleid
Nationaal Waterplan (NWP)
Het NWP beschrijft de maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook voor
toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten. Ten aanzien van
wateroverlast is onder andere beschreven:
• een eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en burgers;
• noodzaak acceptatie incidentele wateroverlast;
• bevestiging afspraken over aanpak stedelijke wateropgave door gemeenten;
• de uitspraak dat het optimaliseren van de aanpak van wateroverlast op een voldoende groot schaalniveau nodig
is om onnodige kosten te vermijden.
Ten aanzien van de waterkwaliteit is een overzicht van KRW-maatregelen op hoofdlijnen opgenomen en een
vernieuwd toetsingskader van waterbodems. In het kader van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is
water als onderdeel opgenomen.
NBW-actueel
Het NBW heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna op orde te houden zodat
problemen met wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit zoveel mogelijk worden voorkomen. In specifieke zin
betekent dit onder meer:
• Voor de regionale watersystemen geldt dat in 2015 de wateroverlast uit oppervlaktewater door de waterschappen is aangepakt met een adequaat maatregelenpakket, uitgaande van het principe vasthouden, bergen en
afvoeren.
• Voor het bestaand stedelijk gebied geldt dat in wijken waar onacceptabele wateroverlast optreedt deze wateropgave die in het gebiedsproces worden overeengekomen inclusief de rioleringsopgave voor 2015 door gemeenten
en waterschappen is aangepakt, waarbij ook de waterkwaliteitsopgave wordt meegenomen.
Watertoetsproces
De ‘watertoets’ is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat
meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is een proces dat de initiatiefnemer van een
ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De inzet daarbij is om in elk afzonderlijk plan met maatwerk het reeds bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid
goed toe te passen en uit te voeren.
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De waterhuishoudkundige aspecten omvatten zowel oppervlakte- als grondwater, gevaar van overstroming vanuit meren, rivieren en de zee, wateroverlast veroorzaakt door neerslag of grondwater, waterkwaliteit, verzilting en
verdroging.
Watertoets en Wro
Binnen de Wro is er geen vangnet voor het geval dat een watertoetsprocedure onvoldoende is doorlopen. Dat
brengt met zich mee dat provincie, waterschappen en gemeenten zich pro-actief moeten opstellen. Voor het
watertoetsproces betekent dit dat het accent op het (niet-formele) voortraject komt te liggen.
Watertoets en Bro
In het Bro is het uitvoeren van een watertoets juridisch verplicht bij bestemmingsplannen, inpassingsplannen en
projectbesluiten. Het uitvoeren van een watertoets bij structuurvisies is niet juridisch verplicht en geschiedt op
basis van afspraken in het Nationaal bestuursakkoord Water.
Watertoets en ruimtelijke stuctuurvisie
De ruimtelijke structuurvisie is een belangrijk instrument, omdat hierin de strategische ruimtelijke keuzen (locatiekeuzen) voor water en ruimtelijke ontwikkelingen worden gemaakt. Het instrument is vorm- en procedurevrij. Wel
vereist de Algemene wet bestuurrecht een zorgvuldige besluitvorming. De procedures zullen aan dit criterium
moeten voldoen. Gezien het belang van het instrument is het noodzakelijk dat de waterbeheerder ten volle betrokken is.
Watertoets en Waterwet
Het watertoetsproces is verbonden aan ruimtelijke planvormingsprocedures, dus niet direct aan de waterplannen.
Wel gelden de ruimtelijke aspecten van waterplannen als sectorale structuurvisie, in het kader van de Wro. Omdat structuurvisies vorm- en procedurevrij zijn, is het niet verplicht het watertoetsproces hiervoor uit te voeren.
Tijdens het vooroverleg kunnen betrokken partijen afspraken maken over inbreng van wateraspecten.
Bestuursakkoord Waterketen
Het bestuursakkoord waterketen is een akkoord tussen VNG, de VEWIN, UvW, IPO en de ministeries van VROM
en V&W. In dit akkoord wordt gezamenlijk het bottom-up samenwerkingsproces tussen gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterschappen gestimuleerd.
Doel van het akkoord en het rijksbeleid is het versterken van de doelmatigheid en de transparantie van de uitvoering van rioleringszorg, drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering door respectievelijk gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterschappen.
In het bestuursakkoord wordt onderkend dat lastenstijgingen als
gevolg van met name vermindering van het risico op wateroverlast
en verbetering van de waterkwaliteit nodig zullen zijn. Toch wordt
gezamenlijk gestreefd naar het zoveel mogelijk voorkomen van
deze lastenstijging door kostenbesparingen te realiseren (minder
meerkosten realiseren).
Belangrijke instrumenten in dit akkoord die gemeenten moeten
helpen om deze doelen te bereiken zijn:
• benchmark rioleringszorg taken
• permanente samenwerking met het waterschap (afvalwaterakkoorden)
• intergemeentelijke samenwerking
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Gemeentelijke bevoegdheden naar bedrijf en burger
A. Gemeente en bedrijf
In 1996 is de regelgeving ten aanzien van de lozing van afvalwater op de riolering vrijwel volledig geïntegreerd in de Wet milieubeheer (Wm). De gemeentelijke lozingsverordening werd afgeschaft. Sindsdien behoren alle Wm-vergunningen een afvalwaterparagraaf te bevatten waarin de gemeente eisen kan stellen vanuit
het belang van de doelmatige werking van de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De gemeente is
bevoegd gezag voor indirecte lozingen. Tot voorkort moesten inrichtingen waarvan de lozing veel invloed had
op de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie ook een Wvo-vergunning bij het waterschap
aanvragen.
WABO
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de WABO (omgevingsvergunning). Deze bepaalt dat het bevoegd
gezag (provincie of gemeente) in de toekomst volledig verantwoordelijk wordt voor de vergunningverlening
en handhaving van indirecte lozingen.
Vergunning
In de WABO krijgt het waterschap een adviesrecht toegekend bij de vergunningverlening, dat op bepaalde
punten bindend is. De gemeente is straks bevoegd gezag voor een deel van de vergunningen, voor een ander deel wordt dit de provincie Over de exacte verdeling wordt nog gesproken. Het aantal vergunningplichtige
bedrijven daalt overigens sterk als gevolg van de inwerkingtreding van het activiteitenbesluit.
Handhaving
Verder bepaalt de WABO (artikel 5.22, derde lid) dat het waterschap het bevoegd gezag kan verzoeken om
handhavend op te treden. In de meeste gevallen moet dit verzoek door het bevoegd gezag worden opgevolgd.
B. Gemeente en burger
De nieuwe wetgeving en zorgplicht geven aan dat de perceeleigenaar zoveel mogelijk zelf het hemelwater
bij de bron moet verwerken. Daarnaast gaat de regelgeving er vanuit dat hemelwater in de meeste gevallen
schoon genoeg is om zonder behandeling in het milieu terug te vloeien. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer dit redelijkerwijs van de perceeleigenaar gevraagd
mag worden. Gemeenten krijgen ook meer
mogelijkheden om de perceeleigenaar op
zijn verantwoordelijkheid aan te spreken.
Per verordening kunnen gemeenten regels
en/of een termijn stellen aan de aanbieding
van hemelwater door perceeleigenaren.
Gemeenten mogen regels stellen aan de
aanbieding van hemelwater, wanneer dat
voor de bescherming van de bodem of de
doelmatige werking van het gemeentelijk
stelsel nodig is. De voorschriften moeten
gericht zijn op het voorkomen van bovenmatige verontreiniging van het hemelwater.
Concreet mogen gemeenten maatregelen
Buitengebied aansluiten op riolering - Kandelaarweg (Overschie)
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De gemeente mag ook een termijn stellen waarbinnen perceeleigenaren lozing van hemelwater op een gemeentelijk systeem moeten beëindigen. Wanneer de gemeente hiervan gebruik maakt, leidt dit tot een
lager aanbod van hemelwater van perceeleigenaren aan de gemeente.

Provinciaal
Provinciaal Waterplan 2010-2015
De provincie legt haar waterbeleid vast in het Provinciaal Waterplan
2010-2015. Dit plan treedt op 1 januari 2010 in werking en gaat het
huidige provinciale Waterhuishoudingplan vervangen, dat nu is opgenomen in het Beleidsplan Groen, Water en Milieu (2006) en in het
Grondwaterplan 2007-2013.
In het Provinciaal Waterplan zijn de opgaven van de Europese Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Nationale
waterplan vertaald naar strategische doelstellingen voor Zuid-Holland.
Beleidsplan Groen, Water en Milieu
De watertaken van de provincie spitsen zich toe op kaderstelling en toezicht. Een schone, veilige omgeving
én voldoende natuur- en recreatiemogelijkheden. Zuid-Holland moet omgaan met een aantal hardnekkige
problemen. Stijging van de zeespiegel, verzilting van kustgebieden, drogere zomers en nattere winters, verschuivingen in de aanwezigheid van planten en dieren, bodemdaling, problemen met afvoer van rivieren en
een grotere kans op overstromingen: dit alles vraagt in Zuid-Holland om Zuid-Hollandse oplossingen.
Ruimte onder druk
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen kunnen botsen met een gezonde leefomgeving. Luchtverontreiniging, geluidhinder en slechte waterkwaliteit zijn de bedreigingen. Infrastructuur heeft positieve economische effecten, maar kan negatieve invloed hebben op de omgevingskwaliteit en veiligheid. De infrastructuur
veroorzaakt barrières in natuur, landschap en stad.
Grondwaterplan Zuid-Holland 2007 - 2013
Het grondwaterbeleid van de provincie voor de komende jaren staat in het ‘Grondwaterplan Zuid-Holland
2007 - 2013’. Hierin zijn ook de kaders beschreven die de provincie gebruikt bij het verlenen van vergunningen voor grondwateronttrekkingen.
Het Grondwaterplan geldt voor de periode 2007 - 2013. Op het moment vinden er echter belangrijke ontwikkelingen plaats die een relatie hebben met grondwaterbeheer. Twee belangrijke ontwikkelingen zijn de
implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de invoering van de nieuwe Waterwet. Als
gevolg van de Waterwet en de KRW moet het (grond)waterbeleid van de provincie aangepast worden. Eind
2009 moet het aangepaste waterbeleid in provinciale plannen vastgelegd zijn. De provincie is daarom nu
bezig met het opstellen van een nieuw Waterplan voor de periode 2010 - 2015. Het aangepaste grondwaterbeleid zal in zijn geheel dit Waterplan opgenomen worden. Hiermee verdwijnt het Grondwaterplan als apart
beleidsdocument.
Provinciale milieuverordening Zuid-Holland
De Provinciale milieuverordening is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. De
verordening bevat regels over:
• de inspraak bij een milieubeleidsplan, een milieuprogramma en een milieuverordening
• huishoudelijk afval, afvalwater en bedrijfsafval
• gebruik van gesloten stortplaatsen
• milieubeschermingsgebieden voor stilte
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• milieubeschermingsgebieden voor grondwater
• bodemsanering
• ontheffingenprocedure
• schadevergoedingsprocedure
• handhaving

Lokaal
Waterbeheerders
De gemeente Rotterdam kent vier externe waterbeheerders. Dit betreft Rijkswaterstaat (grote rivieren en buitendijkse gebieden), waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
en het Hoogheemraadschap van Delfland. Het beleid van Rijkswaterstaat is beschreven in het nationale beleid.
Het beleid van de overige drie waterbeheerders wordt in deze paragraaf beschreven. Deze drie waterbeheerders zijn aangesloten bij de werkgroep Riolering west-Nederland (wRw).
Tweede rioleringsnota
Het rioleringsbeleid voor gemeenten staat beschreven in de Tweede Rioleringsnota. Dit rapport is opgesteld
door de werkgroep Riolering west Nederland (wRw).
Beslisboom aan- en afkoppelen
De beslisboom dient als hulpmiddel voor gemeenten en of particulieren om verantwoorde beslissingen te
nemen bij het aan- en afkoppelen van verhard oppervlak in West-Nederland op wijk- en/of straatniveau.
Locatiespecifieke omstandigheden zijn in deze algemene richtlijn niet meegenomen. Zo zullen in de praktijk
afhankelijk van de te kiezen afkoppeltechniek aspecten zoals kwantitatieve waterstromen, kosten, ontvangend
oppervlaktewater, beschikbare ruimte en de kwaliteit/functies/ambities van de leefomgeving bij de afweging
worden meegenomen. Met deze richtlijn wordt een eerste afweging gemaakt of en onder welke voorwaarden
verharde oppervlakken verantwoord afgekoppeld kunnen worden, waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke risico’s. Om deze reden blijft maatwerk en overleg tussen de diversen partijen gewenst.
Emissie- en waterkwaliteitsspoor
De waterschappen hanteren het tweesporenbeleid. Het eerste spoor is het behalen van de basisinspanning
(emissiespoor). De basisinspanning houdt grofweg in: 50% emissiereductie uit riooloverstorten. Het tweede
spoor is het voldoen aan het waterkwaliteitsspoor. Het waterkwaliteitsspoor beslaat de invloed van de resterende lozingen uit riooloverstorten op het oppervlaktewater. Er mag na zo’n lozing geen onacceptabele zuurstofdaling plaatsvinden.
Waterbeheerplan
In het waterbeheerplan staat hoe de waterbeheerders invulling geven aan goed waterbeheer. Het gaat om
integraal waterbeheer, dus zowel om waterkwaliteit als -kwantiteit in landelijk en stedelijk gebied.

Gemeente Rotterdam
Bouwverordening gemeente Rotterdam
In de Bouwverordening van de gemeente Rotterdam is voorgeschreven dat in navolging van het Bouwbesluit,
in bouwwerken aanwezige voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en fecaliën en de eventueel in of aan
bouwwerken aanwezige voorzieningen voor de afvoer van hemelwater moeten zijn aangesloten op openbaar riool (art. 2.7.4. en art. 5.3.4). Deze eis is niet van toepassing a) als geen riolering aanwezig is, b) als de
afstand tot de riolering meer dan 40 m is, c) als alleen hemelwater wordt geloosd, d) voor agrarische bedrijven
welke een gier- of beerput hebben. Indien niet op de riolering wordt aangesloten gelden volgens de verordening andere bepalingen (art. 2.7.5 en 5.3.5).
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Aansluitverordening
In Rotterdam is geen aansluitverordening. Voorschriften voor indirecte lozingen worden afgeleid van de Wet
milieubeheer. De wijze van aansluiten en de verantwoordelijkheden zijn vooralsnog vastgelegd in de Leidingenverordening.
Waterplan 2 Rotterdam
In Waterplan 2 Rotterdam staat op hoofdlijnen beschreven hoe de gemeente Rotterdam en de waterschappen de komende tijd willen omgaan met het water in de stad. Het is nodig om dat vast te leggen, vooral
nu steeds duidelijker wordt dat het klimaat verandert. Voor Rotterdam kan die verandering grote gevolgen
hebben. Om de stad ‘waterproof’ te maken moet er een nieuwe aanpak komen voor de waterberging, de
waterkwaliteit en de bescherming tegen water.
Deelgemeentelijke Waterplannen
In deelgemeentelijke waterplannen vindt een gebiedsgerichte uitwerking van de Waterplan 2 ambities plaats.
Hierin worden ook maatregelen in de riolering opgenomen indien dit de beste manier is om de doelstellingen
van het oppervlaktewater te behalen.
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Bijlage 4: Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden
Doel 1: Inzameling en transport van stedelijk afvalwater

		

Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

A

Afvalwater wordt naar een communale zuiveringsinstallatie getransporteerd of lokaal gezuiverd als dat
doelmatiger is

Er vinden geen ongezuiverde lozingen plaats.

Er zijn geen ongezuiverde lozingen bij
de gemeente bekend. In het buiten- en
havengebied is gecontroleerd of de percelen zijn aangesloten.

B

Er zijn geen belemmeringen voor de
afstroming van stedelijk afvalwater in
het rioolstelsel.

Er zijn geen structurele belemmeringen zoals verstoppingen of hoogteverschillen aanwezig in het stelsel.

De riolen worden volgens een vaste strategie geïnspecteerd op aanwezigheid van
verstoppingen en hoogteverschillen.

Een rioleringsstructuurplan beschrijft
het gewenste afschot en de hoogteligging van een stelsel.

Per rioleringsdistrict is een rioleringsstructuurplan beschikbaar.

C

Riolen mogen niet instorten en zo tot
gevaarlijke situaties leiden.

Er wordt voldaan aan de Rotterdamse normering ten aanzien van de
waterdichtheid en stabiliteit van de
riolen.

De toestand van de riolen wordt éénmaal per jaar bepaald op basis van de
inspectieresultaten en getoetst aan de
Rotterdamse maatstaven.

D

Tijdens regenweersituaties komt de
afvoer van stedelijk afvalwater niet in
gevaar.

Gemalen en riolen hebben voldoende
capaciteit om het stedelijk afvalwater
en eventueel een deel van het hemelwater af te voeren.

Analyse van het functioneren van de
gemalen en het systeem geeft inzicht in
de gewenste capaciteit. Analyse van het
functioneren van de stelsels geeft inzicht
in de aanwezigheid van hydraulische
knelpunten.

E

Instroming van grondwater in de
gemengde en droog weer afvoer
riolering wordt zoveel mogelijk
voorkomen.

De waterdichtheid van riolen voldoet aan de Europese normering;
in Rotterdam worden riolen met een
ingrijpmaatstaf voor waterdichtheid
binnen 5 jaar vervangen.

De toestand van de riolen wordt éénmaal per jaar bepaald op basis van de
inspectieresultaten en getoetst aan de
Rotterdamse ingrijpmaatstaven.

F

De bedrijfszekerheid en duurzame
werking van gemalen, randvoorzieningen en andere objecten dient
gewaarborgd te zijn.

Het beheer en onderhoud van gemalen en andere objecten vindt planmatig plaats.

Beheer en onderhoud van gemalen,
randvoorzieningen en andere opbjecten
is vastgelegd in beheerprogramma’s.
Maandelijks vindt een analyse en verslaglegging van het functioneren van
gemalen, randvoorzieningen en andere
objecten plaats.
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Doel 2: Doelmatige inzameling, transport en verwerking van hemelwater			
Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

A

Afhankelijk van het gebied wordt
ingezet op het scheiden van (afval)
waterstromen.

Binnen bestaand stedelijk gebied is
sprake van een afname van het op
het gemengde stelsel aangesloten
verhard oppervlak.

5-jaarlijks vindt een inventarisatie van
aangesloten verhard oppervlak plaats.

B

Voor zover doelmatig wordt schoon
hemelwater afgekoppeld zonder wateroverlast en ongewenste milieuverontreiniging te veroorzaken.

Scheiding van afvalwater- en hemelwater vindt alleen plaats als dit
doelmatig is.

De doelmatigheid wordt beoordeeld op
een goede beheersbaarheid, het voorkomen van lokale milieuverontreiniging
en bezien in relatie tot de opgaven voor
grond- en oppervlaktewater.

C

Er zijn geen belemmeringen voor de
afstroming van hemelwater in het
rioolstelsel.

Er zijn geen structurele verstoppingen aanwezig in het stelsel.

De riolen worden geïnspecteerd op aanwezigheid van verstoppingen.

Een rioleringsstructuurplan beschrijft
hoe met hemelwaterstromen in een
bepaald gebied wordt omgegaan.

Voor elk gebied is een rioleringsstructuurplan beschikbaar.

D

Hemelwaterriolen mogen niet instorten en zo tot gevaarlijke situaties
leiden.

Er wordt voldaan aan de Rotterdamse normering ten aanzien van de
stabiliteit van de riolen.

De toestand van de riolen wordt éénmaal
per jaar bepaald op basis van inspectieresultaten en getoetst aan de Rotterdamse ingrijpmaatstaven.

E

Hemelwater van de percelen wordt
alleen aangesloten als de eigenaar
redelijkerwijs zijn hemelwater niet zelf
kan verwerken.

Direct aan singels grenzende panden
zijn niet aangesloten op de regenwaterriolering

Meetmethode in ontwikkeling

Bergseplas
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Doel 3: Het voorkomen van overlast en veiligheidsrisico’s voor de gemeenschap		

A

Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

De bergings- en afvoercapaciteit van
de riolering is voldoende om wateroverlast binnen vastgestelde grenzen
te voorkomen.

Er wordt voldaan aan de landelijke
normen en richtlijnen voor de bergings- en afvoercapaciteit van het
rioolstelsel.

Toetsing vindt 1 keer per 10 jaar plaats
met behulp van een hydraulische
berekening.

Voor bestaand stedelijk gebied: Geen
water op straat bij een berekening
met de standaardbuien 5 en 6
(herhalingstijd 1 x per jaar) uit de
Leidraad Riolering (C2100); max.
20 min. Water op straat bij bui 7 en 8
(herhalingstijd 1 x per 2 jaar).
Voor nieuw stedelijk gebied en het
W-Havengebied: Geen water op
straat bij bui 7 en 8.

Toetsing vindt 1 keer per 10 jaar plaats
met behulp van een hydraulische
berekening.

B

Stankoverlast vanuit de rioleringsmiddelen wordt zoveel als mogelijk
voorkomen.

Functioneren van het stelsel is
robuust in verband met klimaatontwikkeling.

Meetmethode in ontwikkeling.

C

Riolen mogen niet instorten en zo tot
gevaarlijke situaties leiden.

Meldingen over stank buitenshuis
vanuit de rioleringsmiddelen komen
alleen voor in bijzondere situaties.

Elk jaar wordt een overzicht van klachten
ten aanzien van stankoverlast opgesteld,
worden de problemen geanalyseerd,
en worden er doelmatige maatregelen
genomen.

D

De instroming in riolen via kolken
dient ongehinderd plaats te vinden.

Het voldoen aan de Europese normering ten aanzien van de stabiliteit van
de riolen.

De toestand van de riolen wordt éénmaal
per jaar bepaald op basis van inspectieresultaten en getoetst aan de Rotterdamse ingrijpmaatstaven.

Plasvorming bij kolken dient beperkt
te zijn.

Actuele verstoppingen worden geregistreerd.

Delfshaven
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Doel 4: Het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu		

A

Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

De negatieve effecten van de riolering op oppervlaktewater worden
verder gereduceerd.

De geplande maatregelen t.a.v. de
riolering uit de vastgestelde deelgemeentelijke waterplannen zijn
gerealiseerd.

Uitvoeringsplanning wordt centraal
bewaakt.

De vuiluitworp mag geen belemmering vormen voor de waterkwaliteit.

Toetsing door middel van een TEWORtoetsing.

B

Ongezuiverde lozingen van afvalwater komen niet voor binnen de
gemeentegrenzen.

Een aansluitpercentage van 100%
van de percelen in Rotterdam op de
riolering of een lokale zuivering.

Er zijn geen ongezuiverde lozingen bij
de gemeente bekend. In het buiten- en
havengebied is gecontroleerd of de percelen zijn aangesloten.

C

Lozingen van afvalwater in het
rioolstelsel dat schadelijk is voor het
milieu en de riolering worden zoveel
mogelijk voorkomen.

Geen lozingen in strijd met de
lozingsvoorwaarden zoals vergund
door de DCMR.

Het aantal verleende vergunningen en
handhavingsacties door DCMR wordt
jaarlijks opgevraagd en getoetst.

D

Overstortgebeurtenissen en hoeveelheden worden zoveel mogelijk
beperkt.

Overstortgebeurtenissen worden
gemonitord en gemeld bij de belanghebbenden.

Er is een procedure voor te nemen maatregelen bij overstortgebeurtenissen. De
overstortfrequentie wordt gemonitoord.

E

De rioolsystemen en -objecten zijn
ontworpen en functioneren volgens
de Rotterdamse richtlijnen voor duurzaamheid.

Bij aanleg van nieuwe en vervangen
van bestaande voorzieningen wordt
gestreefd naar duurzaam ontwerp en
gebruik van materialen.

De te gebruiken materialen worden
getoetst op duurzaamheid en vergeleken
met duurzame alternatieven.

Dokhaven
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Doel 5: Een actieve wijze van communicatie naar burgers en bedrijven
Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

A

De gemeente fungeert als het loket
voor alle gemeentelijke watertaken.

Er vindt actieve communicatie plaats
via het gemeentelijke “waterloket”.

Het “waterloket” is actief.

B

Burgers en bedrijven zijn bekend met
de risico’s op wateroverlast.

1 keer per 5 jaar worden buitendijks
en binnendijks wonende bewoners en
bedrijven geïnformeerd over waterveiligheid en overstromingsrisico’s.

In het GRP wordt gerapporteerd over de
verstrekte informatie.

C

De burgers en bedrijven in Rotterdam
weten wat ze kunnen verwachten ten
aanzien van de verbrede rioleringszorg.

De gemeente Rotterdam scoort in de
landelijke benchmark rioleringszorg
bovengemiddeld ten opzichte van
vergelijkbare gemeenten.

Evalueren resultaten uit de Benchmark
Rioleringszorg.

Rotterdam doet mee met de landelijke/
regionale publiekscampagne.
D

De gemeente gaat adequaat om
met de meldingen van storingen en
klachten.

Er is inzicht de hoeveelheid meldingen en de aard van de meldingen. De
klachten worden behandeld volgens
de gemeentelijke servicenormen.

De hoeveelheid meldingen en de behandeltijd worden gerapporteerd per
kwartaal.
Structurele meldingen worden met een
analyse vertaald naar eventuele maatregelen.

Het aantal meldingen ten aanzien
van de riolering is afgenomen ten
opzichte van de vorige GRP-periode.

Jaarlijkse rapportage van meldingen
overlast ten aanzien van de riolering die
zijn ingediend bij de gemeente en hoe
deze zijn ondervangen/opgelost.

Doel 6: Zorgen dat (voor zover mogelijk en doelmatig) het grondwater de bestemming van een gebied
niet structureel belemmert
		
Functionele eisen
Maatstaven
Meetmethoden
A

Grondwaterproblemen in bestaand
bebouwd gebied worden aangepakt,
voor zover doelmatig en deze tot de
verantwoordelijkheid van de gemeente behoren.

Er is inzicht in de grondwateroverlast
en -onderlastlocaties.

Er is een grondwaterstijgingsrisicokaart
en een afwegingsprocedure voor de aanleg van voorzieningen (bv. drainage) om
problemen op te kunnen lossen.
Er is een kaart met risico’s voor grondwateronderlast.

B

Er is inzicht in de actuele grondwaterstanden.

Er zijn voldoende peilbuizen beschikbaar.

Voor elke wijk is een minimaal aantal peilbuizen beschikbaar.

C

Er is inzicht in de kans op het verhogen of verlagen van de grondwaterstand bij rioolvervanging.

Het effect van de aanwezige riolering
op de grondwaterstand is bekend.

De actuele grondwaterstanden worden
vergeleken met singelpeilen.
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Bijlage 5: Voorwaarden effectief rioleringsbeheer
De rioleringsbeheerder moet een aantal voorwaarden scheppen om een doelmatige inzameling en transport
te kunnen realiseren. Wanneer niet aan die voorwaarden wordt voldaan, is een effectieve besturing niet mogelijk en kan de doelmatigheid van de inzameling en het transport niet worden gewaarborgd. Hier ligt ook de
relatie met de eis uit de Wet Milieubeheer dat bekend moet zijn wat er aan rioleringsvoorzieningen aanwezig
is en in welke staat zij verkeren. De voorwaarden, onderverdeeld in 4 categorieën, zijn:
Gegevens
• Een registratie van substantiële wijzigingen in verhard oppervlak in de rioleringsdistricten.
• Een actuele registratie van op de riolering aangesloten verhard oppervlak in m2.
• Actuele ontwerppeilen van aanwezige leidingen en maaiveld.
Klachten/meldingen
• Een registratie van gemaalstoringen en calamiteiten in riolen en persleidingen.
• Metingen en praktijkinformatie ten aanzien van het functioneren van de rioolstelsels.
• Een registratie van stankklachten ten aanzien van het rioleringssysteem.
• Een registratie van meldingen ten aanzien van de riolering (per jaar; ingedeeld in categorieën; vermelding
van tijdstip binnenkomst, eerste reactie en datum opgelost).
Vergunningen/voorschriften
• Eenduidige aansluitcriteria percelen (obv wet- en regelgeving, beleid).
• Een registratie van verleende aansluitvergunningen.
• Een registratie van vereiste lozings- en aansluitvergunningen in het kader van de WVO.
Effectief beheer
• Inspectieresultaten voor riolen.
• Een registratie van reinigingsacties.
• Een registratie van gemaal inslagpeilen en bob-peilen van inkomende riolen (per 5 jaar).
• Verslagen van proces- en systeem) analyses.
• Een eenduidige visie en beoordelingscriteria voor het functioneren van de procesvoering.
• Een registratie van onderhoudsacties tav gemalen, riolen en persleidingen (per jaar).
• Een eenduidige visie op beoordelingscriteria voor het onderhoudsbeleid van gemalen, riolen en
persleidingen.
• Een evaluatieverslag van het implementatie- en testtraject van de invoering van CAS.
• Een evaluatieverslag van het presteren van CAS.
• Een overzicht en planning van alle maatregelen uit vastgestelde deelgemeentelijke waterplannen.
• Een jaarverslag van alle door DCMR in het kader van de Wet Milieubeheer verstrekte vergunningen voor
lozing op de riolering en het aantal uitgevoerde handhavingsacties.
• Een afweging in elk rioolplan en functioneel advies inzake de mogelijkheden en doelmatigheid van afkoppelen van hemelwater.
• Meerjarenplannen en operationele plannen voor het onderhouden van gemalen, riolen en persleidingen.
• Financiële rapportages ten aanzien van de rioleringszorgtaken.
• Rapportages van de Benchmark Rioleringszorg.
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Bijlage 6: Kenmerken Rotterdamse stelsel
Vrijvervalriolering
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Persleidingen en drukriolering
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Bedienbare middelen

Gemalen
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Bijlage 7: Opgave persleidingen
gemaalnr:

Persleiding

Redenen

meters

5

G005: Spaanse bocht

betreft betonnen persleiding
1964, 335 m. à € 1.000.-/m

335

12

G012: Thurledeweg -->
G005 Spaanse Bocht,
Persldg Matlingeweg tot
Giesenplein

betreft betonnen persleiding
1960, tot spaanse bocht, 2300 m
à € 1300,-

2300

14

014-Kaapweg; Doortrekken
OB-leiding 2e fase

OB-leiding doortrekken tot rivier
110 m à € 500,-

110

14

G014: Kaapweg --> naar
G015: Krimsloot
2158m’ ST400 1940

Oude leiding 1940, afhankelijk
van inspectieresultaat vervangen.

2158

650

22

G022, Holwinde

Vervangen / renoveren persleiding, 2500m: à € 1000,-/m

2500

1.200

25

G025: Amelandseplein -->
G023 Wolphaertsbocht
1885m’ BT1200 1938
21m’ BT400?? 1938

Betreft de gehele leiding tot aan
G023
1185 m. à € 1250,-

1906

26

G026 --> G025: verwijderen
persleiding, 878m

Verwijderen deel persleiding
vanaf Pleinweg tot gemaal Amelandseplein. 878 à € 750,-

878

29

G029: Merlijnpad OB-leiding

1940, beton, 800 m, Ø 400,
à € 500,-

800

100

300

29

G029: Merlijnpad, persleiding richting AWZI

1940, beton 300mm, à € 500,-/m

150

50

100

30

G030-Pascalweg en by-pass
2145m’ BT800 1959

renovatie betreft de gehele
leiding tot gemaal 026:

2145

2.500

2.900

36

G036, Kerkedijk, OB-leiding

Maatregel waterplan, doortrekken OB-leiding

1800

1.000

800

415

2e Schansstraat

betreft betonnen persleiding
1964, 270 m. à € 500,-

270

135

511

G511-Wielewaal- Eelkmanstraat 234m’ BT600 1950
(á € 500/m)

betreft gehele leiding: renoveren

234

117

KOSTEN VERVANGING -->

€ x 1000

4.855

5.515

1.910

1.900

2.102

METERS VERVANGING -->

meters

3.110

3.766

2.678

2.850

3.862

Renovatie / herstel conservering:
Ø 600, Ø 800, Ø 1200 en Ø 1400

1000

450

KOSTEN REPARATIES -->

€ x 1000

450

0

0

0

0

METERS REPARATIES -->

meters

1.000

Reguliere inspectie & beoordeling

1500

75

75

75

75

75

KOSTEN
INSPECTIE&BEOORDELING
-->

€ x 1000

75

75

75

75

75

meters

300

300

300

300

300

RWZI
Doklaan

xxx

Buitendijkse persleidingen

Diverse persleidingen

METERS
INSPECTIE&BEOORDELING
-->

43

planjaar
2011

planjaar
2012

planjaar
2013

planjaar
2014

1.500

1.500

planjaar
2015

335

55

1.300

1.080

400
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Bijlage 8: Opgave gemalen
		

2011

jaar

vb

Nr.

Object

G001

B.v.Kempensingel

M

vervangen Pompinstallatie

G002

Groene Wetering

M

vervangen Pompinstallatie

G003

Heemraadsplein

M

vervangen Pompinstallatie

G007

Statensingel

M

vervangen Pompinstallatie

E

vervangen E-Installatie 		

Project

2012
uitv

420.000

uitv

vb

2015

2014

2013

vb		

uitv

vb

uitv

vb

uitv

280.000
560.000
100.000

280.000

800.000

150.000

(F.O., PLC)
G009

Westersingel

M

vervangen Pompinstallatie
500.000

dwa (P1+P2)
M

28.000

vervangen Pompinstallatie 		

E

vervangen E-Installatie 		
(F.O., PLC)

500.000
350.000

G013

Molenplein

E

vervangen E-Installatie

G016

Abtspolder

E

vervangen E-Installatie

G020

Kralingseveer

M

vervangen Pompinstallatie

E

vervangen E-Installatie

M

bassinaanpassing, saneren

G023

Wolphaertsbocht

210.000

500.000

rwa (P3+P4)

vervangen Pompinstallatie

E

vervangen E-Installatie 		

140.000

385.000

rioolschuiven
M

2014

(F.O., PLC)

50.000

50.000

1.500.000

600.000

100.000

100.000

770.000

420.000

G024

Everlo

E/M

G027

Burgerhof

E

G028

Pretorialaan

E

G030

Pascalweg

E

vervangen E-Installatie

G036

IJsselmonde

E

vervangen E-Installatie

G040

Prinsenland

E

vervangen E-Installatie

210.000

G416

Pelgrimstraat

E

vervangen E-Installatie

308.000

G563

Persoonshaven

E

vervangen E-Installatie 		

70.000

(geheel)

70.000

vervangen E-Installatie / 		
Pompinstallatie
vervangen E-Installatie 		
280.000

(F.O., PLC)
Vervangen E-installatie 		
P1,P2,P3

140.000
385.000

G925

Thurledeweg 2

M

vervangen Pompinstallatie

G415

2e Schansstraat

E /M / B

vervanging geheel

G006

Noordplein

M

vervangen Pompinstallatie

28.000

28.000

840.000

GRP III
G013

Molenplein

M

vervangen Pompinstallatie

G016

Abtspolder

M

vervangen Pompinstallatie

G017

Fioringras

E

vervangen E-Installatie

G022

Holwinde

E

vervangen E-Installatie

G028

Pretorialaan

M

vervangen Pompinstallatie

G029

Merlijnpad

E/M

vervangen E-Installatie / 		

G030

Pascalweg

M

vervangen Pompinstallatie

G036

IJsselmonde

M

vervangen Pompinstallatie

G037

Waalhaven

E

vervangen E-Installatie

G416

Pelgrimstraat

M

vervangen Pompinstallatie

G563

Persoonshaven

M

42.000

770.000

28.000

350.000

49.000

1.680.000

28.000

350.000

35.000

420.000

210.000

Pompinstallatie

49.000

280.000

910.000

595.000
28.000

vervangen Pompinstallatie
MJP 2003-2017 projectkosten

350.000

350.000
3.445.000

3.239.000

-1.260.895

-719.123

-2.283.480

5.821.419

2.725.877

955.520

7.406.000

350.000

28.000

315.000

2.921.000

1.358.000

Restant voorschot investerings-

-323.686

krediet(GRPII)
Prognose bijdrage
Waterschappen

Prognose GRPIII
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Bijlage 9 Vergunningen en verordeningen
In tabel B.9.1 zijn de actuele WVO-lozingsvergunningen van de gemeente vermeld. Met het inwerking treden van de Waterwet zijn deze vergunningen Watervergunningen geworden. Vanaf inwerking treden van het Besluit lozingen afvalwater
buiteninrichtingen vervallen de WVO-vergunningen voor het lozen op regionaal oppervlaktewater. Vanaf dat moment
vallen de lozingen onder de AMvB. De gemeente zal afspraken met de waterschappen maken en deze vastleggen. Bij de
vernieuwing is het uitgangspunt dat per waterkwaliteitsbeheerder één vergunning voor alle overstorten in het betreffende
beheersgebied wordt verstrekt (parapluvergunning).
Tabel B.9.1: Overzicht actuele WVO-vergunningen
Verwachte ingangsdatum
nieuwe vergunning

Vergunningverlenende instantie
(gebied)

Ingangsdatum huidige
vergunning

Waterschap Hollandse Delta
(zuidelijk Maasoever)

1 mei 2001

10 jaar

Hoogheemraadschap van Delfland
(noordelijke Maasoever ten westen
van de Schie)

1 juli 2005

onbepaalde tijd

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
(noordelijke Maasoever ten oosten
van de Schie)

30 september
2003

onbepaalde tijd

Rijkswaterstaat Directie ZuidHolland (Maas, havens in stedelijk
gebied)

2 november
2000?

onbepaalde tijd

Rijkswaterstaat Directie ZuidHolland (Maas, westelijke havengebied)

10 december
2009

tot 1-1-2011

Geldigheidsduur

Voor het aansluiten van rioleringsgebieden op afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi) dienden aansluitvergunningen
te worden aangevraagd bij de beheerder van de awzi (waterkwaliteitsbeheerder). De basis hiervoor is de aansluitverordening van de waterkwaliteitsbeheerder. In tabel B.4-8 zijn de verschillende aansluitvergunningen weergegeven.
Met de in werkingtreding van de Waterwet is de aansluitvergunning vervallen en zijn afspraken met de waterschappen
noodzakelijk.
Tabel B.9.2: Aansluitvergunningen rioolstelsels op awzi’s
Waterkwaliteitsbeheerder

Ingangsdatum
vergunning

Kenmerk

Verleend voor

HH van Schieland en de Krimpenerwaard

16-02-1988

229/1988

Aansluiting Oostlus op awzi Kralingseveer

HH van Schieland en de Krimpenerwaard

2005

n.b.

Aansluiting Nesselande op awzi Kortenoord

Waterschap Hollandse Delta

n.b.

n.b.

Aansluiting Westlus op awzi Dokhaven

Waterschap Hollandse Delta

n.b.

n.b.

Aansluiting Zuidlus op awzi Dokhaven

Waterschap Hollandse Delta

n.b.

n.b.

Aansluiting Beverwaard op awzi Ridderkerk

Waterschap Hollandse Delta

n.b.

n.b.

Aansluiting Hoogvliet op awzi Hoogvliet

Waterschap Hollandse Delta

2006

n.n.b.

Aansluiting Botlek op awzi Hoogvliet

Waterschap Hollandse Delta

2006

n.n.b.

HH van Delfland

n.b.

n.b.

Aansluiting Europoort en Maasvlakte I en II op awzi
Oostvoorne
Aansluiting Hoek van Holland op awzi Nieuwe
Waterweg

47

Gemeentelijk Rioleringsplan Rotterdam 2011 - 2015

10

48

Gemeentelijk Rioleringsplan Rotterdam 2011 - 2015

Bijlage 10: Onderliggende plannen

Plannen

Gemeentelijk rioleringsplan

Gemeentelijk rioleringsplan

Afdeling

Afstemming met:

Periode

Strategie, beleid
en advies (SBA)

Gemeentelijke
afdelingen

1 x 5 jaar

waterschappen

Strategisch
Meerjarenplan gemalen en
Persleidingen 2003-2017

Gebiedsplannen
Tactisch

SBA en O&P

Investeringsplan riolen
2011-2015

Technisch beheer
Riolen (TBR)

Structuurplan riolering

SBA

Onderhoudsplan riolen

Technisch beheer
Riolen (TBR)

Onderhoudsplan persleidingen

Operationele/beheer plannen

Jaarplan onderhoud gemalen

Verbreed Basisrioleringsplan (VBRP)

1 x 5 jaar

Overige plannen
Gemeente/waterschap

1 x 5 jaar

1 x 1 jaar
1 x 1 jaar

Onderhoud en
Procesvoering (O&P)

1 x 1 jaar

Strategie, beleid
en advies (SBA)

1 x 10 jaar

Operationeel

49
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Bijlage 11: Onderzoek en plannen
2011

Onderzoek en plannen

O1

Sanitatieconcepten / afvalwaterketen / grondstoffen

O2

uitwerken systematiek rioolvervangingbeleid

O3

onderzoek naar inspectiemethodieken kwaliteit

2012

2013

2014

2015

100

100

40
30

20
20

persleidingen
O4

Onderzoek toestandsafhankelijk onderhoud gemalen

O5

afwegingskader voor reparatie / vervanging van riolering

20

O6

Onderzoek rioolvreemd water

25

25

25

O7

Opstellen verbrede basisrioleringsplannen

100

100

100

O8

Uitbreiding meetplan

40

20

O9

Structurele analyse rioleringssysteem

O10

Optimalisatiestudies per zuivering tbv afvalwaterakkoord

O10A

Hoek van Holland

O10B

Dokhaven

20

O10C

Hoogvliet

15

O10D

Kralingseveer

O10E

Rozenburg

O10F

Overig (Oostvoorne, Ridderkerk, Groenendijk, Kortenoord)

O11

Onderzoek effecten OB-bemaling

O12

Duurzaam beheer van de riolering

O13

Analyse van klachten

O14

Onderzoek naar eigendomssituatie huisaansluitingen

10

P1

Opstellen/bijstellen onderhoudsbeleidsplan

25

P2

Opstellen jaarplan gemalen

in eigen beheer

P3

Meerjarenplan gemalen en persleidingen

in eigen beheer

P4

Opstellen gebiedsplannen (14)

60

P5

Opstellen criteria voor afkoppelen

25

P6

Opstellen en uitvoeren communicatieplan

10

P7

Opstellen plan tbv aanpak riool in grondwater-

10

20

in egen beheer

10
60

15
10
5

5

5

60

60

60

40

10

10

10

10

45

45

45

45

5

20
10
10

onderlastgebieden
45

P8

Opstellen Deelgemeentelijke waterplannen

P9

Herziening uitvoeringsprogramma Waterplan 2

P10

Actualiseren beheerovereenkomsten

P11

Inventarisatie van leidingen in waterkeringen

50
in eigen beheer
10

10

10
40

Herziening Gemeentelijk Rioleringsplan
Jaarlijkse eveluatie GRP

10

10

20

20

20

Totaal onderzoek

440

440

400

250

270
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Begrippenlijst
Afkoppelen

het zodanig inzamelen en transporteren van hemelwater dat dit niet meer bij
een afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt aangeboden; dit betekent dat het
gescheiden wordt (en blijft) van de huishoudelijke afvalwaterstroom

Afvalwater

verontreinigd water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en instellingen

Afvalwaterketen

de aaneensluitende procesreeks van de inzameling en het transport van afvalwater en de zuivering van afvalwater

Afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi)

een voorziening waar afvalwater wordt gezuiverd op basis van fysische en
biologische processen

Basisinspanning

de activiteiten (inspanning) die de rioolbeheerder dient te ondernemen om de
vuilemissie van haar rioolstelsel gelijk te maken aan die van het referentierioolstelsel

Bedrijfsafvalwater

afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is

Bedrijfszekerheid

de mate waarin het functioneren van bepaalde voorzieningen, zoals één gemaal of het gehele rioleringssysteem, is gegarandeerd

Bemalingsgebied

deel van een verzorgingsgebied van een afvalwaterzuiveringsinstallatie afvoerend naar één gemaal

Bergbezinkvoorziening

vuilreducerende voorziening, verbonden met een rioolstelsel, met zowel een
bergings- als een bezinkfunctie in de vorm van een bak

Berging

inhoud van een rioolstelsel uitgedrukt in de nuttige inhoud (m3) dan wel gerelateerd aan het daarop aangesloten verhard oppervlak (mm)

Deelgemeentelijk waterplan

de uitwerking van de doelstellingen van het Waterplan Rotterdam in een
deelgemeente; hierin worden tevens afspraken over het waterkwaliteitsspoor
gemaakt en uitvoering hieraan gegeven

Droogweerafvoer (dwa)

de hoeveelheid afvalwater die in droogweerperioden wordt afgevoerd door een
rioolstelsel

Droogweerafvoerstelsel

rioolstelsel waarin uitsluitend afvalwater wordt ingezameld en afgevoerd

Emissiespoor

specifiek beleid dat erop is gericht de emissie van vervuilende stoffen uit rioolstelsels te reduceren; het rioolstelsel is hierbij het uitgangspunt: de vuilemissie
van een rioolstelsel dient gelijk te zijn aan de emissie van een referentierioolstelsel (normstellend)

Functioneel beheer

de zorg voor de functionaliteit van de riolering die in gebruik is met het oog op
berging, afvoer, doorstroming en milieuconsequenties; daaronder is ook begrepen het ontwikkelen en doen uitvoeren van projecten en/of te treffen maatregelen aan de riolering met het oog op deze zorg

Gemengd rioolstelsel

rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater door hetzelfde buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd

Gescheiden stelsel

rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater door afzonderlijke buizenstelsels
worden ingezameld; het afvalwater wordt afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringssinrichting, het hemelwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater of de bodem
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Grondwater

het water dat vrij onder het oppervlak voorkomt met de daarin aanwezige stoffen,
geen wettelijke definitie

Hemelwater

alle vormen van neerslag

Hemelwaterstelsel

rioolstelsel waarin uitsluitend hemelwater wordt ingezameld en afgevoerd

Herberekening

een berekening met een rioleringsmodel van het functioneren van de rioolstelsels in
een bemalingsdistrict met als doel om het functioneren te toetsen aan de gestelde
normen (hydraulische uitgangspunten)

Hoofdrioolgemaal

gemaal die het rioolwater van een heel bemalingsdistrict afvoert naar een andere
bemalingsdistrict of direct naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie; in het laatste
geval wordt ook gesproken over een eindgemaal

Huishoudelijk afvalwater

afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden

Nooduitlaat

voorziening voor het lozen van (puur) afvalwater bij calamiteiten

Onderbemaling

een bemalingsgebied dat ligt binnen een groter bemalingsgebied en waarvan het
afvalwater uiteindelijk via het hoofdrioolgemaal van het grotere bemalingsgebied
wordt afgevoerd

Onderdrempelberging

inhoud van een rioolstelsel gelegen beneden het niveau van de laagste overstortdrempel

Onderhoud

uitvoeren van activiteiten om het goed functioneren en in bedrijfszekere staat houden van een rioleringssysteem te waarborgen

Operationeel beheer

het uitvoeren van de voor de dagelijkse procesvoering benodigde activiteiten zodanig dat het proces van inzameling en transportering van afvalwater en hemelwater
is gegarandeerd

Overstort

voorziening door middel waarvan bij neerslag het rioolwater (hemelwater al dan
niet vermengd met afvalwater) dat niet in het stelsel kan worden geborgen, wordt
geloosd in oppervlaktewater

Overstorting

een lozing uit een overstort in oppervlaktewater

Pompcapaciteit

de hoeveelheid water die een gemaal per tijdseenheid kan afvoeren

Pompovercapaciteit

de restcapaciteit die in een gemaal beschikbaar is voor het afvoeren van regenwater; dit is de pompcapaciteit van het gemaal minus de aanvoer vanuit andere
bemalingsgebieden en de droogweerafvoer uit het eigen bemalingsgebied

Pompput

rioolgemaal met een capaciteit tot ca. 15 m3/uur, vaak gebruikt bij drukriolering

Randvoorziening

vuilreducerende voorziening verbonden met een rioolstelsel (veelal ter plaatse van
een overstort; bijvoorbeeld een bergbezinkbassin)

Regenweerafvoer (rwa)

de hoeveelheid afvalwater plus hemelwater die tijdens neerslagperioden wordt
afgevoerd door een rioolstelsel

Rijkswater

oppervlaktewater dat door het Rijk (Rijkswaterstaat) wordt beheerd

Riolering/Rioolstelsel

samenhangend geheel van leidingen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen
waarin afvalwater en/of hemelwater door middel van de zwaartekracht wordt ingezameld en getransporteerd

Rioleringsbeheer

zorg voor het goed functioneren en de bedrijfszekere staat van een rioleringssysteem
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Rioleringsmiddelen /-voorzieningen

constructies of installaties in het rioleringssysteem anders dan leidingen, gemalen en persleidingen; bijvoorbeeld een bergbezinkbassin, overstort of afsluiter

Rioleringssysteem

het geheel aan voorzieningen (riolen, gemalen, persleidingen, overstorten
e.d.) voor de inzameling en het transport van afvalwater en/of hemelwater met
uitzondering van zuiveringstechnische werken

Rioleringszorg

het geheel aan activiteiten die de gemeente ontplooit om aan haar wettelijke
taak van de doelmatige inzameling en transport van afvalwater binnen de gemeente te voldoen (zorgplicht riolering)

Rioolgemaal

voorziening, gekoppeld aan een rioolstelsel, met een inrichting voor het verpompen van rioolwater

Stedelijk afvalwater

huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater

Technisch beheer

het structureel in goede staat houden van het rioolstelsel; aspecten als waterdichtheid, afstroming en stabiliteit van het rioolstelsel en de rioolgemalen worden getoetst ter garandering van het proces van inzameling en transportering
van afvalwater en hemelwater

Tweesporenbeleid

het overheidsbeleid ten aanzien van het rioleringsbeheer ontstaan rond 1990,
dat uitgaat van twee sporen: het Emissiespoor en Waterkwaliteitsspoor

Verbeterd gescheiden stelsel (VGS)

rioolstelsel waarbij het eerste deel van het afstromende hemelwater, samen
met het huishoudelijke afvalwater, naar een awzi wordt getransporteerd; bij veel
neerslag stort het deel van het hemelwater dat niet meer kan worden geborgen
over in oppervlaktewater

Verloren berging

deel van een rioolstelsel, uitgedrukt in m3 inhoud, dat onder droogweeromstandigheden permanent gevuld is met (afval)water

Verzorgingsgebied

verzameling van één of meer bemalingsgebieden die naar één afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) afvoert

Vuilemissie /-uitworp
Waterketen

hoeveelheid zuurstofverbruikende stoffen die per tijdseenheid of per gebeurtenis vanuit een rioolstelsel geloosd wordt in het oppervlaktewater

Waterkwaliteitsspoor

de aaneensluitende procesreeks van drinkwaterwinning, -bereiding en transport, de inzameling en het transport van afvalwater en de zuivering van
afvalwater specifiek beleid dat erop is gericht de kwaliteit van het oppervlaktewater te laten voldoen aan, door rioolbeheerder en waterkwaliteitsbeheerder,
gezamenlijk vastgestelde kwaliteits normen; het oppervlaktewater is hierbij het
uitgangspunt; om aan de gestelde kwaliteitsnormen te voldoen kunnen zowel
maatregelen in het rioolstelsel of in het oppervlaktewatersysteem, danwel beheermaatregelen worden genomen

Watersysteem

samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, onderwaterbodems,
oevers en technische infrastructuur

WVO

Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
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