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Samenvatting
De zorg voor de riolering is volgens de Wet Milieubeheer een verantwoordelijkheid van de gemeente. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zet de
gemeente haar rioleringsbeleid uiteen. Sinds 1 januari 2008 heeft de gemeente
een wettelijk vastgelegde zorgplicht voor hemelwater en grondwater. In het
GRP is het gemeentelijk beleid voor de invulling van deze zorgplichten
beschreven.
Het GRP voor de periode 2006-2010 is in 2006 vastgesteld. Voor 1 januari 2011
dient een vervolg op het GRP te zijn vastgesteld. Het nieuwe GRP omvat de
periode 2011-2015 en is door de gemeenteraad vastgesteld.
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Inhoud
Het gemeentelijke rioleringsplan beschrijft een lange termijnvisie voor de invulling van de gemeentelijke
zorgplichten voor de riolering en het grondwater. Vanuit deze visie worden ambities verwoord en vervolgens doelstellingen voor de planperiode.
Op basis van de doelstellingen is getoetst in hoeverre daar met de huidige middelen aan wordt voldaan.
Het beleid dat de gemeente wil voeren ten aanzien van de zorgplichten is beschreven.
Op basis van een evaluatie van het gevoerde beleid in de periode 2006-2010 en de landelijke en lokale
ontwikkelingen ten aanzien van riolerings- en waterbeheer, zijn de opgaven voor het rioleringsbeheer in
de periode 2011-2015 bepaald. Bovendien geeft het plan een overzicht van de rioleringsvoorzieningen,
de nieuw aan te leggen en te vervangen voorzieningen, de wijze waarop het beheer wordt uitgevoerd, de
gevolgen voor het milieu en de financiële consequenties van het voorgestelde beleid.

Terugblik voorgaande periode
Uit de evaluatie blijkt dat er goede resultaten zijn behaald. De doelstellingen uit het GRP 2006-2010 zijn
grotendeels gerealiseerd aan het einde van de planperiode.

Lange termijn Visie 2030
De lange termijnvisie voor de Rotterdamse invulling van de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater zijn als volgt geformuleerd: De rioleringszorg draagt bij aan de realisatie van een
aantrekkelijke stad (Waterplan 2 en Stadsvisie). Dit betekent naast een helder en plantenrijk watersysteem:
droge voeten, gezonde stad (GRP2).
Op lange termijn gaat Rotterdam duurzaam om met afvalwater. De volksgezondheid wordt beschermd, schade
foto Roel Dijkstra

aan het milieu en wateroverlast worden voorkomen.
Verschillende afvalwaterstromen worden gescheiden.
Hemelwater wordt lokaal of centraal in het milieu geloosd. De bruikbare componenten (mineralen, energie)
in het afvalwater worden hergebruikt. De reststroom
wordt naar de AWZI gebracht. Gemeente, waterschap
en perceeleigenaar hebben hiervoor een gedeelde
verantwoordelijkheid. Bij het verwerken van afvloeiend hemelwater speelt de inrichting van de openbare
ruimte een belangrijke rol. Het grondwater in de stad
veroorzaakt geen structureel negatieve gevolgen voor
de gebruiksfunctie en voor de aan de grond gegeven
bestemming.

Wateroverlast na hevige regenval Groene Kruisweg Rotterdam

Ambities
De ambitie voor het stedelijk afvalwater is dat het niet ongezuiverd wordt geloosd in het milieu en op een
doelmatige wijze en met behulp van duurzame systemen wordt verwerkt. Emissies vanuit de rioleringsstelsels vinden alleen plaats op het regionale oppervlaktewater (singels en boezems) en op het rijkswater
(Nieuwe Maas) waar het watersysteem niet negatief wordt beïnvloed.
De ambitie voor het hemelwater is dat verontreiniging hiervan zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het
relatief schone hemelwater wordt in gebieden met een wateropgave waar mogelijk vertraagd afgevoerd
naar het oppervlaktewater of de riolering. Hemelwater van buitendijkse gebieden wordt buitendijks ingezameld, getransporteerd en geloosd. Voor een zichtbare afvoer heeft oppervlakkige afvoer van hemelwater
(via straten of goten) de voorkeur boven ondergrondse afvoer (via kolken en leidingen). Wateroverlast als
gevolg van water-op-straat wordt zoveel mogelijk voorkomen.
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De ambitie voor het grondwater is dat het grondwater in de stad geen structureel negatieve gevolgen veroorzaakt voor de gebruiksfunctie. Het grondwater is voldoende diep om structurele wateroverlast te voorkomen
en voldoende hoog om structurele droogstand van houten paalfunderingen te voorkomen. Maatregelen in
het openbaar gebied worden uitsluitend genomen als deze doelmatig zijn. Perceeleigenaren hebben een
eigen verantwoordelijkheid voor hun perceel.

Doelstellingen
De riolerings- en grondwaterzorg van de gemeente is gericht op invulling van de volgende doelstellingen:
1. Inzameling en transport van stedelijk afvalwater.
2. Doelmatige inzameling, transport en verwerking van hemelwater (voor zover niet door de particulier).
3. Het voorkomen van watergerelateerde overlast en veiligheidsrisico’s voor de gemeenschap.
4. Het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu.
5. Een actieve wijze van communicatie naar burgers en bedrijven.
6. Zorgen dat (voor zover mogelijk en doelmatig) het grondwater de bestemming van een gebied niet
structureel belemmert.
Ten opzichte van de voorgaande planperiode zijn de doelstellingen voor hemelwater en grondwater specifiek benoemd. Het beleid voor hemelwater en grondwater krijgt hiermee een duidelijker plaats in het
gemeentelijk beleid voor de gemeentelijke watertaken. Verder is de invulling van de communicatie naar
burgers expliciet in een doelstelling verwoord.

Huidige situatie, toetsing en de opgave
De totale vervangingswaarde van de aanwezige vrijvervalriolering bedraagt meer dan € 1,3 miljard (>2.500
km). Voor de gemalen is dit meer dan € 220 miljoen (> 900) en voor de persleidingen meer dan € 84 miljoen
(> 300 km). Aangezien de aanwezige voorzieningen voor veel jaren worden vervangen of aangelegd is het
belangrijk dat de juiste keuzes worden gemaakt. Op basis van de lange termijn visie, de doelstellingen en
vanuit de evaluatie van de voorgaande periode is de huidige situatie tegen het licht gehouden.
Gebleken is dat voor de planperiode de volgende opgaven liggen:
• Rioolvervangingsopgave van minimaal 40 km per jaar vanaf 2010
Voor de gemiddelde levensduur van een riool in een zettingsgevoelige bodem wordt zowel landelijk als in
Rotterdam uitgegaan van 50 jaar. Vanaf 2000 is gekozen om de intensiteit van de rioolvervanging te verhogen van 10 km tot 40 km per jaar in 2010. Hiermee is enerzijds voorgesorteerd op de vervangingspiek
die er vanaf 2015 aankomt en anderzijds wordt ingespeeld op de relatief lage gemiddelde levensduur waar
vanuit mag worden gegaan.
Op basis van de gehanteerde gemiddelde leeftijd zou zelfs 52 km op jaarbasis moeten worden vervangen. Het vervangen van 40 tot 45 km riool per jaar betekent een gemiddelde levensduur van een riool van
ruim 63 tot 57 jaar. Met deze vervangingsintensiteiten wordt de vervanging van de riolen uit de aanlegpiek
(periode 1966-1986) over een langere periode gespreid dan waarin ze zijn aangelegd. In GRP2 is ook al
opgemerkt dat met een vervangingshoeveelheid van 40 km per jaar de gemiddelde leeftijd van de riolen
uit deze periode kan oplopen tot 70 jaar.
Door vroegtijdig te vervangen en meer te repareren ontstaat de mogelijkheid om met 40 km per jaar te
volstaan. Onzekere factor in dit alles is de feitelijke functionele en kwalitatieve ontwikkeling van de riolen
(hoe lang gaat een riool echt mee?). Het gevolg van een hogere gemiddelde levensduur is een groter accent op nader onderzoek en inspecties. Dit kan leiden tot meer kilometers aan reparatie (levensduurverlengende maatregelen) aanvullend op vervanging.
• Meer inzetten op scheiden van schone en vuile waterstromen (afkoppelen, ombouw gemengd naar
gescheiden)
In het verlengde van GRP2 en Waterplan 2 is het wenselijk een toekomstgerichte en daarmee duurzame
aanpak voor te staan. Met het scheiden van schone en vuile waterstromen worden vervuilende overstortingen op het oppervlaktewater verder gereduceerd en daarmee de waterkwaliteitsdoelstellingen van het
Waterplan 2 en de Kaderrichtlijn Water bereikt.
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Het in samenhang beschouwen van hemelwateropvang en -afvoer met de inrichting van de buitenruimte
biedt kansen om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten (Stadsvisie). Verder ontstaan mogelijkheden
om anders om te gaan met afvalwater.
• Gebiedsgerichte uitwerking van het rioolvervangingsprogramma.
Het huidige rioolvervangingsprogramma is in veel gevallen volgend aan het wegonderhoud. Hiermee wordt
maximaal ingezet op integraliteit van wegonderhoud en rioolvervanging.
Het gevolg is dat niet altijd de juiste riolering wordt vervangen. Dit komt tot uitdrukking in de relatief lage
gemiddelde leeftijd van de te vervangen riolen. Daarnaast heeft deze werkwijze geleid tot een fragmentarische rioolvervanging waarbij een integrale afweging tussen de verschillende gemeentelijke watertaken voor
afvalwater, hemelwater en grondwater niet altijd goed mogelijk is.
Door gebiedsgericht een integrale afweging te maken en daarbij de prioriteiten voor de te vervangen riolering mee te nemen kan maximaal worden ingezet op het vervangen van de juiste riolering in combinatie van
de invulling van de verschillende gemeentelijke watertaken. Het gevolg kan zijn dat een lager integratiepercentage wordt bereikt waardoor een hogere aanslag op de rioolheffing ontstaat. Een zo hoog mogelijk integratiepercentage blijft wenselijk omdat de mate van overlast daarmee wordt beperkt. Tevens kan bij integrale
projecten worden aangesloten bij verbetering van de openbare ruimte.
• Levensduurverlengende maatregelen voor riolen
Niet alle riolering met schadebeelden zal gebiedsgericht kunnen worden vervangen. Voor riolen buiten de
aangewezen gebieden is een grotere inzet op levensduurverlengende maatregelen (reparatie, renovatie)
wenselijk. In een later stadium kunnen deze riolen alsnog gebiedsgericht en op tijd (zonder kapitaalvernietiging) worden vervangen.
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Tenslotte zijn er opgaven voor extra inspecties, is er een toename van energiekosten van gemalen ten opzichte van
voorgaande jaren, en worden onderzoek en plannen en investeringen in gemalen en riolen voorzien. Het onderzoek richt
zich in de planperiode op verbeteringen in het beheer, het inspelen op klimaatsveranderingen en de inzet van duurzame
toepassingen in de afvalwaterketen.
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Organisatie en benodigde middelen
Invullen van alle opgaven leidt tot een onvermijdelijke verhoging van de rioolheffing tijdens de planperiode.
Door het college is in het collegeakkoord gesteld dat de heffing de komende 2 jaren niet zal worden verhoogd
met uitzondering van de inflatiecorrectie. In 2012 kan het tekort worden aangevuld vanuit de bestemmingsreserve. Vanaf 2013 wordt een verhoging van de heffing voorzien.

Foto David Rozing

Groen dak bibliotheek Rotterdam
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Inleiding
Voor het afvoeren van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater uit de
woonomgeving zijn er voorzieningen nodig. Aanleg en beheer van deze voorzieningen is een gemeentelijke taak (zorgplicht) die zijn wettelijke basis vindt in
de Wet milieubeheer (Wm art. 10.33) en de Waterwet (art. 3.5 en 3.6). Ze dragen
bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan
van wateroverlast.
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1.1

Aanleiding
De zorg voor de riolering is sinds 1-1-2008 verbreed. De verbreding bestaat uit de opname van de zorgplicht grondwater. De zorgplicht voor doelmatige inzameling en transport van afvalwater is vervangen door:
1. Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
2. Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater;
3. Zorgplicht voor het nemen van grondwatermaatregelen.
De gemeente is wettelijk verplicht een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen (Wm art.4.22). Met
het verstrijken van de planperiode 2006-2010 van het GRP 2 Rotterdam is het noodzakelijk het bestaande
GRP te actualiseren. In dit gemeentelijk rioleringsplan 3 staat hoe de gemeente de drie zorgplichten invult.
Wet milieubeheer, artikel 4.22
1. De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan vast.
2. Het plan bevat ten minste:
a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater als bedoeld in artikel 10.33, alsmede de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater als bedoeld in artikel 9a van de Wet op de waterhuishouding, en maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen
of te beperken, als bedoeld in artikel 9b van laatstgenoemde wet en een aanduiding van het tijdstip waarop die
voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn;
b. een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te vervangen voorzieningen als
bedoeld onder a;
c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b , worden of zullen worden beheerd;
d. de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder a, en van de in het plan aangekondigde activiteiten;
e. een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten.
3. Indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, houdt de gemeenteraad met dat plan rekening
bij de vaststelling van een gemeentelijk rioleringsplan.
4. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, aan gemeenten de plicht
opleggen tot prestatievergelijking ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10.33, alsmede de
taken, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6 van de Waterwet. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de frequentie, inhoud en omvang van de prestatievergelijking.

1.2

Geldigheidsduur
De gemeente stelt zelf de geldigheidsduur van het plan vast (Wm art. 4.22). De geldigheidsduur van dit
beleidsplan is vijf jaar (2011 tot en met 2015). Dit gemeentelijk rioleringsplan wordt in 2015 geactualiseerd. De
peildatum is 1 januari 2010. Jaarlijks wordt de voortgang van het derde GRP geëvalueerd en gerapporteerd.

1.3

Gevolgde procedure
Het gemeentelijk rioleringsplan is opgesteld door de gemeente Rotterdam. De volgende instanties zijn conform het gestelde in de Wet milieubeheer art. 4.23 bij het opstellen van het plan betrokken:
• Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
• Hoogheemraadschap van Delfland;
• Waterschap Hollandse Delta;
• Rijkswaterstaat Zuid-Holland;
• Provincie Zuid-Holland.
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Na de formele vaststelling door de gemeenteraad wordt het plan toegezonden aan de hiervoor vermelde
instanties. Op basis van art. 4.23 van de Wm moeten B&W de vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan
bekendmaken in ten minste één dag- of nieuwsblad dat in Rotterdam wordt verspreid.

Wet milieubeheer, artikel 4.23
1. Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval:
a. gedeputeerde staten,
b. de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde afvalwater wordt getransporteerd, en
c. de beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt geloosd.
2. Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders hiervan mededeling door toezending van het plan
aan de in het eerste lid, onder a tot en met c, genoemde instanties, en Onze Minister.
3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeen
te verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan.

In bijlage 2 worden de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen beschreven.

1.4

Begrippen
Dit GRP is een gemeentelijk plan dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Het is echter niet alleen voor de
politiek geschreven, maar ook voor overleg met de in de Wet Milieubeheer genoemde instanties. Dit heeft
tot gevolg dat in dit GRP vaktaal wordt gebruikt. In het bijlagenrapport bij dit GRP is daarom een uitgebreide
verklarende woordenlijst opgenomen.

1.5

Afbakening en relatie tot het Waterplan 2 Rotterdam
Gemeenten, waterschappen, provincies, rijk en (semi-)private bedrijven hebben elk taken in het water(keten)
beheer met bijbehorende, vaak wettelijk verplichte, beleidsplannen. Het gemeentelijke rioleringsplan is één
van deze plannen en omvat alle aspecten van de gemeentelijke taken voor de inzameling en het transport
van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
Het beheer van de riolering in de stad, als onderdeel van de (afval)waterketen, heeft directe raakvlakken met
het oppervlaktewater, het grondwater en de afvalwaterzuivering. In de deelgemeentelijke waterplannen wordt
samen met de waterschappen het Waterplan Rotterdam gebiedsgericht uitgewerkt. In deze deelgemeentelijke waterplannen worden zowel maatregelen in het rioleringssysteem als het oppervlaktewater voorgesteld.
Alle maatregelen uit deze plannen die direct of indirect met de riolering te maken hebben vormen onderdeel
van dit GRP. Daar waar de gemeentelijke watertaken de waterschapstaken raken is bij het opstellen van dit
plan de samenwerking met de waterschappen gezocht. Ook voor de uitvoering van het plan zal dit het geval
zijn.
Ook wordt in dit GRP aandacht besteed aan de invloed van de riolering op de grondwaterstand en is het huidige beleid van de gemeente Rotterdam inzake de grondwaterzorgplicht integraal onderdeel van dit GRP.
De deelgemeente Rozenburg is tijdens het opstellen van dit plan deel gaan uitmaken van Rotterdam. De
deelgemeente beschikt reeds over een GRP met een looptijd tot en met 2013. Tot en met 2012 wordt het
GRP Rozenburg nog als beleidskader voor Rozenburg gehanteerd. Daarna zal Rozenburg onderdeel gaan
uitmaken van het riolerings- en grondwaterbeleid van de gemeente Rotterdam.
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Dit nieuwe GRP beslaat de planperiode 2011-2015 en is als afzonderlijk plan naast het Waterplan 2 Rotterdam
opgesteld. Het Waterplan 2 is eind 2007 vastgesteld en het uitvoeringsprogramma is in uitvoering. Aan de
raakvlakken tussen GRP en Waterplan 2 Rotterdam is aandacht besteed.

1.6

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 is de inleiding, met de aanleiding, de geldigheidsduur en een leeswijzer. De lange termijn visie
voor de brede rioleringszorg wordt beschreven in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de ambities en de relaties met de omgeving. Hoofdstuk 4 beschrijft de evaluatie van het gevoerde rioleringsbeleid tot 2009. De uitkomsten vormen de beginsituatie voor het GRP 2011
t/m 2015. In hoofdstuk 5 ‘Toetsingskader’ worden voor de komende planperiode (en de periode daarna) doelen
beschreven en uitgewerkt. Hiermee wordt een toetsingskader gegeven waarmee onder meer de gevolgen
voor het milieu (Wm artikel 4.22 lid 2d) kunnen worden aangegeven. In hoofdstuk 6 ‘Toetsing huidige situatie’
wordt getoetst in hoeverre de doelen nu al zijn gerealiseerd. Tevens wordt de opgave beschreven en wordt in
hoofdstuk 6 een overzicht gegeven van de aanwezige voorzieningen (Wm, artikel 4.22 lid 2a). In hoofdstuk 7
‘Organisatie en financiën’ wordt de strategie vertaald naar benodigde personele en financiële middelen en een
wijze van kostendekking (Wm, artikel 4.22 lid e).
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Pompenkelder gemaal Waalhaven Zuidzijde
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Lange termijn visie en
ambities riolerings- en
grondwaterzorg
Dit hoofdstuk beschrijft een lange termijn visie voor de gemeentelijke
watertaken. Deze visie is een stip op de horizon, een wenkend perspectief.
Verder wordt beschreven wat de ambities voor dit plan zijn. Hierbij wordt
teruggegrepen op Waterplan 2, de Stadsvisie en GRP2. De ambities worden
vervolgens nader vastgelegd in doelen en functionele eisen voor de komende
planperiode.
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2.1

Watervisie op basis van Waterplan 2 en Stadsvisie
Rotterdam werkt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonomgeving. Water is een belangrijk aspect
voor een aantrekkelijke stad. Rotterdam presenteert zich als ‘Waterstad’. De watervisie op het Rotterdam van
de toekomst speelt een belangrijke rol bij alle plannen. Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingen waar Rotterdam mee te maken krijgt of kan krijgen. Het betreft hier de klimatologische veranderingen zoals toenemende
neerslag, verhoogde rivierafvoer en een stijging van de zeespiegel met als gevolg een hogere buitendijkse
waterstand en meer binnendijkse wateroverlast. Verder worden strengere eisen gesteld aan de waterkwaliteit.
De waterhuishouding in Rotterdam is erop gericht een aantrekkelijke woon- en werkomgeving te bieden. Er
wordt bescherming geboden tegen overstroming zowel binnendijks als buitendijks (droge voeten). Het water is
schoon en er is sprake van een helder en plantenrijk watersysteem. Verder worden de volksgezondheid en de
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater niet negatief beïnvloed door het stedelijke afvalwater en het relatief
schone hemelwater. Bij de invulling hiervan wordt een evenwicht gevonden tussen duurzaamheid en doelmatigheid.

2.2

Rotterdamse visie op de (afval)waterketen
Riolering wordt aangelegd om de volksgezondheid te beschermen, de kwaliteit van de leefomgeving te bevorderen en schade aan het milieu te voorkomen. Besluiten in het verleden hebben ertoe geleid dat het afvalwater,
vanuit volksgezondheidsaspecten gezien, snel uit onze directe leefomgeving wordt afgevoerd met name door
middel van een gemengd rioolstelsel (gezamenlijke afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater). Vanuit
de optiek van milieubescherming is vervolgens behandeling van het afvalwater noodzakelijk om te grote belasting van het (water)milieu te voorkomen.
Duurzaam omgaan met afvalwater betekent dat het afvalwater niet meer per definitie zo snel mogelijk naar een
afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt getransporteerd. De recent gewijzigde Wet Milieubeheer sluit hierbij aan.

Figuur 2.1. Voorkeursvolgorde
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Met de introductie van een voorkeursvolgorde beoogt deze wet een vermindering van de afvalwaterstromen.
Dit kan door relatief schone stromen met een beperkte (zuiverings)inspanning terug te brengen in het lokale
milieu. Het ministerie van VROM heeft samen met andere partijen een Lange termijn (2050) visie op de
waterketen opgesteld. Hierin stelt zij dat in afvalwater nuttige grondstoffen en energie zitten die kunnen worden gebruikt. De visie voorziet dat op de langere termijn huishoudelijk en bedrijfsafvalwater kunnen worden
benut als potentiële grondstoffen voor schoon water, energie of terugwinning van bijvoorbeeld fosfaat.
De gemeente Rotterdam wil dat het hemelwater zo veel mogelijk wordt benut of lokaal wordt teruggebracht
in het milieu. Het gescheiden inzamelen en verwerken van hemelwater en stedelijk afvalwater maakt het
mogelijk om het hemelwater schoon te houden en het stedelijk afvalwater te benutten of gelijkmatig af te
voeren naar de rioolwaterzuivering. Een gelijkmatige afvoer vergroot het rendement van de rioolwaterzuivering. Verder is het gevolg van scheiden dat de kans op overstortend rioolwater afneemt. Dit komt ten goede
aan de waterkwaliteit van het stedelijk oppervlaktewater. Slechts wanneer het niet doelmatig is, wordt het
hemelwater samen met het stedelijk afvalwater afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het transportsysteem en de afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn volledig op elkaar afgestemd.
Het hemelwater wordt waar nodig en mogelijk vertraagd, oppervlakkig geborgen en pas daarna afgevoerd
(vasthouden, bergen, afvoeren).

2.3

Grondwatervisie
Voor de “nieuwe” gemeentelijke grondwaterzorgplicht is het van belang dat het grondwater in de stad geen
structureel negatieve gevolgen veroorzaakt voor de gebruiksfunctie en de aan de grond gegeven bestemming. Het grondwater is voldoende diep om structurele wateroverlast te voorkomen en voldoende hoog om
structurele schade aan funderingen te voorkomen.

2.4

Lange termijn visie op de Rotterdamse rioleringszorg
De Rotterdamse visie op de afvalwaterketen en het grondwater worden omschreven als:
De rioleringszorg draagt bij aan de realisatie van een aantrekkelijke stad (Waterplan 2 en
Stadsvisie). Dit betekent naast een helder en plantenrijk watersysteem ook droge voeten en
een gezonde stad (GRP2).
Op lange termijn gaat Rotterdam duurzaam om met afvalwater. De volksgezondheid wordt
beschermd, schade aan het milieu en wateroverlast worden voorkomen. Verschillende afvalwaterstromen worden gescheiden. Hemelwater wordt lokaal of centraal in het milieu geloosd.
De bruikbare componenten (mineralen, energie) in het afvalwater worden hergebruikt. De
reststroom wordt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie gebracht. Gemeente, waterschap en
perceeleigenaar hebben hiervoor een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij het verwerken van
afvloeiend hemelwater speelt de openbare ruimte een belangrijke rol. Het grondwater in de
stad veroorzaakt geen structurele negatieve gevolgen voor de gebruiksfunctie en voor de
aan de grond gegeven bestemming.

2.5

Ambities en thema’s
Vanuit de visie voor de lange termijn, kan de richting voor beslissingen en ambities op korte termijn (tot
2015) worden afgeleid. Maatregelen die op korte termijn worden genomen, moeten vallen binnen de bandbreedte van de lange termijn visie en het toetsingskader.
Voor het behalen van de lange termijn visie zoals hiervoor verwoord is het van belang duidelijk te maken wat
de ambities precies zijn en welk tijdpad uitgestippeld wordt om deze waar te kunnen maken.
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Voor de ambities die Rotterdam op watergebied heeft, sluiten deze aan op het GRP2, Waterplan 2 en de
Stadsvisie. De ambities op watergebied zijn gekoppeld aan thema’s. GRP3 gaat verder op de in GRP2
geformuleerde thema’s. Het GRP2 omschrijft de volgende thema’s:
• Wateroverlast nu en in de toekomst voorkomen: droge voeten.
• Schoon en gezond oppervlaktewater: gezonde stad.
Het Waterplan 2 geeft ook duidelijk richting aan: ‘Rotterdam als waterstad’. Rotterdam is een stad met een
sterke economie en een aantrekkelijke plek om te wonen. De wateropgaven waar de stad voor staat (droge
voeten en schoon water) vragen daarbij om een innovatieve aanpak.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingse Veer

De ambitie voor het stedelijk afvalwater is dat al dit afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd. Vervolgens wordt het afvalwater gezuiverd door een centrale of lokale afvalwaterzuivering. Vanuit de Kaderrichtlijn
Water kunnen in de toekomst eisen worden gesteld aan de emissies vanuit de riolering. Emissies vinden
in de huidige situatie plaats op het regionale oppervlaktewater (singels en boezems) en op het rijkswater
(Nieuwe Maas). De ambitie is om de emissie vanuit de riolering zodanig te beperken dat het watersysteem
niet negatief beïnvloed wordt. Overstortbemalingen worden op termijn alleen nog toegepast vanuit kwantiteitsoverwegingen. De emissies op binnendijks water nemen hierbij niet toe.
De ambitie voor het hemelwater is dat dit zoveel mogelijk gescheiden wordt gehouden van het huishoudelijk
afvalwater. Daarnaast wordt het relatief schone hemelwater waar nodig vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater of de riolering. Voor de buitendijkse gebieden is vertraging van de afvoer niet nodig omdat
rechtstreeks op de rivier wordt afgevoerd. Het hemelwater wordt in gebieden met een wateropgave waar
mogelijk vertraagd, oppervlakkig geborgen en pas daarna afgevoerd (vasthouden, bergen, afvoeren). Voor
een zichtbare afvoer heeft oppervlakkige afvoer van hemelwater (via straten of goten) de voorkeur boven
ondergrondse afvoer (via kolken en leidingen). Wateroverlast als gevolg van water-op-straat wordt zoveel
mogelijk voorkomen.
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De ambitie voor het grondwater is dat het grondwater in de stad geen structureel negatieve gevolgen veroorzaakt voor de gebruiksfunctie. Het grondwater is voldoende diep om structurele wateroverlast te voorkomen
en voldoende hoog om structurele droogstand van houten paalfunderingen te voorkomen. Maatregelen in het
openbaar gebied worden uitsluitend genomen als deze doelmatig zijn. Perceeleigenaren hebben een verantwoordelijkheid voor het eigen perceel.

2.6

Gebiedsgerichte aanpak
De strategie om de ambities en uiteindelijk de visie voor de riolerings- en grondwaterzorg te bereiken is het
toepassen van een gebiedsgerichte benadering. Het doel van gebiedsgericht werken in algemene zin is te komen tot een aanpak op maat voor de eigen opgaven van de wijken. Hiermee wordt beoogd de Rotterdammers
op de best mogelijke manier van dienst te zijn. Iedere wijk heeft zijn eigen kenmerken en knelpunten die om
een eigen aanpak vragen. Die aanpak biedt kansen om samen met alle betrokkenen in een gebied waaronder
deelgemeenten en woningcorporaties actief te werken aan oplossingen en verbeteringen.
De gebiedsgerichte benadering wordt toegepast op het niveau van deelgemeenten. Elk gebied heeft zijn eigen
opgaven en specifieke water en rioleringsgerelateerde kenmerken. De ambities vinden zijn uitwerking in vier
aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn:
• De wateropgave.
• Oppervlaktewaterkwaliteit.
• Grondwateroverlast en grondwateronderlast.
• Toestand van de riolering.
Uitgaande van deze aandachtspunten wordt voor elke deelgemeente naast het deelgemeentelijk waterplan
een visie op de riolering en het grondwater opgesteld. Deze visie vormt input voor de gebiedsvisies van de
deelgemeenten en wordt vertaald naar meerjarenplannen voor de vervanging van de riolering en de renovatie
van gemalen en persleidingen. De meerjarenplannen vormen input voor een integraal wijkactieplan (iWAP).
Nieuw ten opzichte van de huidige aanpak is dat hierdoor op wijk-, buurt of subbuurtniveau in plaats van op
straatniveau de vervanging van de riolering mogelijk wordt. Het gevolg is dat de mogelijkheden om afvalwaterstromen te scheiden en grondwaterproblemen structureel en planmatig op te lossen, worden vergroot.
Bewoners en ondernemers worden actief geïnformeerd of betrokken. Zo weten we welke knelpunten er spelen
en hoe deze het best kunnen worden aangepakt.
Voor de gebiedsgerichte uitwerking wordt het volgende kader gehanteerd:
Voor het Centrum en het rustig stedelijk gebied wordt de gebiedsgerichte ambitie geformuleerd als:
Er wordt gestreefd naar de realisatie van voldoende waterberging en vertraging van de afvoer van hemelwater. Afkoppelen van verhard oppervlak wordt alleen kleinschalig ingezet. De hoofdstromen voor de inzameling
en het transport van afvalwater en hemelwater blijven gemengde systemen.
Voor het groen stedelijk gebied geldt de volgende ambitie:
In de naoorlogse wijken zoals Schiebroek, Pendrecht, Zuidwijk, IJsselmonde en Hoogvliet wordt een gescheiden inzameling en transport van hemelwater en huishoudelijk afvalwater nagestreefd. Grondwater wordt met
behulp van drainagesystemen zonder bemaling afgevoerd naar de singels.
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KERNBESLISSINGEN EN RUIMTELIJKE CON SEQ
HOOFDSTUK 2 / DEEL I / ONTWIKKELINGSSTRATEGIE

KANSEN VOOR GEWENSTE WOONMILIEUS

Zoekgebied centrum
stedelijk woonmilieu
Zoekgebied rustig
stedelijk woonmilieu
Zoekgebied groen
stedelijk woonmilieu

Figuur 2.2. Indeling gebieden (bron: Stadsvisie)
Voor bijzondere gebieden geldt het volgende:
Voor de wijken met niet onderheide panden wordt geen ambitie verwoord. De gemeente is voor structurele maatregelen om overlast te voorkomen in deze gebieden afhankelijk van derden.
Voor het Havengebied wordt het hemelwater door de bedrijven zelf verwerkt en geloosd. Het huishoudelijk afvalwater
van de bedrijven wordt zoveel mogelijk ingezameld en getransporteerd met behulp van persriolering naar de rioolwaterzuivering. In Hoek van Holland wordt in de hoge duingebieden ingezet op infiltratie van hemelwater als aanvulling
van het grondwater.
Rozenburg is een afgebakend gebied met weinig zetting. De komende 2 jaar wordt het GRP Rozenburg nog gehanteerd voor deze deelgemeente. Vanaf 2013 worden de ambities voor Rozenburg verder ingevuld.
CENTRUMSTEDELIJK

Voor buitendijkse gebieden zoals bijvoorbeeld de Stadshavens geldt:
Het hemelwater wordt zoveel mogelijk rechtstreeks afgevoerd naar de rivier. Voor stedelijk afvalwater afkomstig van
buitendijkse objecten wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor lokale behandeling en/of hergebruik.

66
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Persleidingrenovatie
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Relaties met de omgeving
en ontwikkelingen
De omgeving waarin we leven en werken verandert voortdurend. Ook in
het riolerings- en waterbeheer ontstaan nieuwe inzichten en zijn er
ontwikkelingen die een nieuw of aangepast beleid vragen. Een voorbeeld
hiervan is het inzicht dat het klimaat verandert. Dit heeft consequenties voor
de wijze waarop de riolering wordt beheerd. Ook de Europese regelgeving
heeft invloed op de wijze waarop bijvoorbeeld wordt omgegaan met lozingen
op het oppervlaktewater. Tenslotte bestaat op rijksniveau het beeld dat de
(gemeentelijke) watertaken efficiënter en doelmatiger kunnen worden
uitgevoerd. De verwachting is dat samenwerken in de waterketen hieraan
een bijdrage levert.
Deze en andere ontwikkelingen zijn het uitgangspunt voor het kijken naar
de toekomst. Ook hebben ze invloed op het opstellen en uitvoeren van
maatregelen. In dit hoofdstuk is een aantal kenmerkende ontwikkelingen
als ook de wet- en regelgeving beschreven.
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3.1

Relaties riolering met omgeving
In het stedelijk waterbeheer in Nederland is onderscheid gemaakt tussen de waterketen, drinkwatervoorziening - afvalwaterinzameling- en transport – afvalwaterzuivering, en het watersysteem. Deze laatste bestaat
uit het fysieke oppervlaktewater- en grondwatersysteem. Hiertussen zijn verschillende raakvlakken zoals in
Figuur 3.1 weergegeven.

Figuur 3.1: Plaats van riolering in de waterketen-watersysteem (Bron: Rijksvisie waterketen: VROM).
De samenhang tussen de riolering en AWZI is belangrijk omdat de aanvoer vanuit de riolering ook de werking
van de AWZI beïnvloedt (Figuur 3.1). Vervolgens is de werking van de AWZI weer van invloed op de emissies
via het effluent. In Rotterdam liggen de meeste rioleringsstelsels binnendijks terwijl de AWZI’s op buitendijks
water lozen. Het is daarom belangrijk de emissies integraal te benaderen.
In veel gebieden in Rotterdam is sprake van een nauwe relatie tussen het watersysteem en de afvalwaterketen als gevolg van de relatief lage riooloverstortniveau’s. Bij een geringe peilstijging in de singels is er sprake
van een gecombineerd systeem.
De samenhang tussen riolering en drinkwater is gering. Het drinkwaterverbruik bepaalt voor een groot deel
wel de hoeveelheid huishoudelijk afvalwater. De hoeveelheid hemelwater en/of andere factoren zijn echter
veelal maatgevend voor de rioleringssystemen. Het drinkwaterbedrijf heeft de nodige kennis en ervaring met
het beheer en onderhoud van ondergrondse netwerken en de afstemming daarvan op andere werkzaamheden in de openbare ruimte.
De samenhang tussen riolering en wegonderhoud is groot. Een belangrijk streven in de afgelopen jaren is
geweest het bereiken van een hoog integratiepercentage waarbij rioolvervanging en wegonderhoud gelijktijdig werden gerealiseerd. De nieuwe CROW-schouw methodiek van wegen en verhardingen kan ertoe leiden
dat het integratiepercentage naar beneden zal gaan.

3.2

Ruimtelijke ontwikkelingen
De relatie met de ruimtelijke omgeving wordt steeds belangrijker als we bij het zoeken naar mogelijkheden
om wateroverlast te beperken ook steeds meer de openbare ruimte moeten betrekken. De hevigere buien die
door de klimaatverandering gaan vallen, kunnen niet meer alleen door het buizenstelsel in de grond worden
verwerkt. De openbare ruimte moet hier een steeds belangrijkere rol in gaan spelen.
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3.3

Samenwerking in de waterketen
Vanuit het ministerie van VROM en V en W wordt in de afvalwaterketen een sterke doelmatigheidsverbetering
verwacht. De uitdaging voor de betrokken partijen ligt in het efficiënt afstemmen van taken in de keten en
taken die daaraan gerelateerd zijn. Dit kan door het slim benutten van de kwaliteiten van de waterketenpartners. Kerncompetenties van de gemeente zijn de rioleringszorg, de inrichting en het beheer van de openbare
ruimte en de integrale beleidsafweging die daarvoor nodig is. De waterschappen beschikken over uitgebreide
kennis van afvalwaterzuivering en watersysteem. Kernkwaliteit van de drinkwaterbedrijven is het bedrijfsmatig
managen van zuiveringen en leidinginfrastructuur tot op perceelsniveau en het onderhouden van klantcontacten. Provincies kunnen als middenbestuur partijen verbinden.
Het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen geeft aan dat: gegeven de fysieke verwevenheid van riolering en
afvalwaterzuivering realiseren de gemeenten en waterschappen permanente samenwerking in het afvalwaterbeheer op de schaal van een afvalwaterzuiveringsinstallatie en de aangesloten riolering. Zij beheren de
afvalwaterketen als was er sprake van één systeem en één verantwoordelijke partij. Gemeente en waterschappen leggen de gezamenlijke afspraken vast in bestuurlijke overeenkomsten zoals afvalwaterakkoorden.
Rotterdam werkt intensief samen met de waterschappen in het kader van het Waterplan. Verder vindt afstemming plaats met de waterschappen op zuiveringslusniveau. Tenslotte zijn afspraken per zuivering vastgelegd
in beheerovereenkomsten.
Als gevolg van de doelmatigheidsdiscussie binnen de waterketen hebben de VNG en de Unie van Waterschappen in april 2010 afspraken gemaakt over verdergaande samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. Tijdens de planperiode zal samen met de waterschappen verkend worden hoe op het niveau van
Rotterdam verder invulling kan worden gegeven aan deze afspraken.

3.4

Klimatologische ontwikkelingen
Het klimaat verandert. De wereldwijde temperatuurstijging zal naar verwachting leiden tot intensievere neerslag. Dit heeft ook gevolgen voor het functioneren van de riolering en het grondwater. Zonder maatregelen zal
de kans op wateroverlast toenemen. Evenals de vervuiling van het oppervlaktewater door extra overstortingen.
In de voorgaande periodes is hierop al geanticipeerd door aanpassing van de toetsingsnormen bij rioolberekeningen en het zoveel mogelijk benutten van kansen om regenwater af te koppelen bij rioleringsprojecten.
Als gevolg van de klimaatveranderingen bestaat de mogelijkheid dat langdurigere droge perioden zullen optreden. Dit heeft gevolgen voor de grondwaterstanden en de robuustheid van het watersysteem. De effecten van
overstortingen uit de riolering op de waterkwaliteit kunnen na perioden van droogte ernstiger zijn.
Het programmabureau Klimaat doet onderzoek naar de gevolgen van de klimaatveranderingen op het stedelijk
watersysteem en de afvalwaterketen.

3.5

Europese regelgeving
Onder de relevante Europese regelgeving dient te worden genoemd: Richtlijn behandeling van stedelijk afvalwater, Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn en het Scheepsafvalstoffenbesluit. In Bijlage 3 wordt nader
ingegaan op deze regelgeving.
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Evaluatie rioleringsbeleid GRP2
De resultaten van de voorgaande periode bepalen mede de vertrekpositie voor
het nieuwe GRP3. Het GRP2 beschrijft de periode 2006-2010. Het GRP2 is
geëvalueerd op de voorgenomen uit te voeren onderzoeken en maatregelen.
Hierbij is de eerste 3 jaar van de planperiode beschouwd. In dit hoofdstuk zijn
de uitkomsten uit de evaluatie op hoofdlijnen beschreven. Naast de evaluatie
van de (technische) doelstellingen wordt kort stilgestaan bij de middelen
(personeel en financieel) en het GRP als beleidsrapportage voor bestuurders
en ambtenaren.
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4.1

Proces
Voor de evaluatie van GRP2 is geen vastgestelde methodiek beschikbaar. De evaluatie van GRP2 is gebeurd
op basis van beschikbare gegevens en gesprekken. Het doel van de evaluatie is een zo helder en volledig
mogelijk beeld te geven in hoeverre de in GRP2 gestelde doelstellingen zijn behaald.
GRP2 heeft een hoog gehalte aan uitvoeringsmaatregelen en is daarmee gericht op productie. De organisatie van Gemeentewerken Rotterdam is hierop afgestemd. Grotendeels is deze opgave gerealiseerd. Waar
deze niet is gerealiseerd, is een plausibele verklaring voorhanden.
Zo zijn er afgelopen periode nieuwe ontwikkelingen geweest (implementatie Wet Gemeentelijke Watertaken,
Nationaal Bestuursakkoord Water en Bestuursakkoord Waterketen) en is Waterplan 2 opgesteld. Procesoptimalisaties en onderzoeken binnen GRP2 hebben een andere prioriteit gekregen.
De dienstverlening en klachtenafhandeling naar de burgers en bedrijven toe is voldoende. Hierbij wordt
ad-hoc het probleem naar tevredenheid opgelost. Het maken van een afgewogen probleemanalyse verdient
verbetering (effectbestrijding in plaats van bronaanpak).
GRP2 kent een aantal speerpunten welke zijn vertaald in doelen. Elk afzonderlijk doel kent functionele eisen.
Deze functionele eisen hebben één of meerdere maatstaven om te kunnen bepalen in hoeverre aan de functionele eis wordt voldaan. Met meetmethoden is vastgelegd op welke wijze getoetst wordt of aan de maatstaven wordt voldaan. Onderstaand is dit schematisch weergegeven.
Doelen

Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

gewenst systeembedrag

benodigde voorwaarden

getalsmatige precisering

wijze van toetsing
maatstaven

Daarnaast zijn maatregelen geformuleerd. Deze maatregelen zijn gekoppeld aan functionele eisen en zijn
(ook) benodigd om de gestelde doelen te realiseren.

4.2

Evaluatie op doelstellingen
Het GRP2 is opgesteld op basis van toenmalige vigerende wetgeving, beleid en inzichten. Dit heeft geresulteerd in 4 doelen, te weten:
Doel 1: Het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater.
Doel 2: Het voorkomen van overlast en veiligheidsrisico’s voor de gemeenschap.
Doel 3: Het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu.
Doel 4: Het verbeteren van de uitvoering van de rioleringszorg gericht op de gemeenschap.
Deze doelen zijn door middel van functionele eisen en maatstaven doorvertaald naar maatregelen. Daarnaast zijn meetmethoden beschreven hoe de effecten / resultaten te monitoren. Onderstaand is kort per doel
beschreven wat de behaalde resultaten zijn.
Doel 1: Het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater
Inzameling en transport van afvalwater gebeurt binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam. In 2009
wordt bij alle panden in Rotterdam het afvalwater ingezameld en getransporteerd of is er ontheffing van de
zorgplicht verleend door de provincie. De inzameling en het transport van afvalwater vindt op doelmatige
wijze plaats. De doelmatigheid van de inzameling en het transport van afvalwater kan verder worden verbeterd door het vergroten van het inzicht in de toestand en het functioneren van het rioolsysteem en de processen. Om dit inzicht te vergroten is in 2009 een onderzoek opgestart naar het functioneren van het systeem.
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Doel 2: Het voorkomen van overlast en veiligheidsrisico’s voor de gemeenschap
De bedrijfszekerheid van de rioleringsmiddelen is in de praktijk gewaarborgd. Het is, vanwege het ontbreken
van analyses van de beheergegevens, niet bekend of voldaan wordt aan vastgestelde ingrijpmaatstaven en het
onderhoudsbeleid. 98,8% van de riolering voldoet aan de ingrijpmaatstaf voor stabiliteit. In de huidige situatie
is bijna 30 km niet tijdig vervangen op basis van bovengenoemde ingrijpmaatstaf. Er wordt aan gewerkt om
de locaties waar modelberekeningen water op straat voorspellen te reduceren. Circa 50% van de benodigde
maatregelen hiervoor is gerealiseerd. De verklaring voor dit achterlopende percentage is dat deze maatregelen
niet goed zijn ingepast in de huidige werkwijze en er onvoldoende prioriteit aan is gegeven. Er is inzicht in het
aantal meldingen van stank (buitenshuis). Het is echter niet eenduidig vast te stellen of deze klachten afkomstig zijn vanuit de rioleringsmiddelen.

Centraal Automatische Sturing (CAS)
Doel 3: Het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu
De gemeente Rotterdam voldoet aan de basisinspanning. De gemeente heeft dit bereikt met behulp van Centraal Automatische Sturing (CAS) van de hoofdrioolgemalen. CAS functioneert nog niet geheel naar behoren.
Een evaluatie over het presteren is beperkt beschikbaar. Het opstellen van deelgemeentelijke waterplannen
alsmede het uitvoeren van de maatregelen is in volle gang. 85% van alle deelgemeenten (totaal 14) beschikken
over een deelgemeentelijk waterplan. De maatregelen uit de eerste vijf deelgemeentelijke waterplannen zijn in
de realisatiefase (25% gereed en 40% in uitvoering). Registratie van bestaande en nieuwe vergunningen vindt
consequent plaats. Nagenoeg alle riolering (99,8%) voldoet aan de ingrijpmaatstaf voor waterdichtheid (instromen grondwater). Een verklaring voor dit hoge percentage is dat met de huidige meetmethode het instromen
van grondwater niet voldoende wordt waargenomen. Met DCMR vindt geen structurele afstemming plaats ten
aanzien van verleende vergunningen en handhavingsactie in relatie tot het lozen van schadelijke stoffen in de
riolering. Bij het vervangen van riolering is het pragmatisch gebleken het hemelwater en afvalwater in één buis
in te zamelen en te transporteren.
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Doel 4: Het verbeteren van de uitvoering van de rioleringszorg gericht op de gemeenschap
Afstemming met andere buitenruimtebeheerders gebeurt. De minimale integratiegraad (75%) van werken is
ruim behaald (gemiddeld over 2006 t/m 2008 van 88%). Opgemerkt wordt dat dit hoge integratiepercentage
deels ten koste is gegaan van de juiste rioolvervanging. Daarnaast is er voldoende inzicht in de financiële
beheersmatige aspecten van de rioleringszaak. Rotterdam scoort op een aantal punten net iets minder in de
landelijke benchmark ten opzichte van vergelijkbare gemeenten (G4). Qua afhandeling van rioleringsmeldingen wordt voldaan aan de gemeentelijke servicenormen.

4.3

Evaluatie op speerpunten
In het GRP2 zijn vier speerpunten benoemd. Dit zijn zaken die bijzondere aandacht krijgen. De vier speerpunten zijn:
1. Het continueren van de inspanning om het aantal kilometers rioolvervanging per jaar te verhogen van
30,8 km in 2006 tot 40 km in 2010
Het aantal kilometer te vervangen riolering is verhoogd en ligt op schema om in 2010 aan de vervangingsopgave te voldoen. De vervangingsopgave van 2006 tot en met 2008 was 99,3 km en gerealiseerd is
103,0 km.
2. De renovatie van 21 grote gemalen en 6,5 km persleiding tot en met 2010
Bij de renovatie van de gemalen is een kleine uitvoeringsachterstand. De planning is om tot en met 2010
gestart te zijn met de renovatie van alle gemalen zoals beschreven in GRP2. Van de persleidingrenovatie
van 5 persleidingen is er één gedeeltelijk uitgevoerd, één uitgesteld vanwege onvoldoende noodzaak en
zijn de andere 3 vertraagd. De vertraging is ontstaan door ruimtelijke ontwikkelingen (Pleinwegleiding),
voortschrijdend inzicht en vergunningtrajecten.
3. Het bepalen en uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen in het rioleringssysteem om de lange termijn
doelstellingen van het Waterplan Rotterdam te bereiken (waterkwaliteitsspoor)
Als middel om de noodzakelijke maatregelen in beeld te brengen is afgesproken om per deelgemeente een
waterplan op te stellen (inclusief uitvoeringsprogramma). 85% van de deelgemeenten beschikt over een
waterplan. Aan het uitvoeringsprogramma wordt gewerkt. Van de maatregelen uit de eerste vijf deelgemeentelijke waterplannen is tot en met 2008 25% gereed en 40% in uitvoering.
4. Het anticiperen op de consequenties van de klimaatverandering en de Europese regelgeving in het rioleringsbeheer
Er is geen gedifferentieerde strategie beschikbaar ten aanzien van de wijze van hemelwaterafvoer en type
rioolstelsels (maatwerk per deelgebied). Overkoepelende klimaatontwikkelingen zijn ingebed in Waterplan 2
en het Rotterdam Climate Proof. Doorvertaling hiervan naar het stedelijke watersysteem (inclusief riolering)
vindt momenteel plaats in het kader van “Kennis voor Klimaat”.

4.4

Personele middelen
Bij het opstellen van GRP2 is de destijds (2005) aanwezige personele bezetting weergegeven. Er is geen
doorkijk gemaakt naar de benodigde personele middelen voor de planperiode. De opgave is ten opzichte van
GRP2 toegenomen. De bezetting (fte’s) is ten opzichte van 2005 niet evenredig met de opgave toegenomen.
Hierdoor is circa 80 à 90% van de werkzaamheden uitgevoerd. De resterende 10 à 20% van het niet (voldoende) uitgevoerde rioolbeheer betreft vooral uitvoering van onderzoeken en procesoptimalisatie.
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4.5

Rioolheffing
Het rioolrecht is per 1-1-2009 omgezet naar een rioolheffing. Dit vanwege de veranderde wetgeving ten
aanzien van de gemeentelijke zorgplicht voor stedelijk afval-, hemel-, en grondwater. De heffing voor
Rotterdam wordt op een andere wijze bepaald dan in GRP2 is vastgelegd (zie hiervoor ook par. 7.2.1).
Uit een overzicht van de baten en de lasten blijkt dat de rioolheffing kostendekkend is.  

Aanleg persleiding Bakkenoordseweg (Pernis)
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Toetsingskader
De visie op het water, de riolering en het grondwater in Rotterdam die in het GRP
is geformuleerd beschrijft de uiteindelijk gewenste situatie. Het is een wenkend
perspectief voor een aantrekkelijke stad. Het realiseren van die visie vraagt de
nodige inspanningen en tijd.
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5.1

Van visie, ambities naar doelen en functionele eisen
De visie op het water, de riolering en het grondwater in Rotterdam die in het GRP is geformuleerd beschrijft
de uiteindelijk gewenste situatie. Het is een wenkend perspectief voor een aantrekkelijke stad. Het realiseren van die visie vraagt de nodige inspanningen en tijd.
Om aan die inspanningen richting te geven is een toetsingskader geformuleerd. Dit toetsingskader wordt
beïnvloed door verschillende principes en concepten waarmee in Rotterdam gewerkt wordt of gewerkt kan
gaan worden. De gebiedsgerichte benadering is een voorbeeld van een dergelijk concept. Het toetsingskader is aan verandering onderhevig, verschillende aandachtspunten hebben hier invloed op.

Figuur 5.1. Van visie naar plan.
Voor de korte termijn, de planperiode, is behoefte aan een duidelijk toetsingskader om na te kunnen gaan
of de juiste activiteiten (onderzoek, maatregelen) worden genomen. Daartoe zijn doelen, functionele eisen
en maatstaven/meetmethoden geformuleerd (DoFeMa). Deze doelen en functionele eisen voor de waterketen en het grondwater worden periodiek (om de vijf jaar) geëvalueerd en eventueel geactualiseerd aan de
hand van de aandachtspunten.

5.2

Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden
Doelen
De rioleringszorg in Rotterdam dient 6 doelen. De doelen zijn voor een deel gebaseerd op GRP2 en daar
waar nodig aangescherpt en aangevuld. Dit geldt onder andere voor de grondwaterzorg en de aansluiting
bij het gedachtegoed van de verbrede watertaken.
1. Inzameling en transport van stedelijk afvalwater.
2. Doelmatige inzameling, transport en verwerking van hemelwater (voor zover niet door de particulier).
3. Het voorkomen van overlast en veiligheidsrisico’s voor de gemeenschap.
4. Het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu.
5. Een actieve wijze van communicatie naar burgers en bedrijven.
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6. Zorgen dat (voor zover mogelijk en doelmatig) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert.
De functionele eisen kunnen worden gezien als toetsingscriteria waarmee kan worden getoetst of de gestelde
doelen zijn behaald. De maatstaven zijn de meetlatten waarlangs de functionele eisen worden gelegd. In bijlage 4 zijn de functionele eisen en maatstaven uitgebreider weergegeven om invulling te geven aan de zorgplicht
voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, inzamelen en verwerken van hemelwater en het
grondwater. In bijlage 5 is een aantal algemene voorwaarden voor effectief rioleringsbeheer beschreven.
Om de huidige situatie te toetsen aan de maatstaven, kunnen in sommige gevallen meerdere meetmethoden
worden gehanteerd. Het is van belang om de bij de toetsing gebruikte meetmethode vast te leggen om een
eenduidige en reproduceerbare toetsing te krijgen (zie bijlage 4). Op operationeel niveau vindt toetsing van
het functioneren van het systeem en de objecten plaats met behulp van prestatieindicatoren.
De volgende toetsingscriteria worden per doelstelling gesteld:
1. Inzameling en transport van stedelijk afvalwater.
Toetsing of deze doelstelling wordt behaald vindt plaats op basis van de volgende criteria:
a.

afvalwater wordt naar een communale zuiveringsinstallatie getransporteerd of lokaal gezuiverd als
dat doelmatiger is (cf GRP2).

b.

er zijn geen belemmeringen bij de afstroming van stedelijk afvalwater in het rioolstelsel (cf GRP2).

c.

riolen mogen niet instorten en zo tot gevaarlijke situaties leiden (cf GRP2).

d.

tijdens regenweersituaties komt de afvoer van stedelijk afvalwater niet in gevaar (afgeleid van GRP2).

e.

vermenging van stedelijk afvalwater met grondwater wordt zoveel mogelijk voorkomen.

f.		

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

2. Doelmatige inzameling, transport en verwerking van hemelwater (voor zover niet door de particulier).
Toetsing of deze doelstelling wordt behaald vindt plaats op basis van de volgende criteria:
a.

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

b.

afkoppelen van verhard oppervlak leidt niet tot wateroverlast of negatieve milieueffecten.

c.

er zijn geen belemmeringen voor de afstroming van hemelwater in het riool- of hemelwaterstelsel.

d.

hemelwaterriolen mogen niet instorten en zo tot gevaarlijke situaties leiden.

e.

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

3. Het voorkomen van overlast en veiligheidsrisico’s voor de
gemeenschap.
Toetsing of deze doelstelling wordt behaald vindt plaats op basis
van de volgende criteria:
a.

De bergings- en afvoercapaciteit van de riolering is

		

voldoende om wateroverlast binnen vastgestelde 		
grenzen te voorkomen (cf GRP2).

b.

Riolen mogen niet instorten en zo tot gevaarlijke

		

situaties leiden (cf GRP2).

c.

Stankoverlast vanuit de riolering wordt zoveel mogelijk

		

voorkomen (cf GRP2).

Nesselande - aanleg lavakoffer
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4. Het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu.
Toetsing of deze doelstelling wordt behaald vindt plaats op basis van de volgende criteria:
a.

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

		

(bijgesteld tov GRP2).

b.

Ongezuiverde lozingen van stedelijk afvalwater komen niet voor binnen de gemeentegrenzen

		

(cf GRP2).

c.

Lozingen van afvalwater in het rioolstelsel dat schadelijk is voor het milieu en de riolering worden 		
zoveel mogelijk voorkomen (cf GRP2).

d.

Overstort gebeurtenissen en hoeveelheden worden zoveel mogelijk beperkt ( bijgesteld tov GRP2).

e.

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

5. Een actieve wijze van communicatie naar burgers en bedrijven.
Toetsing of deze doelstelling wordt behaald vindt plaats op basis van de volgende criteria:
a.

De gemeente fungeert als het loket voor alle gemeentelijke watertaken.

b.

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

c.

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

d.

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

6. Zorgen dat (voor zover mogelijk en doelmatig) het grondwater de bestemming van een gebied
niet structureel belemmert.
Toetsing of deze doelstelling wordt behaald vindt plaats op basis van de volgende criteria:
a.

Grondwaterproblemen in bestaand bebouwd gebied worden aangepakt voor zover doelmatig.

b.

Er is inzicht in de actuele grondwaterstanden.

c.

Er is inzicht in de kans op het verhogen of verlagen van de grondwaterstand bij rioolvervanging.
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Overstort Boezemsingel
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Huidige situatie,
toetsing en opgaven
Het rioleringssysteem in Rotterdam wordt gekenmerkt door een hoog
percentage gemengde rioolstelstels met een hoge afvoercapaciteit van de
rioolgemalen. Als gevolg van de centraal automatische sturing van de
gemalen is het ontbreken van randvoorzieningen voor emissiereductie
eveneens kenmerkend voor het Rotterdamse rioleringssysteem. In dit
hoofdstuk wordt eerst kort ingegaan op de recente historie. Vervolgens
worden een aantal kentallen en kenmerken weergegeven, vindt de toetsing
van de huidige situatie plaats aan de gestelde doelen en toetsingscriteria
(functionele eisen) om vervolgens te bepalen wat de opgaven zijn.
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6.1

Inleiding
Er wordt een beeld gegeven van de omvang en het functioneren van de riolering, aan welke wettelijke eisen
wordt voldaan en hoe de rioleringsvoorzieningen worden beheerd en onderhouden. Evenals in het GRP2 is
opnieuw de opgave om 40 km per jaar te vervangen tegen het licht gehouden.
Het vaststellen van de huidige situatie heeft plaatsgevonden op basis van:
• de evaluatie van het gemeentelijk rioleringplan Rotterdam 2006-2010 (zie ook H 4);
• objectgegevens in het gemeentelijke rioolbeheersysteem;
• overige rioleringsgegevens.
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de omvang van de huidige voorzieningen. Daar waar mogelijk
vindt toetsing plaats per zorgplicht. Dit resulteert in de opgaven voor de planperiode van GRP 3.

6.2

Recente historie van het Rotterdamse rioolstelsel
De ontstaansgeschiedenis van het rioolstelsel is zeer bepalend geweest voor de kenmerken van het huidige
rioolstelsel. Voor 1980 werd eigenlijk de volledige afwatering, huishoudelijk afvalwater, regenwater en oppervlaktewater verzorgd door het rioolstelsel en de rioolgemalen. Behalve de gebieden die aangesloten waren
op de lokale zuiveringen Kerkedijk en Hoge Limiet in IJsselmonde en Schiebroek loosde het grootste deel van
Rotterdam het afvalwater nog ongezuiverd op de rivier.
Als gevolg van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) (1970) mocht huishoudelijk afvalwater niet
meer rechtstreeks op de rivier worden geloosd. Om hieraan invulling te geven heeft Rotterdam een Structuurplan Waterhuishouding (1980) opgesteld. Het Structuurplan
omschrijft de aanleg van nieuwe persleidingen en rioolgemalen.
Verder werden als gevolg van dit plan de afvalwaterzuiveringsinstallaties Dokhaven en Kralingseveer gerealiseerd en tevens
werd de Centrale Meld en Regelkamer (CMRK) ingericht.
Tenslotte werd het oppervlaktewatersysteem voorzien van een
eigen bemaling.
Door uitvoering van het Structuurplan is een min of meer
over- gedimensioneerd gemengd rioolstelsel ontstaan met
een relatief grote berging. Daarnaast beschikt het stelsel, door
de aanwezigheid van de oorpronkelijk aanwezige overstort
bemalingen over een zeer grote afvoer capaciteit. Ten tijde
van hevige neerslag kan gebruik worden gemaakt van de oude
persleidingen om rechtstreeks naar de rivier afte voeren. Door
de aanwezigheid van deze overstortbemalingen zijn er relatief
weinig overstortingen op de kleinere gevoelige stadswateren.

Gemaal Westersingel anno 1863 (Centrum).
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6.3

Kengetallen en kenmerken rioleringsvoorzieningen en -systeem

6.3.1

Kengetallen rioleringsvoorzieningen
Het rioleringssysteem in Rotterdam is omvangrijk en uitgestrekt. Het bestaat uit veel verschillende onderdelen en
voorzieningen die gezamenlijk bijdragen aan haar functie, het afvoeren van afvalwater en regenwater en in sommige gevallen grondwater. In tabel 6.1 is een overzicht weergegeven van de belangrijkste rioleringsvoorzieningen.
In bijlage 6 is een vollediger overzicht van het Rotterdamse stelsel gegegeven.

OMSCHRIJVING OBJECT		

eenheid

							

GRP 2006-2010

GRP 2011-2015

STAND PER 2005

STAND PER 2009

			
2.488			

2.544

Vrijvervalriolering totaal			

km			

- gemengde riolering			

km					

1.809

- regenwaterafvoerriool/drainage*

km					

532

- droogweerafvoerriool			

km					

152

- onbekend				

km					

51

Collecteurriolen				

km					

50

Afsluiters				

st					

1454

Gemaalinstallaties			

st			

Ont-/beluchters				

st					

151

Overstorten				

st					

341

Terugslagklep				

st					

321

Lamellenafscheider			

st					

5

Wervelventiel				

st					

7

IBA’s					

st					

49

Persleidingen				

km			

Bergbezinkvoorzieningen		

st		

Speciale constructies 			
658			

208			

949

312

Tabel 6.1 Overzicht voorzieningen gemeente Rotterdam.
Er is sprake van een toename van het aantal kilometers vrijvervalriolering in de voorgaande periode van 56 km.
Voor een groot deel is dit veroorzaakt door de uitbreiding van het areaal in het uitbreidingsgebied Nesselande
(26 km). De rest van de toename wordt veroorzaakt door de aanleg van (verbeterd)gescheiden stelsels in de rest
van Rotterdam.
De totale vervangingswaarde van de aanwezige vrijvervalriolering bedraagt meer dan € 1,3 miljard. Voor de
gemalen is dit meer dan € 220 miljoen en voor de persleidingen meer dan € 84 miljoen.
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6.3.2

Kenmerken van het rioleringssysteem
De inzameling en het transport van stedelijk afvalwater binnen de bebouwde kom van Rotterdam vindt hoofdzakelijk plaats door vrijvervalriolen. Buiten de bebouwde kom wordt het afvalwater hoofdzakelijk ingezameld door
middel van drukriolering. Op kleine schaal is vacuümriolering aanwezig. Het ingezamelde stedelijk afvalwater
wordt via gemalen en persleidingen verpompt naar 10 verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s):
• Oostvoorne (Maasvlakte en Europoort)
• Hoek van Holland (Hoek van Holland)
• Hoogvliet (Botlek, Vondelingenplaat, Pernis en Hoogvliet)
• Dokhaven (Rotterdam Noord-West, Rotterdam Zuid)
• Kralingseveer (Rotterdam Noord-Oost)
• Ridderkerk (Beverwaard)
• Groenendijk (Zevenkamp)
• Kortenoord (Nesselande)
• Rozenburg (Rozenburg)
• Harnaschpolder (Wildersekade)

Figuur 6.1. Overzicht afvalwaterzuiveringseenheden.
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6.4

Toetsing doelstelling stedelijk afvalwater
Doel 1: Inzameling en transport van stedelijk afvalwater.

6.4.1

Bestaande aansluitingen en nieuwbouw
1a. Afvalwater wordt naar een communale zuiveringsinstallatie getransporteerd of lokaal gezuiverd als dat
doelmatiger is.
Bestaande bouw stedelijk gebied
Alle woningen in Rotterdam zijn aangesloten op de riolering of een individuele zuivering (IBA). Hiermee is
bereikt dat voor het huishoudelijk afvalwater in het stedelijk gebied het aansluitpercentage op 100 ligt.
Bestaande glastuinbouw
Het proceswater van de glastuinbouwbedrijven is nog niet gemeentebreed aangesloten. Het gaat hier om
water dat mogelijk vervuild is met meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Op dit moment lozen deze percelen
het proceswater voor een deel nog ongezuiverd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de voorzieningen aanwezig
zijn zodat deze bedrijven alsnog kunnen aansluiten.
Bestaande bouw Westelijk Havengebied
In een groot deel van het W-Havengebied is door het Havenbedrijf een drukrioolsysteem aangelegd. In 2007
is dit systeem door de bedrijven in gebruik en door Gemeentewerken in beheer genomen. Vanaf dat moment
kunnen bedrijven met een pompput aansluiten op de riolering. Met een groot aantal bedrijven is hierover door
het Havenbedrijf afspraken gemaakt. Nog niet alle bedrijven zijn aangesloten. Hierover vindt overleg plaats
tussen de gemeente, het Havenbedrijf, Rijkswaterstaat, DCMR en het Waterschap. In 2011 moet inzicht
ontstaan in hoeveel en welke bedrijven nog moeten aansluiten. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het
aansluiten.
Buitendijkse bewoonde schepen/woonboten
In met name de buitendijkse havens liggen op diverse plaatsen tijdelijk of permanent bewoonde schepen die
mogelijk nog ongezuiverd lozen op oppervlaktewater. De verantwoordelijkheid om deze lozingen op te heffen
ligt bij de lozer zelf en/of de haven- en ligplaatsbeheerder. De waterkwaliteitsbeheerder ziet er op toe dat de
lozingen worden opgeheven. De gemeente zal indien nodig handhavend en/of faciliterend optreden voor het
aansluiten op het gemeentelijk riool.
Nieuwbouw
In veel gevallen gaat het bij de aanleg van nieuwe rioleringsvoorzieningen om areaaluitbreiding. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van een rioleringsplan voor nieuwbouw- en herstructureringslocaties ligt bij de projectontwikkelaar. In het stedelijk gebied is dit het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) of
een particuliere ontwikkelaar. In het havengebied is dit het Havenbedrijf of een particuliere ontwikkelaar. Bij
particuliere ontwikkelingen geeft de gemeente het kader voor het omgaan met afval-, hemel- en grondwater
aan waarbinnen ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd. Riolerings- en grondwatermaatregelen voor
deze gebieden worden vanuit de exploitatie uitgevoerd.
Nieuw aan te sluiten bebouwing kan worden onderscheiden in kleinschalige nieuwbouw binnen het bestaande
stedelijke gebied en grootschaliger woningbouw projecten. In geval van kleinschalige nieuwbouw projecten
worden de desbetreffende percelen aangesloten op het al aanwezige rioolstelsel met als extra voorwaarde
dat zoveel mogelijk verhard oppervlak afgekoppeld wordt mits dit toelaatbaar is voor het milieu en kosteneffectief is. In geval van grootschalige nieuwbouwprojecten wordt het rioolstelsel zoveel mogelijk vervangen
door een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel.
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Buitendijks gebied (Stadshavens)
Inzicht is gewenst in de mogelijkheid om met name voor de buitendijkse gebieden afvalwater decentraal in
te zamelen en te verwerken tot nuttig toepasbare grondstoffen.

Onderzoek en planontwikkeling
Mogelijkheden andere sanitatieconcepten / hergebruik grondstoffen afvalwaterketen (O1)

6.4.2

Toestand van de objecten op basis van inspecties
1b. Er zijn geen belemmeringen bij de afstroming van stedelijk afvalwater in het rioolstelsel.
1c. Riolen mogen niet instorten en zo tot gevaarlijke situaties leiden (cf GRP2).
Inspectie en beoordeling vrijvervalriolering
Om de toestand van de vrijvervalriolering in beeld te brengen worden rioolinspecties uitgevoerd. De
inspectie van het rioolstelsel heeft twee doelen. Het eerste is het verkrijgen van een totaalbeeld van de
kwaliteit van het rioolstelsel (strategische planvorming) en het tweede is voor het plannen van werkzaamheden op projectniveau (operationele planvorming). Tijdens deze rioolinspecties die een globaal (putvideo)
of gedetailleerd (rijdende camera) beeld geven, wordt het riool beoordeeld (geclassificeerd) op de toestandsaspecten.
Beoordeling van de inspecties van vrijvervalriolen vindt plaats op basis van de Nederlandse Norm
NEN3398 ‘Buitenriolering’ (Europese Norm NEN-EN 13508-2). Op basis van deze norm worden de inspectieresultaten samengevat in de aspecten stabiliteit, afstroming en waterdichtheid.
De bepaling van de toestand van de riolering is op basis van de huidige uitgangspunten met name gericht
op vervanging van rioolstrengen. Bij afwijkingen van de norm voor een deel van de streng wordt de gehele
streng vervangen. Op basis van nader onderzoek zoals inspecties met een rijdende camera, een waterdichtheidsproef of een boorkernonderzoek kan worden bepaald of de levensduur van riolen kan worden
verlengd door reparatie. De te reparen lengte van de streng kan aanzienlijk korter zijn dan de totale strenglengte. Het onderhoudsbeleid moet hierop worden aangepast.
Onderzoek en planontwikkeling
Onderzoek naar aanpassing beoordelingsmethodiek op basis van inspecties (O2)
Opstellen onderhoudsbeleidsplan vrijvervalriolering (P1)
Inspectie en beoordeling persleidingen
Er is behoefte aan betrouwbare inspectie- en beoordelingsmethodieken voor de bepaling van de kwaliteit
en restlevensduur van persleidingen. Tot op heden is er binnen Rotterdam onvoldoende inzicht in de kwaliteit en restlevensduur van persleidingen.
Het is complex om een methodiek voor te schrijven voor het structureel beoordelen van persleidingen. Wat
bij het vervangen van (delen van) persleidingen moet gebeuren is het beoordelen van de toestand van de
vervangen persleiding. Bepaald moet worden in hoeverre dit tracédeel representatief is voor de gehele
persleiding (bijvoorbeeld ten aanzien van aantasting).
Onderzoek
Uitwerken beoordelingssystematiek persleidingen (O3)
Uitvoering
Inspectie en beoordeling van 300 m persleiding per jaar
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Inspectie en beoordeling gemalen
Het inspecteren van gemalen vindt plaats op basis van een jaarlijks inspectieprogramma. Het soort
inspectie verschilt per type gemaal. Op basis van de inspectie vindt periodiek of groot onderhoud van
de overige gemalen plaats. Het onderhoud voor grote gemalen is in 2003 vastgelegd in een meerjaren
renovatieprogramma.
De frequentie waarmee de inspecties worden uitgevoerd wordt bepaald op basis van ervaringscijfers en
is preventief gericht op de continuïteit van de installaties en de procesvoering. Inmiddels, zoals benoemd
in GRP2, wordt onderzocht of toestandsafhankelijk onderhoud op basis van conditie-monitoring efficiënt
ingepast kan worden in het bestaande onderhoudsbeleid.
Jaarlijks wordt een jaarprogramma opgesteld voor het onderhoud van de gemalen. Tijdens GRP3 zal
er ook een nieuw meerjarenprogramma worden opgesteld voor de renovatie van de grote gemalen en
persleidingen voor periode vanaf 2016 (GRP4).
Onderzoek
Onderzoek naar toepasbaarheid van toestandsafhankelijk onderhoud (O4)
Planontwikkeling
Jaarprogramma rioolgemalen (P2)
Meerjarenplan renovatie gemalen en persleidingen voor nieuwe planperiode (P3)
Huisaansluitleidingen
Zoals in GRP2 ook is aangegeven, is het Rotterdamse beleid dat de huisaansluitleiding van een pand tot
aan het hoofdriool volledig eigendom is van de pandeigenaar. Dit betekent dat bij rioolvervangingsprojecten of verstoppingen in de huisaansluitleiding de pandeigenaar verantwoordelijk is voor het repareren,
vervangen of reinigen. Bij rioolvervangingsprojecten attendeert de gemeente de eigenaar op de mogelijkheid om de aansluitleiding gelijktijdig te vervangen. Het is wenselijk dat alle eigenaren gelijktijdig met de
rioolvervanging hun huisaansluitleiding vernieuwen. Aangezien dit in de praktijk tot veel mogelijk onnodige
afstemming leidt wordt in de planperiode onderzocht of deze Rotterdamse beheersituatie nog de meest
gewenste is (O14).

Bouw gemaal Nieuw Terbregge (Hillegersberg-Schiebroek)
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6.4.3

De opgaven voor vervanging en reparatie
Vrijvervalriolering
Op basis van de inspectieresultaten (waterdichtheid, vullingsgraad en stabiliteit), gemiddelde levensduur en
de zettingsgevoeligheid van een gebied wordt bepaald in hoeverre de riolering nog aan de gestelde eisen
voldoet. Uitgangspunt voor de vervangingsopgave de komende jaren zal minimaal 40 km per jaar zijn. In
GRP2 is al opgemerkt dat in de periode van 1966-1986 gemiddeld bijna 60 km riolering per jaar is aangelegd. Met een vervanging van 40 km per jaar wordt de vervanging van deze riolen over een langere periode
gespreid dan waarin ze zijn aangelegd. Het gevolg hiervan is dat de levensduur van riolen uit de periode
1966-1986 kan oplopen tot 70 jaar. Op basis hiervan kan het nodig zijn (tijdelijk) het aantal kilometers per
jaar te verhogen.
Analyse van deze gegevens heeft geleid tot een kaart waarin op het niveau van subbuurten is aangegeven welke riolering in aanmerking komt om te worden vervangen. Door (sub)buurten te benoemen waarin
rioolvervanging zal plaats vinden, kan wijkgericht invulling worden gegeven aan het vervangingsprogramma.
Daarnaast wordt niet alleen het object (de streng) vernieuwd, maar wordt door de groter gekozen eenheid
ook het systeem verbeterd en kan invulling worden gegeven aan het scheiden van afvalwaterstromen.
Het grotere accent op nader onderzoek na inspecties leidt tot meer kilometers aan reparatie. Dit heeft
op langere termijn het positieve gevolg dat de riolering in grotere eenheden (subbuurten) dezelfde restlevensduur heeft. De gewenste gebiedsgerichte aanpak waarmee systeemverbetering en het scheiden van
afvalwaterstromen wordt beoogd, wordt hierdoor eenvoudiger. In bepaalde gebieden kan de ongewenste
drainerende werking van de riolen worden opgeheven door reparaties.
Om bovenstaande te implementeren is een goede afstemming met de andere beheerders van de buitenruimte en deelgemeente noodzakelijk. De invoering zal een geleidelijk proces zijn waarbij er ruimte voor
maatwerk blijft. De deelgemeente levert haar bijdrage 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 met als gevolg een grotere druk op de middelen voor rioolvervanging.
Persleidingen
De komende jaren zullen op basis van gerichte inspecties, leeftijd en integrale aanpak van renovatie van
gemalen in combinatie met de bijbehorende persleidingen diverse persleidingen worden vervangen. In de
volgende tabel is een overzicht gegeven van het aantal meters per jaar (zie ook bijlage 7).
		

2011		

2012		

2013		

2014		

2015

Vervanging (m)

3.110		

3.766		

2.678		

2.850		

3.862

In de afgelopen jaren is een inspanning gepleegd in het persleidingensysteem ter plaatse van de Pleinweg.
Deze leiding verkleint o.a. de risico’s binnen het rioleringsysteem en verbetert de sturingsmogelijkheden
naar de zuivering.
Gemalen
Voor de renovatie van gemalen wordt gewerkt op basis van het meerjarenonderhoudprogramma voor de
gemalen. Het meerjarenonderhoudprogramma bevat een planning van renovatie en vervangingswerkzaamheden aan de grote rioolgemalen. Het betreft mechanische, elektrische of volledige ombouw. Voor de
onderbouwing van de uit te voeren werken wordt naar het meerjarenonderhoudprogramma verwezen.
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6.4.4

Gegevensbeheer
Actueel houden beheersystemen
Gegevens zijn voor het rioleringsbeheer van groot belang, evenals de directe toegankelijkheid ervan. Om
op adequate wijze de aan de riolering te verrichten maatregelen qua aard en omvang te kunnen bepalen, is
een overzicht nodig van de in beheer zijnde voorzieningen. Dit overzicht is grotendeels in digitale rioleringsbestanden aanwezig. De reguliere terugkerende werkzaamheden hierbij zijn:
• Periodiek bijwerken van de revisiegegevens (vervangingen van de riolering).
• Toevoegen van nieuw aangelegde riolering (nieuwbouw).
• Invoeren van inspectie- en reinigingsgegevens in het beheersysteem.
• Bijhouden van meldingen en storingen.
Revisiegegevens worden frequent in de computerbestanden verwerkt en het beheersysteem wordt daarmee actueel gehouden. Voor de actuele ligging van het stelsel en om de optredende zettingen te kunnen
volgen is het nodig structureel de hoogteligging te meten. De komende jaren wordt extra ingezet op inmeten
van de stelselkenmerken.
Beheer en onderhoud
Planmatig inmeten van de ligging van de vrijvervalriolering
Onderzoek en planontwikkeling
Analyseren gegevens ten behoeve van toestandbepaling riolering (O5)

6.4.5

Functioneren systeem
1d. Tijdens regenweersituaties komt de afvoer van stedelijk afvalwater niet in gevaar (afgeleid van GRP2).
Het rioolsysteem is zo ingericht dat de afvoer van stedelijk afvalwater tijdens regensituaties zonder problemen doorgang kan vinden. Van belang is dat de stelsels en gemalen zijn ontworpen voor het afvoeren van
afvalwater en regenwater.
1e. Vermenging van stedelijk afvalwater met grondwater wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Rioolvreemd water
In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn onderzoeken uitgevoerd naar rioolvreemd water bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties Groenendijk (2008) en Kralingseveer
(2010). Bij de andere zuiveringsinstallaties is nog onvoldoende bekend in welke mate rioolvreemd water
de riolering binnentreedt. Wel is bekend dat er rioolvreemd water in het rioolsysteem aanwezig is op basis
van draaiuren van gemalen. Het is aannemelijk dat dit voor een significant deel veroorzaakt wordt door het
intreden van grondwater.
Het aandeel rioolvreemd water in de afvalwaterketen bepaalt voor een deel de doelmatigheid van het beheer. Voor zowel de gemeente als de waterschappen is het van belang om per zuiveringslus en riooldistrict
inzicht te hebben in het percentage rioolvreemd water. Met behulp van inspectiegegevens (infiltratie, zandinloop, scheurvorming), werkelijke draaiuren en capaciteiten van gemalen en het theoretisch verwachte
aanbod van afvalwater wordt dit in beeld gebracht. Op grond van doelmatigheid (energiebesparing rioolgemalen, beter functioneren zuivering, verwachte overlast bij het opheffen en funderingsschade als gevolg
van grondwateronderlast) wordt in overleg met de waterschappen bepaald of maatregelen noodzakelijk zijn.
Onderzoek
Onderzoek naar de aanwezigheid van rioolvreemd water (O6)
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1f. De bedrijfszekerheid en duurzame werking van de gemalen, randvoorzieningen en andere objecten
dient gewaarborgd te zijn.
Het niet functioneren van de genoemde voorzieningen is tot een minimum beperkt. Het rapporteren over
de bedrijfszekerheid en duurzame werking zijn integraal onderdeel van de op te stellen beheerplannen
van de betreffende voorzieningen. Tevens is opgenomen hoe adequaat actie ondernomen wordt als de
bedrijfszekerheid of de duurzame werking niet conform de gestelde criteria is. Signalen die dit aangeven
worden periodiek beoordeeld.

6.5

Toetsing doelstelling hemelwater
Doel 2: Doelmatige inzameling, transport en verwerking van hemelwater (voor zover niet
door de particulier).
2a. Binnen bestaand stedelijk gebied is sprake van een afname van het op het gemengde stelsel
aangesloten verhard oppervlak.
2b. Afkoppelen van verhard oppervlak leidt niet tot wateroverlast of negatieve milieueffecten.
Scheiden van waterstromen
Tot op heden zijn de meeste rioolstelsels in Rotterdam gemengde stelsels. Stedelijk afvalwater en regenwater van wegen en percelen zijn aangesloten op één buis en worden ingezameld en getransporteerd via
één leidingensysteem naar één gemaal. Het scheiden van afvalwaterstromen (hemelwater en stedelijk afvalwater) beoogt een positief effect op de waterkwaliteit en een vermindering van de hoeveelheid schoon
regenwater naar de afvalwaterzuivering. Tevens biedt dit op termijn mogelijkheden voor hergebruik van
regenwater of benutting van afvalwaterstromen.
In de huidige situatie wordt het scheiden met name toegepast bij woningbouwontwikkelingen en grootschalige herstructurering of rioolvervanging. Naast het afkoppelen van verhard oppervlak leidt het aanleggen van groene daken tot een vertraging van de afvoer van hemelwater naar gemengde rioolstelsels.
Deze vertraging kan daarmee eveneens leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit en een vermindering van de wateroverlast. Zie over groene daken ook par. 6.10.
Het scheiden van afvalwaterstromen wordt in de praktijk relatief beperkt toegepast. Dit wordt met name
veroorzaakt doordat rioleringsprojecten in veel gevallen nog relatief kleinschalig worden uitgevoerd.
De verwachting is dat met een grootschaliger aanpak (gebiedsgericht) een groter aandeel van het
aangesloten verhard oppervlak kan worden afgekoppeld. In met deelgemeenten en waterschappen af te
stemmen gebiedsplannen wordt het scheiden van hemelwater waar nodig en mogelijk verder uitgewerkt
naar wijken en buurten.
Voor het eenduidig maken van keuzes binnen de gebiedsplannen is in 2010 een afwegingskader opgesteld.
Planontwikkeling
Opstellen gebiedsplannen (P4)
Opstellen afwegingskader hemelwater (P5)
Uitvoering
Aanleg (verbeterd) gescheiden stelsels

2c. Er zijn geen belemmeringen voor de afstroming van hemelwater in het riool- of hemelwaterstelsel.
2d. Hemelwaterriolen mogen niet instorten en zo tot gevaarlijke situaties leiden.
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De beoordeling en inspectie van regenwaterriolen verschilt niet van die van gemengde en vuilwaterriolen. Wel
kan de frequentie van inspectie naar verwachting lager zijn omdat voor regenwaterriolen de kans op schade
door aantasting aanzienlijk kleiner is. Verwezen wordt verder ook naar de beschrijving onder doelstelling 1.
2e. Hemelwater van de percelen wordt alleen aangesloten als de eigenaar redelijkerwijs zijn hemelwater niet
zelf kan verwerken.
Van belang voor de verwerking van hemelwater is de rol van de particulier op het eigen terrein. De particulier
wordt gevraagd mee te werken aan het scheiden van hemelwater en stedelijk afvalwater door het huishoudelijk
afvalwater en het hemelwater zo mogelijk gescheiden aan te bieden. Daar waar de particulier mogelijkheden
heeft om op of via eigen terrein het hemelwater te verwerken heeft dit de voorkeur.

Hoog water in de Westersingel tijdens hevige regenval.

6.6

Toetsing doelstelling voorkomen van overlast
Doel 3: Het voorkomen van overlast en veiligheidsrisico’s voor de gemeenschap.
3a. De bergings- en afvoercapaciteit van de riolering zijn voldoende om wateroverlast binnen vastgestelde 		
grenzen te voorkomen (cf GRP2).
Het functioneren van de afvalwaterketen is een breed begrip. Het monitoren vindt op dit moment plaats door:
• Het uitvoeren van berekeningen voor de toetsing van de ontwerpsituatie van het hydraulisch functioneren
van (delen van) het rioleringssysteem (theoretisch functioneren).
• Regelmatige analyse van het functioneren van gemalen en de procesvoering (werkelijk functioneren).
• Analyse van het systeem bij extreme neerslaggebeurtenissen, opgetreden calamiteiten en klachten.
• Analyse van de invloed van het rioleringsysteem op het oppervlaktewatersysteem bij het opstellen van deelgemeentelijke waterplannen (waterkwaliteitsspoor).
Theoretisch functioneren
Toetsing van het hydraulisch functioneren van (delen van) het rioleringsysteem tijdens regenweersituaties heeft
vanaf GRP1 plaats gevonden. Inmiddels zijn alle hoofdbemalingsgebieden getoetst en maatregelen benoemd
om aan de normering te voldoen. Een groot aantal verbetermaatregelen is uitgevoerd. Een actualisatie van
deze herberekeningen is nodig.
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Vanaf 2011 vindt actualisatie plaats van de hydraulische toetsing van het functioneren van de rioleringsdistricten. Deze hydraulische toetsing zal onderdeel uitmaken van Verbrede Basisrioleringsplannen.
Deze plannen geven naast inzicht in het hydraulisch functioneren tijdens regensituaties van het ontwerp
inzicht in het functioneren van het systeem bij de actuele hoogteligging van maaiveld en stelsel. Hierbij
wordt ook het functioneren bij droogweersituaties beschouwd. De interactie tussen rioleringsdistricten
die elkaar beïnvloeden wordt daarbij meegenomen. De Basisrioleringsplannen bevatten een overzicht en
de exacte gegevens van alle rioleringsoverstorten binnen het betreffende gebied.
Effecten van klimaatontwikkeling zijn integraal onderdeel van het theoretisch functioneren evenals de
bepaling van de emissie bij regenreeksen. Ook wordt aandacht besteed aan de klachten die afgelopen
periode in het district zijn voorgekomen. Over de opzet en inhoud van deze Basisrioleringsplannen vindt
afstemming met de waterschappen plaats.
Onderzoek
Theoretisch functioneren rioleringsdistricten (hydraulisch, droogweer, klimaat, klachten, vuilemissie) (O7)
Uitvoering
Uitvoeren hydraulische verbetermaatregelen

Werkelijk functioneren
De hiervoor genoemde herberekeningen geven inzicht in het theoretisch functioneren van de rioolstelstels. In de praktijk kan het functioneren hiervan afwijken. In de planperiode van GRP2 is gestart met
een meetplan. Op diverse plaatsen in het stelsel wordt de waterstand gemeten waarmee inzicht ontstaat
in de in de praktijk optredende waterstanden en daarmee het werkelijk functioneren van stelsels en
riooloverstorten.
In 2009 is een inventarisatie uitgevoerd van de oorspronkelijk gewenste en geïnstalleerde gemaalcapaciteiten. Deze zijn vastgelegd in een systeemoverzicht. Aan de hand van een globale toetsing is gebleken
dat in de praktijk de werkelijke capaciteiten van de gemalen niet altijd overeenkomen met de gewenste
capaciteiten. Inzicht is nodig voor welke gemalen dit het geval is en of er maatregelen nodig zijn.
Voor het vergroten van inzicht in het werkelijk functioneren van de stelsels wordt de komende jaren het
inmiddels ingerichte meetprogramma verder gemonitoord. De resultaten hiervan zullen inzicht geven in
de noodzaak voor uitbreiding van het meetnet.
Het Rotterdamse rioleringssysteem maakt gebruik van Centraal Automatische Sturing (CAS) voor het
optimaal benutten van de inhoud en de gemaalcapaciteiten van de rioleringsdistricten. CAS beoogt een
vermindering van de totaal emissie vanuit het rioleringssysteem naar het oppervlaktewater en een meer
constante (afgevlakte) afvoer naar de Afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Voor een goede werking van CAS is het belangrijk dat het functioneren van de gemalen en de stelsels in
de praktijk voldoende is. Meer inzicht in het werkelijk functioneren van de stelsels en de gemalen is gewenst. Een structurele analyse van het functioneren is hiervoor nodig. Verder is een evaluatie van CAS
nodig om waar nodig te kunnen optimaliseren. Deze evaluatie is in 2010 uitgevoerd.

Onderzoek
Onderzoek naar uitbreiding meetprogramma riolering (waterhoogten rioolstelsel) (O8)
Structurele analyse functioneren rioleringssysteem (gemaalcapaciteiten en stelsel) (O9)
Uitvoering
Uitvoering meetprogramma
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3b. Riolen mogen niet instorten en zo tot gevaarlijke situaties leiden (cf GRP2).
Het inspectie en onderhoudsbeleid is er op gericht dat riolering op tijd wordt vervangen of gerepareerd.
Riolen met een ingrijpmaatstaf worden binnen 5 jaar vervangen of gerepareerd.
3c. Stankoverlast vanuit de riolering wordt zoveel mogelijk voorkomen (cf GRP2).
Stankoverlast
Rioolgemalen zijn gevoelig voor stankoverlast. Om de overlast te reduceren worden er standaard voorzieningen toegepast in de gemalen. Klachten over stank vanuit de riolering komen tijdens langdurige warme
perioden verspreid over de stad voor. Het aantal stankklachten in de jaren 2007 en 2008 was minder dan
300. In 2009 lag het aantal stankklachten boven 400. Het is niet zeker dat deze klachten volledig zijn toe te
wijzen aan de riolering.
Monitoring van mogelijk voor stankklachten gevoelige locaties en omgeving zal moeten uitwijzen in hoeverre adequate maatregelen nodig en mogelijk zijn. Vervolgens kan worden bepaald in hoeverre het mogelijk
is om met beheermaatregelen de overlast te ondervangen. Analyse van stankklachten maakt onderdeel uit
van de analyse van andere rioleringsgerelateerde klachten.

6.7

Toetsing doelstelling geen negatieve gevolgen voor het milieu
Doel 4: Het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu.
4a. De negatieve effecten van de riolering op het oppervlaktewater worden verder gereduceerd
(bijgesteld tov GRP2).
Basisinspanning (emissiespoor)
De basisinspanning is een inspanningsverplichting om de emissies vanuit het rioleringssysteem op oppervlaktewater te verminderen. Voor het GRP1 is door een gezamenlijke werkgroep van de gemeente en de
waterkwaliteitsbeheerders een inspanning van de basisinspanning voor het Rotterdamse rioolstelsel overeengekomen. De gemeente Rotterdam voldoet aan de basisinspanning door het operationeel zijn van CAS.
Bij de introductie van CAS is de keten riolering-afvalwaterzuivering (de afvalwaterketen) in samenhang bekeken. Het beoogde doel is tweeledig: ten eerste is een afname van de hoeveelheid overstortend rioolwater,
gemiddeld over de gehele stad beoogd. Ten tweede zal door een gecontroleerde afvoer van afvalwater naar
de zuivering bij droog weer het zuiveringsrendement toenemen waardoor de kwaliteit van het effluent verbetert. Grotendeels werkt het systeem naar behoren. CAS moet echter nog verder geoptimaliseerd worden.
Onderdeel van de actualisatie van de berekeningen ten aanzien van het theoretisch functioneren is het
bepalen van de vuilemissie (op basis van regenreeksen) per riooloverstort / riooldistrict. Deze gegevens
worden in overleg met de waterbeheerders inzichtelijk gemaakt per zuivering(slus) om zo te bepalen wat
de totale emissie per zuivering(slus) is. Hiermee kan enerzijds CAS getoetst worden en geeft dit anderzijds
inzicht in de effecten van afkoppelen en het aanleggen van verbeterd gescheiden rioolstelsels. Verder dient
dit als basis voor een optimalisatiestudie per zuivering. Deze optimalisatiestudies worden mede gevoed door
een actuele prognose van het aanbod van afvalwater. Gezamenlijk met de waterschappen worden deze
studies verder vorm gegeven. De studies gaan tevens in op de interactie tussen riolering- en watersysteem.
Onderzoek
Optimalisatie afvalwatersysteem incl. optimalisatie CAS (O10)
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Tijdens hevige regenval wordt, bij het bereiken van de maximale afvoercapaciteit naar een AWZI, een groot
deel van het met regenwater verdunde afvalwater direct naar de Nieuwe Maas gepompt. Hiermee wordt
voorkomen dat dit afvalwater in de singels terechtkomt via de overstorten. De mogelijkheid bestaat dat
vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water nieuwe eisen komen voor het lozen van ongezuiverd afvalwater op
de rivier. Een onderzoek naar de kwalitatieve aspecten van de overstortbemalingen op de Nieuwe Maas
is gewenst en wordt in de planperiode uitgevoerd. Het onderzoek zal tevens ingaan op de vraag hoe de
gemeente in de toekomst wil omgaan met overstortbemaling. Dit onderzoek wordt in overleg met Rijkswaterstaat en de waterschappen uitgevoerd.
Onderzoek
Onderzoek effecten OB-bemaling (O11)
Waterkwaliteitsspoor
De basisinspanning is gericht op het terugdringen van de emissies vanuit de rioleringssystemen. Het
waterkwaliteitspoor is gericht op de effecten van de emissies uit de riolering op de zuurstofhuishouding van
het oppervlaktewater. Het waterkwaliteitsspoor wordt gebiedsgericht en gezamenlijk met de waterschappen uitgewerkt. Een maatschappelijk verantwoorde afweging tussen watersysteem en rioleringgerelateerde
maatregelen is daarbij uitgangspunt.
De deelgemeentelijke waterplannen vormen het kader waarbinnen toetsing van de effecten van de riooloverstorten op het watersysteem plaatsvinden.
Bijna elke deelgemeente in Rotterdam heeft per 2010 een vastgesteld deelgemeentelijk waterplan. Integraal onderdeel van dit plan is het waterkwaliteitsspoor. De maatregelen vanuit het waterkwaliteitsspoor
voor de rioleringsaspecten zijn onderdeel van het GRP.
Uitvoering
Aanpak waterkwaliteitsknelpunten: uitvoeren maatregelen voor waterkwaliteitsspoor
4b. Ongezuiverde lozingen van stedelijk afvalwater komen niet voor binnen de gemeentegrenzen (cf GRP2).
Vrijwel alle ongezuiverde lozingen zijn inmiddels gesaneerd. Aandachtspunten vormen het bedrijfsafvalwater van de glastuinbouwbedrijven, het huishoudelijk afvalwater van bedrijven in het Westelijk Havengebied
en het huishoudelijk afvalwater van (woon)boten. Zie ook de beschrijving hiervan onder doel 1 criterium 1a.
4c. Lozingen van afvalwater in het rioolstelsel dat schadelijk is voor het milieu en de riolering worden zoveel
mogelijk voorkomen (cf GRP2).
De toetsing van kwaliteitseisen aan lozingen op de riolering ligt bij de DCMR. In specifieke situaties vindt
overleg plaats tussen de DCMR en de rioolbeheerder Gemeentewerken. Een structurele afstemming over
de door DCMR vergunde lozingen is nodig om tegenstrijdigheden in vergunningen te voorkomen.
4d. Overstort gebeurtenissen en hoeveelheden worden zoveel mogelijk beperkt (bijgesteld tov GRP2).
De theoretische emissies vanuit de riolering zijn op dit moment inzichtelijk vanuit de herberekeningen van
de stelsels. De hierboven onder 4a omschreven beschreven berekeningen zullen leiden tot een actueel inzicht in de theoretische emissies. Belangrijk voor het beperken van overstortgebeurtenissen is de feitelijke
beschikbaarheid van gemaalcapaciteiten. De onder 3a beschreven structurele analyse van het rioolstelsel
waaronder de gemaalcapaciteiten moet leiden tot meer inzicht in de feitelijke prestatie van het functioneren
van de gemalen.
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4e. De rioolsystemen en -objecten zijn ontworpen en functioneren volgens de Rotterdamse richtlijnen voor 		
duurzaamheid.
In 2011 is onderzoek uitgevoerd naar mogelijke maatregelen voor energiebesparing van de gemalen.
Verder worden duurzame ontwikkelingen op de markt op het gebied van gemalen en riolen nauwlettend gevolgd. De te gebruiken materialen worden getoetst op duurzaamheid en vergeleken met duurzame alternatieven. In de bestekken worden randvoorwaarden voor duurzame toepassingen opgenomen. In overleg met
de waterschappen wordt bezien of energie uit afvalwater in Rotterdam nuttig kan worden toegepast.
Onderzoek
Onderzoek naar duurzaam rioleringsbeheer (O12)

6.8

Communicatie naar burgers en bedrijven
Doel 5: Een actieve wijze van communicatie naar burgers en
bedrijven
5a De gemeente fungeert als het loket voor alle gemeentelijke watertaken.
5b. Burgers en bedrijven zijn bekend met de risico’s op wateroverlast.
5c. Burgers en bedrijven in Rotterdam weten wat ze kunnen verwachten ten 		
aanzien van de verbrede rioleringszorg.
5d. De gemeente gaat adequaat om met de meldingen van storingen en klachten.

Communicatie over het waterloket

Waterloket
Sinds 2008 is het waterloket voor burgers en bedrijven beschikbaar. Het waterloket is een website waarop
informatie kan worden gevonden op het gebied van water. De bekendheid van het loket is in 2010 vergroot
en het functioneren periodiek wordt geëvalueerd.
Informatievoorziening
Water op de straat kan vervelende gevolgen hebben voor burgers en/of bedrijven. Toch is dit niet geheel
te voorkomen. De gemeente vindt het belangrijk burgers en bedrijven te informeren over de kans waarmee
water op de straat is te verwachten en wat de mogelijke risico’s daarbij zijn. Met gerichte informatie zal
hierover gecommuniceerd worden.
Benchmark rioleringszorg
In 2008 heeft de gemeente evenals in 2003 en 2006 weer deelgenomen aan de Benchmark Riolering. De
conclusie waren dat de rioleringszorg van de gemeente Rotterdam in balans is met die van de andere deelnemende gemeenten.
Op enkele onderdelen scoort Rotterdam onder het gemiddelde. Meer aandacht voor het verwerken van
revisiegegevens, het uitvoeren van metingen in de stelsels en het tijdig uitvoeren van voorgenomen onderzoek bleek nodig.
In 2010 heeft de gemeente Rotterdam opnieuw meegedaan aan het nationale benchmark onderzoek naar
de rioleringszorg. Deze benchmark rioleringszorg is georganiseerd door Stichting RIONED in samenwerking met de VNG.
Communicatieplan
Voor een gerichte en proactieve communicatie naar burgers en bedrijven is een communicatieplan nodig.
De strategie waarmee informatie wordt verspreid, verstrekt of aangeboden wordt in dit plan beschreven.
Het plan is in 2010 vastgesteld. In de planperiode wordt een actualisatie voorzien.
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Planvorming
Actualisatie communicatieplan (P6)

Publiekscampagne Goed rioolgebruik
De gemeente heeft in 2009 meegedaan aan de campagne Goed rioolgebruik die door de Stichting Rioned is
georganiseerd.
Inzicht in type en afhandeling van meldingen en klachten
Binnen de gemeente worden de meldingen en klachten structureel verzameld in een klachtensysteem (MeldingenSysteemBuitenruimte (MSB-meldingen systeem)). Vanuit dit systeem is het mogelijk het type klacht per
locatie op te vragen. De behandeling van klachten gebeurt conform een vastgesteld protocol. Per kwartaal wordt
gerapporteerd waar en hoeveel klachten van een bepaald type zijn gemeld. Daarnaast is verwoord in hoeverre is
voldaan aan de naleving van het protocol (behandeling binnen een vastgesteld aantal dagen).
Vanuit een doelmatige dienstverlening is het van belang periodiek te rapporteren over het type meldingen en de
afhandeling hiervan.
Structurele analyse van meldingen en klachten
Op dit moment worden meldingen en klachten adequaat verholpen. Soms is sprake van terugkerende (structurele)
klachten. De meldingen kunnen op sommige locaties worden veroorzaakt door een niet goed functionerend (deel
van het) rioolsysteem. Alle klachten worden in het Meldingensysteem opgenomen. Een analyse specifiek voor de
riolering- en gemaalgerelateerde meldingen is niet voorhanden.
Er moet meer inzicht komen op basis van structurele analyse van klachten.
Onderzoek
Structurele analyse van klachten (O13)

Lokale situatie grondwater
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6.9

Toetsing doelstelling grondwater
Doel 6: Zorgen dat (voor zover mogelijk en doelmatig) het grondwater de
bestemming van een gebied niet structureel belemmert.
6a. Grondwaterproblemen in bestaand bebouwd gebied worden aangepakt voor zover doelmatig en tot
de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort.
6b. Er is inzicht in de actuele grondwaterstanden.
6c. Er is inzicht in de kans op het verhogen of verlagen van de grondwaterstand bij rioolvervanging.

6.9.1

Verantwoordelijkheden gemeente
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 maatregelen treft en het grondwater niet zelf kan verwerken, 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. De gemeente is verantwoordelijk voor de hoogte waarop gebieden worden uitgegeven.
Als richtlijn hanteert de gemeente voor nieuwe ontwikkelingen of herstructureringen in binnendijkse gebieden
een hoogte van het uitgiftepeil van 1,20 m boven het singelpeil.

6.9.2

Inzicht in grondwaterstanden
Voor de beschrijving van de huidige situatie van de grondwaterstanden is informatie beschikbaar uit het gemeentelijke grondwatermeetnet. Het huidige gemeentelijke grondwatermeetnet bestaat in Rotterdam uit 2000
peilbuizen. Vanaf eind 2010 is de informatie van deze peilbuizen via internet voor burgers te raadplegen.
Op basis van de grondwaterstijgingsrisicokaart wordt geschat dat het meetnet 70 % van de stad bestrijkt. Om
voor de gehele stad inzicht in de grondwaterstanden te hebben en te houden en uitgaande van de bestaande
dichtheid zouden nog ca. 850 peilbuizen nodig zijn.

Uitvoering
Uitbreiden meetnet voor het meten van grondwaterstanden

De deelgemeente Rozenburg is in 2010 van peilbuizen voorzien.
Met inzicht in de grondwaterstanden kan worden ingespeeld op lokaal optredende grondwateroverlast en
grondwateronderlast. Bij te hoge of te lage grondwaterstanden kan schade ontstaan aan bebouwing. Als
gevolg van langdurig hoge grondwaterstanden kan vocht via de muren omhoog kruipen en worden woningen
vochtig. Te lage grondwaterstanden kunnen bij houten funderingen schade veroorzaken.

Peilbuis
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Figuur 6.2. Grondwaterstijgingsrisico bij rioolvervanging.
Grondwateroverlast
In het kader van het GRP 2006-2010 is een grondwaterstijgings-risicokaart gemaakt. De kaart geeft inzicht
in het risico op grondwateroverlast na rioolvernieuwing. In figuur 6.2 is in beeld gebracht waar de risicogebieden voor grondwateroverlast na rioolvernieuwing zich bevinden. Deze overlast kan ontstaan doordat bij
rioolvernieuwing een meestal lek riool, met drainerende werking, wordt vervangen door een waterdicht riool
waardoor de grondwaterstand kan stijgen.
Uitgangspunt voor de inschatting van risico’s is een ontwateringsdiepte van minder dan 80 cm (grondwaterstand ten opzichte van uitgiftepeil) ter plekke van de wegen. Dit betekent dat de grondwaterstand gemiddeld over een jaar minder dan 80 cm onder het maaiveld staat. Wanneer dit het geval is en er overlast wordt
verwacht neemt de gemeente maatregelen door de aanleg van permanente drainage in het openbaar gebied.
Permanent betekent hier, dat de gemeente een ontwateringsstelsel aanlegt, beheert en onderhoudt. Het
betekent niet dat de gemeente het grondwaterpeil beheert maar maatregelen neemt om deze te beïnvloeden.
Garanties op een bepaalde grondwaterstand worden niet gegeven.
Wanneer de verwachting is dat de grondwaterstand na rioolvernieuwing meer dan 30 cm stijgt en de ontwateringsdiepte in de nieuwe situatie groter is dan 80 cm wordt een tijdelijke drainage aangelegd. Dit kan nodig
zijn om bomen langzaam te laten wennen aan een nieuwe grondwaterstand. Voor openbaar groen, sportvelden, (volks)tuinen worden kleinere ontwateringsdieptes aangehouden.
Uitvoering
Aanleg permanente en tijdelijke drainage
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Figuur 6.3. Risicogebieden houten paalfunderingen.
Grondwateronderlast
Structureel nadelige gevolgen van een te lage grondwaterstand kunnen ontstaan wanneer houten paalkoppen
langdurig droog staan. Hoewel herstel van funderingsschade de verantwoordelijkheid van de eigenaar is, heeft
de gemeente wel een taak om maatregelen in het openbare gebied te nemen bij structureel te lage grondwaterstanden mits dit doelmatig is.
Verder heeft de gemeente een taak om de bewoners te informeren over de mogelijke risico’s. Het bij de dienst
Stedebouw en Volkshuisvesting gepositioneerde funderingsloket en het bij Gemeentewerken aanwezige
waterloket geven gezamenlijk invulling aan deze rol. In figuur 6.3 is weergegeven welke gebieden in Rotterdam
risicovol zijn met betrekking tot grondwateronderlast. In de rode gebieden ligt het risico op funderingsschade
tussen 5 tot 30 % van de panden.
Te lage grondwaterstanden kunnen worden veroorzaakt door meerdere factoren waaronder de aanwezigheid
van (bouwput)bemaling, wegzijging naar de ondergrond of de drainerende werking van riolen. Hoe ouder de
riolen hoe groter de kans dat deze een drainerende werking hebben. In de rode gebieden uit de hierboven
gepresenteerde kaart ligt 80 km riool van voor 1980. Er wordt een plan gemaakt om op een doelmatige wijze
deze riolering de komende 10 jaar te vervangen of waterdicht te maken.
Planontwikkeling
Opstellen plan ten behoeve van aanpak drainerende riolen in risicogebieden voor houten palen (P7)
Uitvoering
Nemen van maatregelen om te lage grondwaterstanden te beïnvloeden
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6.9.3

Grondwaterklachten/meldingen
Registratie van klachten ten aanzien van grondwater gebeurt op dit moment al. Gezamenlijk met alle geregistreerde
buitenruimteklachten wordt hiervan jaarlijks rapportage gedaan. Bij klachten waarvan de oorzaak niet meteen duidelijk is
wordt een analyse gedaan. Dit kan leiden tot maatregelen.

6.9.4

Gebiedsgericht grondwaterbeheer en grondwaterkwaliteit
Gezamenlijk met de 3 waterschappen, de provincie, het Havenbedrijf en DCMR is in 2009 een traject opgestart voor
gebiedsgericht grondwaterbeheer. Met een gebiedsgerichte aanpak wordt beoogd grondwaterproblemen waarbij verschillende instanties een rol hebben integraal aan te pakken. Voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt gestreefd naar een
gezamenlijke inbreng en behartiging van de grondwaterbelangen. Er ontstaan daarbij verbindingen tussen ruimtelijke
ontwikkelingen en (grond)water en tussen bodem en (grond)water.
Voor de directe afvoer van grondwater naar het oppervlaktewater wordt gebruik gemaakt van drainagesystemen. Het
drainagewater mag niet de oppervlaktewaterkwaliteit in negatieve zin beïnvloeden. Dit geldt ook voor drainagewater wat
indirect via de riolering en de rioolwaterzuivering op oppervlaktewater wordt geloosd. Voor de lozing van grondwater in
de riolering of het oppervlaktewater is het daarom wenselijk de te verwachte verontreiniging te kunnen inschatten. Dit kan
met behulp van een overzicht van ondiepe verontreinigingslocaties.

6.10

Oppervlaktewater en Waterplan 2
Het oppervlaktewatersysteem wordt beschreven in het Waterplan 2. In het Supplement GRP2 is beschreven dat met de
strategie van Waterplan 2 meerdere doelen worden beoogd. Door het regenwater te bergen en vast te houden wordt de
wateropgave gereduceerd. Dit geldt tevens voor de vuiluitworp vanuit de riolering. Verder worden de waterkwaliteit verbeterd en de wateroverlast beperkt. Maatregelen die hiervoor zijn voorzien zijn: groene daken, waterpleinen, ondergrondse waterberging en afkoppelen van verhard oppervlak. Aangezien met de maatregelen groene daken en waterpleinen
met name wordt beoogd te anticiperen op de klimaatveranderingen, zijn deze ondergebracht in het Programmabureau
Klimaat.
Foto David Rozing

Groene daken
Groene daken zorgen voor een vertraging van de hemelwaterafvoer van daken en dragen daarmee bij aan de invulling van
de gemeentelijke zorgplicht voor hemelwater. Rotterdam heeft
een stimuleringsregeling voor de aanleg van groene daken.
Op diverse plaatsen in de stad zijn inmiddels groene daken
gerealiseerd. Voor alle gemeentelijke objecten is geinventariseerd of groene daken mogelijk zijn. De komende jaren zal de
stimuleringsregeling voor groene daken worden voortgezet.
In een apart beleidsplan groene daken wordt hierover nader
gerapporteerd.

Groen dak bibliotheek Rotterdam

Waterpleinen
Sinds 2008 wordt onderzoek gedaan naar de aanleg van waterpleinen in Rotterdam. Waterpleinen zorgen voor de
opvang van overtollig hemelwater. Op dit moment is nog geen waterplein aangelegd. Onderzoek loopt naar de aanleg
van een waterplein ter plaatse van het Bellamyplein in Spangen. Dit onderzoek moet uitwijzen of hier een waterplein kan
worden gerealiseerd. Aangezien de realisatie van een plein onder de zorgplicht hemelwater kan worden gerekend zijn
meerkosten ten opzichte van de aanleg van een traditioneel plein toe te rekenen aan de rioolheffing.
Deelgemeentelijke waterplannen
Het Waterplan is op deelgemeenteniveau uitgewerkt in deelgemeentelijke waterplannen. De plannen worden gezamenlijk
opgesteld door de deelgemeente (trekker), het waterschap en Gemeentewerken. Voor de kostenverdeling van de maat-

62

Gemeentelijk Rioleringsplan Rotterdam 2011 - 2015

regelen zijn in het kader van Waterplan 2 afspraken met de waterschappen gemaakt. In de planperiode van
GRP2 zijn de volgende deelgemeentelijke waterplannen gereed gekomen:
• Prins Alexander
• Kralingen Krooswijk
• Hillegersberg-Schiebroek
• Delfshaven
• Hoek van Holland
• Noord
Door de huidige ontwikkelingen (Waterplan Rotterdam 2, Nationaal Waterplan, Provinciaal Waterplan) is er
behoefte om de oudste deelgemeentelijke waterplannen (Hoogvliet, IJsselmonde) binnen een periode van
een aantal jaar te actualiseren. Voor Charlois-Feijenoord is dit in 2010 gedaan. Verder wordt een herziening
van het uitvoeringsprogramma van Waterplan2 in de planperiode voorzien.
Planontwikkeling
Actualiseren deelgemeentelijke waterplannen (P8)
Herziening uitvoeringsprogramma Waterplan 2 (P9)
Uitvoering
Uitvoering maatregelen deelgemeentelijke waterplannen

Waterplein Bellamyplein Spangen

6.11

Vergunningen en verordeningen
WVO-vergunningen
De gemeente heeft WVO-vergunningen van de waterschappen en Rijkswaterstaat voor het lozen op oppervlaktewater. Met ingang van december 2009 is de Waterwet van kracht en zijn WVO-vergunningen overgegaan 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. Met de waterschappen en Rijkswaterstaat zullen afspraken gemaakt moeten worden over de lozingen.
De overstortvergunning voor het lozen via gemeentelijke lozingspunten op rijkswater in het Westelijk Havengebied
is in 2010 geactualiseerd. Hiermee zijn de overstort- en aansluitvergunningen, welke zijn afgegeven door de waterbeheerders, actueel. Zie ook Bijlage 9.
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WM-vergunningen
Lozing van afvalwater bedrijven op de riolering zijn op grond van de Wet Milieubeheer vergunningplichtig. Bepaalde
lozingen zijn vrijgesteld. Het doel van de vergunningplicht is een bescherming van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en
van het riool tegen schadelijke stoffen die een goede werking ervan verhinderen.
Rioolbeschikking
Op grond van de Leidingenverordening verleent de gemeente een rioolbeschikking voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering. Dit geeft de gemeente het gewenste inzicht in de hoeveelheid op de riolering geloosde afvalwater van
met name bedrijven.
Aansluitverordening
De gemeente heeft geen aansluitverordening. In de planperiode wordt deze opgesteld om de huidige wijze van beheer
van de huisaansluitleidingen hierin vast te leggen.
Aansluitvergunning
Met de aansluitvergunning is vastgelegd hoeveel water de gemeente afvoert naar de rioolwaterzuivering.
Beheerovereenkomsten
Met de waterschappen zijn beheerafspraken gemaakt over het beheer van de afvalwaterstromen naar de rioolwaterzuivering. De verwachting is dat in de planperiode de inhoud van de aansluitvergunningen en de beheerovereenkomsten
gezamenlijk een plaats krijgen in afvalwaterakkoorden. In 2010 is hier al een begin mee gemaakt.
Keurvergunning
De keurvergunning is van belang voor de leidingen gelegen in watergangen en waterkeringen. Voor leidingen in de
primaire waterkeringen geldt een 5-jaarlijkse toetsing. Hiervoor zullen in de planperiode gegevens moeten worden
geïnventariseerd.
Zakelijk recht
Op diverse plaatsen zijn gemeentelijke gemalen en leidingen gesitueerd op particuliere percelen. Het vestigen van een
zakelijk rechtovereenkomst voor zover dit nog niet is gebeurd, is hiervoor noodzakelijk.
Planontwikkeling
Actualiseren beheerovereenkomsten en opstellen afvalwaterakkoorden (P10)
Inventariseren gegevens van leidingen in primaire waterkeringen (P11)

6.12

Strategische en operationele plannen
Dit GRP 3 geeft het kader waar binnen het onderzoek en de maatregelen binnen de planperiode moeten worden
uitgevoerd. Dit houdt in dat op hoofdlijnen invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke watertaken. Het GRP 3 moet
worden uitgewerkt in strategische meerjarenplannen.
Meerjarenplannen en jaarplannen
Het uit te voeren onderzoek en de te
nemen maatregelen worden hierin meer
gedetailleerd en locatiespecifieker beschreven. Ook kunnen dan optredende
ontwikkelingen worden verwerkt. Bij de
uitwerking van het strategisch meerjarenplan speelt ook de afstemming met
andere diensten en beheerders een rol.
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Het opstellen van een strategisch plan wordt in eigen beheer uitgevoerd. De strategische plannen worden jaarlijks geëvalueerd en vormen aan het einde van de planperiode weer input voor het te actualiseren GRP. Onder de
strategische plannen hangen de jaarplannen. Als voorbeeld hiervoor geldt het jaarplan gemalen. In het jaarplan
gemalen wordt in detail beschreven welk onderhoud en welke vervanging het komend jaar wordt uitgevoerd.
In de op te stellen strategische plannen worden de volgende activiteiten verder uitgewerkt:
• onderzoeksprogramma;
• maatregelenprogramma;
• jaarbegroting;
• benodigde personele middelen;
• overleg en afstemming met andere (interne en externe beheerders en afdeling financiën).
Gebiedsplannen
Om het functioneren van de riolering te verbeteren is het essentieel om te weten wat het beoogde eindresultaat
is. Gebiedsgerichte plannen op het niveau van een deelgemeente worden gemaakt en vastgesteld. Bij het opstellen van deze plannen vindt afstemming met de andere buitenruimtebeheerders, waterschappen en deelgemeente
plaats. Daarnaast worden de beschikbare resultaten van achterliggende studies (zoals bovenstaand beschreven)
meegenomen. Dit moet resulteren in een eindbeeld van het rioleringssysteem en geeft invulling aan het gebiedsgericht oppakken van delen van het rioolsysteem. Hiermee wordt geborgd dat zowel het object als het systeem in
een zo’n goed mogelijke toestand blijven functioneren. Het afgestemde plan wordt inclusief meerjarenplan aan de
deelgemeente aangeboden. Volgorde in het uitwerken van de gebieden vindt plaats op basis van het in § 2.7 aangegeven gebiedsgericht werken. In Bijlage 10 is een overzicht van onderliggende plannen gegeven.

6.13

Samenvatting toetsing huidige situatie en opgaven
Belangrijke aspecten van de opgave zijn:
• Rioolvervangingsopgave van minimaal 40 km per jaar vanaf 2010
In GRP2 is aangegeven dat het vervangen van minimaal 40 km riool per jaar vanaf 2010 noodzakelijk is. Dit is
nodig om de hoeveelheid riolering uit de periode 1966-1986 tijdig te kunnen vervangen. Zelfs met een vervanging van 40 km per jaar zijn er riolen die 70 jaar mee zullen moeten gaan.
• Meer inzetten op scheiden van schone en vuile waterstromen (afkoppelen, ombouw gemengd naar gescheiden)
In het verlengde van GRP2 en Waterplan 2 is het wenselijk een toekomstgerichte aanpak voor te staan. Met
het scheiden van schone en vuile waterstromen worden vervuilende overstortingen op het oppervlaktewater
verder gereduceerd en daarmee de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Waterplan 2 en de Kaderrichtlijn Water
bereikt. Verder ontstaan mogelijkheden om anders om te gaan met afvalwater.
• Gebiedsgerichte uitwerking van het rioolvervangingsprogramma.
Het huidige rioolvervangingsprogramma is in veel gevallen volgend aan het wegonderhoud. Hiermee wordt
maximaal ingezet op integraliteit van wegonderhoud en rioolvervanging.
Het gevolg is dat niet altijd de juiste riolering wordt vervangen. Dit komt tot uitdrukking in de relatief te lage
gemiddelde leeftijd van de vervangen riolen. Daarnaast heeft deze werkwijze geleid tot een fragmentarische rioolvervanging waarbij een integrale afweging tussen de verschillende gemeentelijke watertaken voor afvalwater,
hemelwater en grondwater niet altijd goed mogelijk is.
Door gebiedsgericht een integrale afweging te maken en daarbij de prioriteiten voor de te vervangen riolering
mee te nemen kan maximaal worden ingezet op het vervangen van de juiste riolering in combinatie met de invulling van de verschillende gemeentelijke watertaken. Het gevolg kan zijn dat een lager integratiepercentage wordt
bereikt waardoor een hogere aanslag op de rioolheffing ontstaat.
Niet alle riolering met schadebeelden zal gebiedsgericht kunnen worden vervangen. Voor riolen buiten de aangewezen gebieden is een grotere inzet op levensduurverlengende maatregelen (reparatie, renovatie) wenselijk.
In een later stadium kunnen deze riolen alsnog gebiedsgericht en op tijd (voldoende oud) worden vervangen.
Tenslotte zijn er opgaven voor extra inspecties, is er een toename van energiekosten van gemalen ten opzichte
van voorgaande jaren en worden onderzoek en plannen en investeringen in gemalen en riolen voorzien.
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Organisatie en financiën
Om invulling te kunnen geven aan de rioleringszorg is het nodig dat er voldoende
middelen zijn. Dit betreft zowel financiële middelen als personele middelen.
Dit hoofdstuk beschrijft de benodigde personele en financiële middelen.
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7.1

Personele middelen
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat de huidige situatie is en welke activiteiten in de komende periode moeten plaatsvinden. Om de beschreven activiteiten te kunnen uitvoeren is voldoende personeel met een op
de betreffende taak afgestemd opleidingsniveau nodig. De primaire verantwoordelijkheid voor het invullen van de
gemeentelijke watertaken binnen de gemeente Rotterdam ligt bij de afdeling Watermanagement van Gemeentewerken. De huidige bezetting (2009) van de afdeling Watermanagement bestaat uit ongeveer 90 fte’s.

7.2

Financiële middelen

7.2.1

Baten
Met ingang van 1 januari 2008 is het artikel 228a van de Gemeentewet gewijzigd. Op grond hiervan is in Rotterdam vanaf 1 januari 2009 de rioolheffing ingevoerd. De rioolheffing is een bestemmingsbelasting waaruit de
gemeentelijke watertaken gefinancieerd kunnen worden. Hoewel de mogelijkheid bestaat om de heffing te splitsen
in een heffing voor afvalwater en een heffing voor hemel- en grondwater is hier in Rotterdam niet voor gekozen.
Tot 2009 betaalde elke eigenaar van een onroerende zaak eenzelfde bedrag aan rioolrecht. Vanaf 2009 is een
splitsing gemaakt tussen woningen en niet-woningen. Afhankelijk van de WOZ-waarde van de objecten hebben
niet-woningen het vaste tarief voor woningen of een gedifferentieerd tarief oplopend tot een vastgesteld plafond.
Het aandeel van niet-woningen in de opbrengst van de brede rioolheffing is op 15 % gesteld (zie voor onderbouwing hiervan het Supplement GRP2). Van de in totaal 308.000 aansluitingen is bekend dat er ruim 23.000 nietwoningen zijn. Hiervan betalen bijna 13.000 niet-woningen het basistarief. Voor 9.000 niet-woningen geldt het
gedifferentieerde tarief. Ruim 1.400 niet-woningen betalen het plafondtarief.
De totaal verwachten baten vanuit de rioolheffing voor 2011 zijn in de volgende tabel weergegeven.
Belastingjaar 2011 (raming o.b.v. belastingjaar 2009)
Categorie

Aantal

Tarief

					
Woningen en Niet-Woningen				

308.000

183,20

Niet-Woningen Waarde tussen < € 200.000 en € 2.126.000			
9.403

0,07291%

Niet-Woningen Waarde groter dan € 2.126.000

1.408

1.404,10

Waarde

Omzet

x € 1.000

x € 1.000
56.426

3.883.051

2.831
1.977

		
Bruto opbrengst

61.234

Oninbaar / kwijtschelding

p.m.

Verhaalde invorderingskosten

p.m.

				
Netto opbrengst

61.234

Tabel 7.1. Te verwachten baten vanuit de rioolheffing voor 2011.

Rozenburg
De gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten dat de Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten voor
Rozenburg gehandhaafd blijft tot 31 december 2012 (raadsbesluit van 18-2-10). Dit betekent dat het niveau van de
rioolheffing voor de Rozenburgers in elk geval tot deze datum onder het niveau van de Rotterdamse rioolheffing ligt.
De in deze verordening genoemde heffing bedraagt € 102. Er wordt vanuit gegaan dat in 2011 en 2012 de baten vanuit
Rozenburg worden aangewend voor de uitvoering van het GRP Rozenburg.
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7.2.2

Lasten
De lasten vanuit het plan zijn te onderscheiden in lasten voor beheer en onderhoud, onderzoek en kapitaalslasten.
Voor beheer en onderhoud en onderzoek zijn de in de volgende tabel weergegeven lasten voor de planperiode voorzien.
Overzicht lasten beheer en onderhoud 2011-2015
bedragen x € 1.000

2011

2012

2013

2014

2015

RIOLEN (voorziening)		
• Vrijvervalriolering (niet onderheid)

25.200

25.400

25.900

26.500

27.100

• Collecteurriolen (onderheid)

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

• Vacuümriolering

1.000

1.000

500

0

0

800

800

800

800

800

repareren

500

1.000

1.500

2.000

2.500

• Overig
beheer en bijkomende kosten
RIOLEN (exploitatie)			
• Vrijvervalriolering

200

200

200

200

200

575

575

575

575

575

reinigen

700

700

700

700

700

inmeten tbv vervangen

150

150

150

150

150

dagelijks onderhoud reinigen riolen

650

650

650

650

650

inspecties

600

600

600

600

600

• Collecteurriolen
• Overig

inspecties
onderhoud

beheer en bijkomende kosten

4.193

4.193

4.193

4.193

4.193

algemene adviezen, ict, overig

491

491

491

491

491

repareren

450

0

0

0

0

inspecties

75

75

75

75

75

PERSLEIDINGEN

KOLKEN EN LIJNGOTEN

reparatie kolken

350

350

350

350

350

reinigen

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

meldingen

189

189

189

189

189

overig

663

663

663

663

663

(groot) onderhoud

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

(periodiek en storings) onderhoud

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

ict procescomputer

700

700

700

700

700

GEMALEN

GRONDWATER

reinigen

100

100

100

100

100

energiekosten

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

bijdragen van derden

-704

-704

-704

-704

-704

beheer peilbuizenmeetnet

413

413

413

413

413

bijkomende kosten

323

323

323

323

323

onderzoek en plannen

440

440

400

250

270

grafische vastgoedinformatie

305

305

305

305

305

kennisontwikkeling

190

190

190

190

190

ALGEMEEN

TOTAAL

bijdrage wvo

176

161

161

165

165

perceptiekosten

673

673

673

673

673

51.163

51.398

51.858

52.312

53.432

Tabel 7.2. Overzicht lasten beheer en onderhoud 2011-2015.					
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De voorgenomen investeringsuitgaven in de planperiode zijn in de volgende tabel weergegeven.
Investeringsoverzicht GRP3 over 2011-2015
bedragen x € 1.000
Gemalen
Gemalen: bijdrage waterschappen
Waterkwaliteitsspoor
Zorgplicht stedelijk afvalwater
Zorgplicht hemelwater
Zorgplicht grondwater
Persleidingen
Persleidingen: bijdrage waterschappen
Bouwrente (4% gem.inv.datu 01/07)
Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

7.083
-1.261
1.500
400
1.300
1.200
3.855
-910
263

3.445
-719
1.500
100
1.640
1.200
4.715
-756
223

3.239
-2.283
1.500
100
2.135
1.200
1.910
0
156

2.921
0
1.500
100
2.890
1.200
1.900
0
210

1.358
-855
1.500
100
3.800
1.200
2.102
-420
176

13.430

11.348

7.957

10.721

8.961

Tabel 7.3. Investeringsoverzicht GRP3 over 2011-2015.

* De inschatting van de bijdragen van de waterschappen is gebaseerd op de vigerende beheer- en exploitatieovereenkomsten. De bijdrage aan persleidingen betreft de persleiding van gemaal Holwinde (Hoogvliet) en Amelandseplein
(Carnisse).
De lasten die samenhangen met de investeringsuitgaven zijn in de volgende tabel weergegeven.
Overzicht kapitaallasten
bedragen x € 1.000
Investeringen t/m 2009			
* rente			
* afschrijving			
Investeringen RCP			
* rente			
* afschrijving			
Investeringen GRP2			
* rente			
* afschrijving			
Investeringen GRP3			
* rente			
* afschrijving			
Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

1.502
1.732

1.432
1.732

1.363
1.732

1.294
1.732

1.225
1.732

24
20

99
84

172
147

227
198

282
250

270
225

275
236

265
236

256
236

246
236

0
0

537
448

973
826

1.258
1.091

1.644
1.449

3.773

4.843

5.714

6.292

7.064

Tabel 7.4. Overzicht jaarlijkse kapitaalslasten.

In onderstaande tabel worden de totale lasten tegenover de opbrengst uit de rioolheffing gezet.
Dekkingsoverzicht rioolheffing GRP3
bedragen x € 1.000
Beheer en onderhoud			
Kapitaallasten			
Opbrengst rioolheffing 2011
Benodigde extra stijging rioolheffing 2013 t/m 2015
BTW			
Vaste bijdrage van de algemene dienst op functie 722
Onttrekking bestemmingsreserve

2011
51.163
3.773
-61.234
0
6.696
-398

2012
51.398
4.843
-61.234
0
6.797
-398

2013
51.858
5.714
-61.234
-1.959
6.912
-398

2014
52.312
6.292
-61.234
-3.982
7.010
-398

2015
53.432
7.064
-61.234
-6.069
7.205
-398

-0

1.406

892

0

0

Tabel 7.5. Dekkingsoverzicht rioolheffing GRP3.
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7.3

Ontwikkeling rioolheffing
De ontwikkeling van het tarief over de periode 2006-2010 is als volgt geweest:
Jaar		

2006		

2007		

2008		

2009		

2010

Tarief (€)

130,86		

145, 97		

160,41		

173,08*		

180,00

* sinds 2009 is het rioolrecht vervangen door de rioolheffing. Gelijktijdig is een gedifferentieerd tarief ingevoerd.
Het tarief bestaat uit een vast tarief voor woningen en niet-woningen tot een bepaalde WOZ-waarde. De overige 		
niet-woningen hebben een gedifferentieerd tarief oplopend tot een bepaald plafond.
Een stijging van de heffing in de planperiode lijkt onvermijdelijk. De invulling van de zorgplichten voor (stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater) gemeentelijke watertaken wordt vanaf 2011 minder volgend op het wegonderhoud.
Er wordt daarbij ingezet op het scheiden van afvalwater en hemelwater. Er vindt een integrale afweging plaats tussen
de gemeentelijke watertaken, het wegonderhoud en de andere taken in de openbare ruimte in een gebiedsgerichte
benadering. Doordat eerst wordt bepaald wat nodig is vanuit de riolering en pas daarna de afstemming wordt gezocht
met het wegonderhoud en andere taken in de openbare ruimte zal een lager integratiepercentage het gevolg zijn.
Het vervangen van 40 km riool per jaar en de invulling van de overige opgaven zoals de benodigde investeringen in
gemalen, riolen en persleidingen leidt tot een benodigde stijging van de rioolheffing vanaf 2013. De benodigde gemiddelde stijging over de periode 2013-2015 bedraagt 3,2%.
Jaar		

2011		

2012		

2013		

2014		

2015

Tarief (€)

183,20		

183,20		

189,10		

195,20		

201,40

De inflatiecorrectie is niet meegenomen in de weergave van de tarieven.
In de volgende tabel zijn het aantal kilometers te vervangen riool weergegeven bij 2 mogelijke scenario’s. Scenario
1 gaat uit van een tariefstijging van de rioolheffing in 2013 terwijl bij scenario 2 het tarief gelijk blijft. Bij gelijkblijvend
tarief loopt het aantal kilometers te vervangen riolering terug tot 31 km in 2015. De gemiddelde leeftijd van de riolering
zal met deze vervangingsnelheid aanzienlijk stijgen wat onvermijdelijk leidt tot een kwaliteitsvermindering.

Vervanging vrijvervalriolering GRP3
bedragen x € 1.000
			

2011

2012

2013

2014

2015

Uitvoering inclusief extra tariefstijging m.i.v. 2013 		
Beschikbaar budget			

25.200

25.400

26.500

25.900

27.100

Gemiddelde prijs / km			

630

635

663

648

678

Vervangen vrijvervalriolering			

40,0 km

40,0 km

40,0 km

40,0 km

40,0 km

25.400

22.518

23.941

21.031

			
Uitvoering exclusief extra tariefstijging m.i.v. 2013 		
Beschikbaar budget			

25.200

Gemiddelde prijs / km			

630

635

663

648

678

Vervangen vrijvervalriolering 		

40,0 km

40,0 km

34,0 km

37,0 km

31,0 km
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Besluit
Het Gemeentelijk Rioleringsplan Rotterdam 2011-2015: “Droge voeten, gezonde stad”
is op donderdag 7 april 2011 door de Gemeenteraad vastgesteld.
Voorafgaand aan het gemeenteraadsbesluit heeft de volgende formele besluitvorming plaatsgevonden:
• 4 januari 2011: vaststelling door college van Burgemeester en Wethouders
• 9 februari 2011: behandeling door raadscommissie voor Fysieke Infrastructuur
en Buitenruimte
Het voorstel van het college van Burgemeesters en Wethouders aan de gemeenteraad
van Rotterdam en het besluit van de gemeenteraad zijn in dit hoofdstuk opgenomen.
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8.1

Raadsvoorstel
Aan de Gemeenteraad
Het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) beschrijft het beleid ten aanzien van de rioleringszorg. Het GRP is
een wettelijk verplicht plan van de gemeente. Het voorliggende plan is een vervolg op het GRP 2006-2010.
Op 28 september 2010 heeft het college kennis genomen van, en ingestemd met het ter consultatie verzenden
van, het concept GRP. Het plan is vervolgens aan externe en interne partijen voorgelegd. Het commentaar van
de partijen inclusief de wijze waarop dit is verwerkt, is in bijlage 1 van het plan opgenomen.
Het plan bevat een lange termijn visie, ambities, doelen en de opgave voor de riolerings- en grondwaterzorg
van de gemeente.

Lange termijn visie
De lange termijn visie is als volgt geformuleerd:
De rioleringszorg draagt bij aan de realisatie van een aantrekkelijke stad (Waterplan 2 en Stadsvisie).
Dit betekent naast een helder en plantenrijk watersysteem: droge voeten, gezonde stad (Gemeentelijk
Rioleringsplan 2006-2010 (GRP2)).
Op lange termijn gaat Rotterdam duurzaam om met afvalwater. De volksgezondheid wordt beschermd, schade
aan het milieu en wateroverlast worden voorkomen. Verschillende afvalwaterstromen worden gescheiden.
Hemelwater wordt lokaal of centraal in het milieu geloosd. De bruikbare componenten (mineralen, energie)
in het afvalwater worden hergebruikt. De reststroom wordt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie gebracht.
Gemeente, waterschap en perceeleigenaar hebben hiervoor een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij de
inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met het verwerken van afvloeiend hemelwater.
Het grondwater in de stad veroorzaakt geen structurele negatieve gevolgen voor de gebruiksfunctie en voor
de aan de grond gegeven bestemming.

Doelstellingen
Voor de planperiode zijn de volgende doelen geformuleerd:
1. Inzameling en transport van stedelijk afvalwater.
2. Doelmatige inzameling, transport en verwerking van hemelwater (voor zover niet door de particulier).
3. Het voorkomen van watergerelateerde overlast en veiligheidsrisico’s voor de gemeenschap.
4. Het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu.
5. Een actieve wijze van communicatie naar burgers en bedrijven.
6. Zorgen dat (voor zover mogelijk en doelmatig) het grondwater de bestemming van een gebied niet
structureel belemmert.

De opgaven
Belangrijke aspecten van de opgave zijn:
•

Rioolvervangingsopgave van minimaal 40 km per jaar vanaf 2010 (doel 1)

•

Duurzaam omgaan met afvalwater door onder meer in te zetten op scheiden van schone en vuile waterstromen (afkoppelen, ombouw gemengd naar gescheiden) (doel 2 en 4)

•

Gebiedsgerichte uitwerking van het rioolvervangingsprogramma. (doel 1, 2, 3 en 6)

•

Levensduurverlengende maatregelen (reparatie, renovatie) voor riolen (doel 1)

Tenslotte zijn er opgaven voor extra inspecties, toename van energiekosten van gemalen, onderzoek en
plannen en investeringen in gemalen en riolen. Het onderzoek richt zich in de planperiode op een duurzamer
en optimaler beheer van de bestaande voorzieningen en op het inspelen op klimaatsveranderingen en
duurzame toepassingen in de afvalwaterketen.
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Rozenburg
De financiële consequenties van de toevoeging van Rozenburg aan Rotterdam zijn nog niet verwerkt. De rioolheffing zal in 2011 en 2012 niet gelijk worden getrokken. Het Gemeentelijk Rioleringsplan van Rozenburg wordt
voor deze jaren nog als leidend beschouwd.

Voorstel invulling opgaven
Voorgesteld wordt in te stemmen met een aanpak waarbij de inzet op rioolvervanging de komende jaren blijft
gehandhaafd op 40 km per jaar.
Als gevolg van de stadsuitbreidingen en herstructureringen dateren veel riolen in Rotterdam qua aanleg uit de
periode 1965-1985. Op basis van een gemiddelde levensduur van 50 jaar leidt dit vanaf 2015 tot een vervangingspiek. Met een vervanging van 40 km per jaar in de planperiode wordt voorgesorteerd op deze vervangingspiek.
De vervanging van de riolen wordt uitgespreid over een langere periode dan waarin ze zijn aangelegd.
Het gevolg van de keuze voor 40 km rioolvervanging per jaar is dat de levensduur van een deel van de riolen uit
de periode 1965-1985 kan oplopen tot 70 jaar. Dit leidt tot een grotere behoefte aan inspecties om de mogelijke
achteruitgang van riolen die de gemiddelde levensduur hebben bereikt en levensduurverlengende maatregelen
zoals het repareren van riolen.
Verder is het belangrijk voor een goede functionaliteit en technische toestand van de riolering dat de juiste riolering
wordt vervangen. Hiervoor wordt eerst bepaald wat nodig is vanuit de riolering en pas daarna wordt de afstemming gezocht met het wegonderhoud en andere taken in de openbare ruimte. Een lager integratiepercentage zal
hiervan het gevolg zijn.

Middelen
Om de, in het voorliggende Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 (GRP3) verwoorde, opgaven te realiseren zijn
middelen nodig. De middelen ontstaan door het heffen van rioolheffing. Om de opgaven voor de planperiode te
realiseren is van 2013 tot 2015 een gemiddelde stijging van de rioolheffing nodig van 3,2% per jaar.
Door onttrekking vanuit de bestemmingsreserve kan het tarief in de jaren 2011 en 2012 gelijk blijven. De benodigde onttrekking uit de bestemmingsreserve op basis van GRP3 is € 1,4 miljoen in 2012 en € 892.000 in 2013.
Het noodzakelijke verloop van de tarieven voor de rioolheffing over de komende 5 jaar is dan:
Jaar

2011

2012

2013

2014

2015

Basis tarief (€)

183,20

183,20

189,10

195,20

201,40

woningen (€)

1.587,30

1.587,30

1.638,10

1.690,50

1744,60

Stijging (%)

0

0

3,2

3,2

3,2

Plafondtarief niet-

Voor de kostenberekeningen is uitgegaan van het prijspeil 2011. In de weergegeven tarieven is de inflatiecorrectie
buiten beschouwing gelaten. Geen rekening is gehouden met de ontwikkeling van de WOZ-waarde.
De (meerjaren)begroting 2011-2014 van de gemeente Rotterdam is gebaseerd op het GRP2. Met name de compensabele BTW en een gedeelte van de kapitaallasten voor investeringen komen op basis van GRP3 lager uit.
Dit zou leiden tot de volgende tijdelijke bijdrage aan de algemene dienst.
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Tijdelijke bijdrage aan de algemene dienst
bedragen x € 1.000

2011

2012

2013

2014

2015

Toegerekende lasten GRP3 		
Toegerekende kapitaallasten			

44

183

319

425

532

BTW			

6.696

6.797

6.912

7.010

7.205

			

6.740

6.980

7.231

7.435

7.737

368

626

845

845

845

7.008

7.008

7.008

7.008

7.008

7.376

7.634

7.853

7.853

7.853

636

654

622

418

116

			
Toegerekende lasten (meerjaren)begroting 2011-2014
Toegerekende kapitaallasten RCP
BTW

		

Tijdelijke bijdrage aan de algemene dienst

Door deze bedragen aan de rioolheffing toe te rekenen en ter dekking van, aan de rioolheffing toe te rekenen
kosten, te gebruiken is er geen sprake van “winst” op de rioolheffing. Met deze extra post ten laste van de
rioolheffing wordt de benodigde onttrekking uit de bestemmingsreserve:
Jaar

2011

2012

2013

2014

2015

636

2.060

1.514

418

116

Onttrekking
bestemmingsreserve
bedragen x € 1.000

De geprognotiseerde bestemmingsreserve per 1 januari 2011 is naar verwachting afdoende om in de
genoemde onttrekking te voorzien.

Voorstel:
Samenvattend stellen wij u voor om in te stemmen met het Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode
2011-2015. Om de, in het plan beschreven, opgaven mogelijk te maken wordt u gevraagd in te stemmen met
een stijging van de tarieven van de rioolheffing vanaf 2013 tot en met 2015 van 3,2% per jaar (prijspeil 2010
exclusief prijsindexering).
Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
De secretaris,						

De burgemeester,

A.H.P. van Gils						

A. Aboutaleb

Bijlage(n):
1. Ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 inclusief bijlagen

76

Gemeentelijk Rioleringsplan Rotterdam 2011 - 2015

8.2

Raadsbesluit
De Raad van de gemeente Rotterdam,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 januari 2011 (raadsvoorstel nr. 11R19);
Gelet op het in de Wet Milieubeheer opgenomen bepaling dat de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan
vast stelt;

Besluit:
1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 vast te stellen;
2. De tarieven van de rioolheffing vanaf 2013 tot en met 2015 met 3,2% per jaar te laten stijgen (prijspeil 2011
exclusief prijsindexering).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 07-04-2011
De griffier,

De voorzitter,

J.G.A. Paans						

A. Aboutaleb

Motie:
In het verlengde van de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan is door de gemeenteraad ingestemd met
een motie met de volgende strekking:
•

Onderzoek te doen naar besparingsmogelijkheden op de uitvoeringskosten van het Gemeentelijk Rioleringsplan Rotterdam om zo de rioolheffing vanaf 2013 op een zo laag mogelijk niveau te kunnen brengen en de
verhogingen te beperken.

•

Uiterlijk in het voorjaar 2012 bij de kaderbrief 2013 te rapporteren over de gevonden besparingsmogelijkheden.
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Illustratie Ondergrondse Waterberging Museumpark
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