
 

 

 
 

 

  
  

Gemeente Stichtse Vecht 

Postbus 1212 

3600 BE  MAARSSEN 

3600BE1212 

 
 

 

Beste meneer van der Vliet, 

 

 

 

 

 
 

Datum 

30 november 2021 

 

Contactpersoon 

R.M. de Vlieger 

matthijs.de.vlieger@ waternet.nl 

 

Doorkiesnummer 

020-608 53 55 

 

Onderwerp 

reactie concept GRP 8 november 2021 

 

  
 

 
 

Classificatie: Intern 

Dank voor het toesturen van het concept GRP De Stichtse Vecht 2022-2026 voor 

commentaar. Wij zijn conform artikel 4.23 Wet Milieubeheer als waterbeheerder en 

zuiveringsbeheerder intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het plan, 

waarvoor dank ook. De overleggen waren constructief en verliepen in een prettige 

sfeer. Hieronder volgt onze reactie op het plan. 

 

Gezonde en veilige leefomgeving 

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht levert vanuit haar watertaken graag een 

bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving in De Stichtse Vecht. Dit doen we 

door een deel van het afvalwater van De Stichtse Vecht te zuiveren op onder andere 

de rioolwaterzuivering Loenen. De Stichtse Vecht staat voor een grote 

nieuwbouwopgave en gaat hierom een groot aantal woningen realiseren. Het is 

belangrijk dat de gemeente het waterschap vroegtijdig betrekt bij deze plannen zodat 

geborgd kan worden dat er voldoende zuiveringscapaciteit voor handen is. 

Het is daarom goed te lezen dat de gemeente het doel heeft hierin gezamenlijk met 

de waterschappen actief sturing in te geven. 

 

Klimaatadaptatie 

Het plan gaat uitvoering in op de duurzame omgang met hemelwater om 

wateroverlast door het veranderende klimaat te voorkomen. Voor de inrichting van de 

openbare ruimte wordt voor de uitgangspunten aangesloten bij de Regionale 

Adaptatiestrategie regio Utrecht Zuidwest’ (RAS) en met verdiepende stresstesten in 

het nieuwe Systeemoverzicht Stedelijk Water (voormalige BRP) worden straks 

risico’s op wateroverlast in beeld gebracht. Graag denken en werken wij mee aan 

oplossingen voor de aanpak van urgente locaties en risico’s en de interactie met het 

watersysteem. 

 

De gemeente De Stichtse Vecht communiceert actief met particulieren en bedrijven 

over de voorkeursvolgorde “vasthouden-bergen-afvoeren” van hemelwater en welke 

maatregelen er genomen kunnen worden op het eigen perceel. Om dit te stimuleren 

heeft de gemeente een hemelwaterverordening en een subsidie voor het afkoppelen 

van hemelwater. Voor nieuwbouw op uitbreidings- en inbreidingslocaties worden de 

uitgangspunten in de “Afspraken Klimaatadaptief Bouwen Utrecht’ voor het 

“vasthouden-bergen-afvoeren” gehanteerd en een bouwpeilhoogte van 30cm boven 

maaiveld. Deze uitgagspunten zijn vastgelegd in de hemelwaterverordening. 
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Als waterschap wijzen wij op het belang van waterveiligheid en het voorkomen van 

de gevolgen van overstromingen. De gemeente doet er verstandig aan om hiermee 

rekening te houden bij nieuwbouwlocaties. Vooral bij de keuze voor locaties van 

vitale en kwetsbare infrastructuur. 

Veel ingezetenen zijn zich niet bewust van het grote belang van veilige dijken en 

realiseren zich niet dat zij in een gebied wonen of werken dat onder water loopt als er 

een dijk doorbreekt. Het waterschap werkt graag mee aan de bewustwording van 

bewoners en bedrijven over het klimaatbestendig inrichten van hun leefomgeving en 

is graag betrokken bij de communicatie hierover. 

 

 

Waterkwaliteit  

Het waterschap zorgt voor voldoende en schoon oppervlaktewater . Een goede 

waterkwaliteit is belangrijk voor de biodiversiteit en een gezond watersysteem. Zoals 

opgenomen in het plan onderzoeken we samen met de gemeente De Stichtse Vecht 

hoe we de waterkwaliteit kunnen verbeteren om de gestelde KRW doelen te behalen 

en welke maatregelen hiervoor het effectiefst zijn. We kijken daarbij ondermeer naar 

het functioneren van de IBA systemen, foutieve rioolaansluitingen en het 

terugdringen van overstorten uit de gemengde riolering. Deze laatste kunnen ten 

gevolge van klimaatverandering vaker voorkomen, zeker in warme zomers wanneer 

de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater toch al onder druk staat. De 

gemeente en het waterschap zijn samen verantwoordelijk om de doelen van de 

Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Hiervoor hebben we nog tot 2027 de tijd. Dit 

vraagt om een extra gezamenlijke inspanning in deze planperiode van het GRP. We 

verzoeken de gemeente om hiervoor voldoende inzet en middelen op te nemen in 

het GRP. 

 

Het afkoppelen van hemelwater kan een negatief effect hebben op de waterkwaliteit 

van het oppervlaktewater. Het is goed om te zien dat een beslisschema is 

opgenomen voor het toestaan van de directe afvoer van regenwater op open water. 

Als waterkwaliteitsbeheerder van het oppervlaktewater adviseren wij graag over of en 

op welke voorwaarden de lozing op het oppervlaktewater mogelijk is. 

 

Regionale samenwerking BOWA / ISARIZ 

Het waterschap en de gemeente werken via het BOWA / ISARIZ netwerk, bestuurlijk 

en ambtelijk samen in de regio aan een doelmatige en gezonde waterketen. Door 

intensieve kennisuitwisseling en gezamenlijke afspraken is het kwaliteitsniveau van 

de dienstverlening verhoogd tegen lagere kosten. Het waterschap kijkt uit naar het 

voortzetten van deze succesvolle samenwerking met de gemeenten voor de 

komende jaren. Samenwerking blijft nodig om maatschappelijke opgaven als 

klimaatadaptatie, energietransitie en de circulaire grondstoffen economie te 

realiseren en de biodiversiteit te verbeteren. 

  



  
 

  

 

 

  
 

 
  

 

  
 

Datum 

30 november 2021 

 

Pagina 

3  van  3 

 

  
 

  
 

 

 

Met deze reactie zijn onze belangen in het plan voldoende geborgd. Wij zien uit naar 

de verdere samenwerking met de gemeente bij al deze belangrijke maatschappelijke 

opgaven rondom water en wensen u succes bij de besluitvorming over het plan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het Dagelijks bestuur van AGV, 

 

 

 

 

 

 

mw. J. Landheer 

Teamleider Planadvies 

 

 


