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1 Inleiding 

Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken
1
 in werking 

getreden. Op grond hiervan moet de gemeente in haar gemeentelijk rioleringsplan (hierna te 

noemen: vGRP) expliciet aandacht besteden aan de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, af-

vloeiend hemelwater en grondwater. 

 
De zorgplicht voor stedelijk afvalwater is een resultaatsverplichting waarbij een beperkte keuze 
mogelijk is. De zorgplichten voor het hemel- en het grondwater hebben het karakter van een 
inspanningsverplichting, waarbij de gemeente bij de uitvoering van hun taak de beleidsvrijheid 
heeft die aanpak te kiezen die zij, gelet op de lokale omstandigheden, doelmatig vindt. Van de 
gemeenten wordt verwacht dat er keuzes over de zorgplichten worden gemaakt die worden 
vastgelegd in een verbreed GRP. 
 

 

 
 

 

In deze notitie wordt ingegaan op de invulling van de rioleringsvisie, de mogelijke ambitieni-

veaus en op de beleidskeuzes die door de gemeente in samenwerking met betrokken overhe-

den moeten of kunnen worden gemaakt.  

 

                                                                    
1
 De Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken blijft niet als zelfstandige wet bestaan maar is de titel 

van een wijziging van drie bestaande wetten. De gemeentelijke rioleringszorgplicht in de Wet milieubeheer wordt ver-

vangen door een zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. In de Wet op de waterhuishouding 

wordt een zorgplicht voor inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater opgenomen.  

Verder wordt in die wet ook een gemeentelijke zorgplicht voor de aanpak van grondwaterproblemen in bebouwd gebied 

geïntroduceerd. De Wet op de waterhuishouding is eind 2009 opgegaan in de nieuwe Waterwet. In de Gemeentewet 

wordt het rioolrecht verbreed tot een rioolheffing met een bestemmingskarakter. De Wet milieubeheer regelt ook de 

verbreding van het gemeentelijk rioleringsplan met beleid voor de invulling van de zorgplichten voor inzameling van 

hemel- en grondwater. 
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2 Visie op rioleringszorg Stichtse Vecht 

De kijk op afvalwater is aan het veranderen. Tot voor kort werd al het afvalwater gezien als af-

valstof die we, met het oog op de volksgezondheid, snel uit onze directe leefomgeving moeten 

verwijderen. Dit beeld verandert, maar leidt overigens op korte termijn niet tot ingrijpende wijzi-

gingen. In afvalwater zitten nuttige grondstoffen en energie die kunnen worden gebruikt. Zo 

wordt er onderzoek gedaan naar de RWZI als “Energiefabriek”. Rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) 

ontvangen grote hoeveelheden afvalwater, waar veel energie in zit. Deze energie kan eruit wor-

den gehaald en worden gebruikt voor de zuiveringsprocessen en andere zaken. Waterschap-

pen kunnen zo in hun eigen energiebehoefte voorzien en nog overhouden voor energielevering.  

 

Ook gescheiden sanitatie wordt onderzocht in pilotprojecten, waarbij fosfaat uit urine wordt te-

ruggewonnen en bijvoorbeeld verwerkt in kunstmest. Ook zijn er projecten waarbij met warmte-

wisselaars in de riolering thermische energie uit afvalwater wordt gehaald.  

 

De visie voor de lange termijn is bedoeld als richtingwijzer voor de toekomst. Riolering die nu 

wordt aangelegd, ligt immers 40-60 jaar in de grond. Daarom is het goed bij maatregelen ook al 

rekening te houden met die toekomst, ook al lijkt die nog ver weg. Maatregelen aan de riolering 

die we nu nemen, moeten deze toekomst in ieder geval niet frustreren. 

 

 
* Beschrijving van deze visie op de rioleringszorg is het resultaat van de workshop op 8 november 2010 

 

VISIE* GEMEENTELIJKE WATERTAKEN GEMEENTE STICHTSE VECHT 

 

 

Het zodanig duurzaam omgaan met afvalwater dat verschillende afvalwaterstromen (huis-

houdelijk, bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater) worden gescheiden en verontreini-

ging wordt voorkomen.  

 

De gemeente heeft inzicht in de in beheer zijnde voorzieningen en wat er van de gemeente 

wordt verlangd op het gebied van de brede rioleringszorgplicht. De communicatie met alle 

relevante stakeholders intern en extern is zodanig georganiseerd dat iedereen weet waar 

hij/zij aan toe is. 

 

Bij het verwerken van afvloeiend hemelwater spelen het klimaat en de openbare ruimte een 

belangrijke rol. De relatie ruimtelijke ordening - riolering wordt steeds meer met elkaar ver-

weven. De gemeente Stichtse Vecht speelt een actieve rol om ernstige hinder en overlast 

door water op straat te voorkomen ook met het oog op de verwachte klimaatsverandering. 

 

Grondwater is een natuurlijk verschijnsel dat zoveel mogelijk op een natuurlijke manier moet 

functioneren. Op langere termijn is bestaande hinder (zo veel mogelijk) weggenomen en 

wordt nieuwe hinder voorkomen. Per deelgebied zijn de ambities bepaald. 

 

Gemeente Stichtse Vecht voert de brede rioleringszorg zo uit dat de volksgezondheid wordt 

beschermd, een goede leefomgeving wordt bevorderd en schade aan het milieu wordt voor-

komen. De kosten hiervoor worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk en zinvol 

wordt samengewerkt met andere gemeenten, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 



Visie op rioleringszorg Stichtse Vecht 
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Gemeente Stichtse Vecht wil naar deze visie toewerken samen met andere betrokkenen, zoals 

provincie, waterschap, andere gemeenten, andere gemeentelijke diensten, projectontwikkelaars 

en perceelseigenaren. Samenwerking 

wordt steeds belangrijker bij het reali- se-

ren van doelstellingen, dat wordt ge-

noemd in bijvoorbeeld het Nationaal Wa-

terplan en het Bestuursakkoord ter-

keten 2007. 

 

Het verbreed GRP 2011-2015 voor 

de nieuwe gemeente Stichtse Vecht 

is een eerste stap op weg naar de invulling van de lange termijn visie op de rioleringszorg. 

 

 

figuur 1: GRP in relatie tot Visie 

Hier en nu
Visie lange 

termijn

GRP
Planperiode 1

GRP
Planperiode 2

GRP
Planperiode 3

Ontwikkelingen: 
Klimaat, nieuwe sanitatie

RO, …

Hier en nu
Visie lange 

termijn

GRP
Planperiode 1

GRP
Planperiode 2

GRP
Planperiode 3

Ontwikkelingen: 
Klimaat, nieuwe sanitatie

RO, …



 

 

 

13/99100922/MB, revisie d3

Pagina 9 van 26

 

3 Ambities en beleidskeuzes 

Ambities bepalen in belangrijke mate de inhoud van het vGRP. De figuur hieronder geeft een 

idee welke ambitieniveaus mogelijk zijn. Natuurlijk zijn er (veel) meer mogelijkheden. De ni-

veaus zijn zelf nader te definiëren, hoewel er in het verleden natuurlijk al veel keuzes zijn ge-

maakt, bijvoorbeeld in de gemeentelijk rioleringsplannen van Maarssen, Loenen en Breukelen 

Per zorgplicht kan het ambitieniveau verschillen. De stippellijn geeft globaal de ambitie aan van 

de gemeente Stichtse Vecht. Gemeente Stichtse Vecht gaat voor een basisniveau met meene-

ming van verwachte veranderingen in het klimaat en de gevolgen hiervan op de rioleringszorg. 
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De nieuwe gemeente Stichtse Vecht staat voor een aantal principiële keuzes: gaat de gemeen-

te voor een basisuitvoering of wil zij méér doen? Natuurlijk hangt aan het méér doen een prijs-

kaartje en kan het moeilijk zijn om op voorhand een keuze te maken en zal verder onderzoek 

en uitwerking van kosten en baten nodig zijn. Volstaan kan dan worden met een richtingkeuze, 

waarbij definitieve keuzes voor maatregelen worden genomen als alle consequenties bekend 

zijn. 

 

De beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden zijn direct gekoppeld aan zorgplichten: 

• zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater 

• zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater 

• zorg voor het in openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel na-

delige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zo-

veel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover doelmatig 

 

De beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden voor de drie zorgplichten op het gebied van de 

inzameling, transport en verwerking zijn in onderstaande figuur weergegeven. 

 

Ambitieniveau 

Gemeente 

Stichtse vecht 



Ambities en beleidskeuzes 
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Voor stedelijk afvalwater geldt volgens de Wet milieubeheer dat het naar de zuivering moet 

worden afgevoerd. Een alternatief (lokale verwerking) mag, maar dan moet volgens het GRP 

eenzelfde graad van milieubescherming worden bereikt. 

Voor afvloeiend hemelwater zijn meer opties mogelijk: allereerst is de particulier aan zet met 

eigen voorzieningen. Als dat redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd, zamelt de ge-

meente het water in en verwerkt dat door infiltratie, afvoer naar oppervlaktewater of afvoer naar 

de zuivering. Voor grondwater geldt hetzelfde, alleen ligt infiltratie niet voor de hand en ook af-

voer naar de zuivering is pas een laatste optie. 
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Naast de beleidskeuzes voor de drie zorgplichten, zijn er ook keuzes mogelijk met betrekking 

tot samenwerking in de waterketen en over de bekostiging (de rioolheffing). 

 

In de volgende hoofdstukken wordt per zorgplicht ingegaan op de mogelijke beleidskeuzes en 

de mogelijke gemeentelijke invulling daarvan. 
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4 Zorgplicht stedelijk afvalwater 

4.1 Wettelijke achtergrond 

De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrij-

komt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. In de oude wetgeving 

kon de zorgplicht strikt genomen alleen door aansluiting op de riolering worden ingevuld. Toe-

passing van individuele afvalwatervoorzieningen in de bebouwde kom was formeel niet moge-

lijk. De gemeente kan nu zelf kiezen via welke voorzieningen ze haar zorgplicht invult, zowel 

voor de bebouwde kom als voor het buitengebied. In plaats van een openbaar vuilwaterriool zijn 

andere systemen toegestaan mits daarmee minstens een zelfde graad van milieubescherming 

wordt bereikt. De effecten op het milieu en de kosten van de maatregel zijn dus bepalend voor 

deze afweging. 
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4.2 Invulling zorgplicht 

De gemeente Stichtse Vecht heeft een resultaatsverplichting om bestaande panden binnen en 

buiten de bebouwde kom op de (druk)riolering of een ander voorziening aan te sluiten. De ge-

meente heeft deze resultaatsverplichting geleverd om bestaande panden aan te sluiten op 

(druk)riolering. De gemeente heeft gekozen voor de zogenaamde verbrede rioleringszorg door 

het aansluiten van alle panden in het buitengebied met uitzondering van enkele panden waar 

ontheffing van de zorgplicht van de provincie is verkregen. Bij enkele panden is van de moge-

lijkheid gebruik gemaakt om een IBA aan te leggen ipv drukriolering, de gemeente heeft vervol-

gens de zorgplicht voor deze IBA’s op zich genomen.  

Het afvalwater wordt door middel van vrijvervalriolering in de bebouwde kom en drukriolering in 

het buitengebied ingezameld en getransporteerd naar het overnamepunt van het Hoogheem-

raadschap. Het Hoogheemraadschap transporteert het afvalwater naar de rwzi waar het be-

handeld wordt. Als er in het buitengebied een perceel aangetroffen wordt, dat nog niet is aan-

gesloten op riolering of een IBA (Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater), wordt dit 

pand alsnog aangesloten op (druk)riolering op kosten van de gemeente. 

 

In nieuwbouwgebieden wordt gescheiden riolering toegepast. Nieuwe sanitatie concepten zoals 

gescheiden urine-inzameling zijn landelijk wel in ontwikkeling, maar nog niet rijp voor grootscha-

lige implementatie, daarom wordt dit ook nog niet in de gemeente toegepast.  

 

Bij inbreidingen worden de panden aangesloten op het bestaande rioolstelsel, hierbij dient wel 

het huishoudelijk afvalwater en het hemelwater bij de perceelsgrens gescheiden te worden 

aangeleverd. 

 

 

(1) Beleidsvraag invulling zorgplicht stedelijk afvalwater 

 
Zetten we het huidige beleid voor de inzameling en transport voor stedelijk afvalwater voort? 



Zorgplicht stedelijk afvalwater 
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(1) Beleidsvoorkeur invulling zorgplicht stedelijk afvalwater 

 

De huidige wijze van inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater wordt gehand-

haafd. Innovatieve toepassingen zoals het terugwinnen van energie uit afvalwater, het te-

rugwinnen van grondstoffen door het toepassen van alternatieve sanitatie, etc. worden nog 

niet toegepast in de gemeente. Indien mogelijk sluit de gemeente zich aan bij de landelijke 

ontwikkelingen op dit gebied. 
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5 Zorgplicht hemelwater 

5.1 Wettelijke achtergrond 
Afvloeiend hemel water en grondwater moeten zo weinig mogelijk worden gemengd met huis-
houdelijk afvalwater. Deze voorkeursvolgorde is in de Wet milieubeheer (10.29a) opgenomen. 
We noemen dit ontvlechting.  
 
In eerste instantie is de perceelseigenaar verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater 
op zijn eigen perceel. Pas als dat redelijkerwijs niet van hem kan worden gevraagd, is de ge-
meente aan zet. De hemelwaterzorgplicht omvat dan het door de gemeente aanbieden van een 
voorziening waarin het hemelwater

2
 geloosd kan worden. Welke voorziening dit is, maakt voor 

de zorgplicht niet uit, hoewel er beleidsmatig een voorkeur bestaat voor gescheiden rioleren. 
Die voorkeur is ook in de wet vastgelegd in de vorm van een voorkeursvolgorde voor afvalwa-
ter

3
 (zie figuur). Het is overigens geen (wettelijke) verplichting om afvalwaterstromen te schei-

den. 
 

 
 
 

                                                                    
2
 In de wet wordt de term hemelwater gebruikt omdat daarmee alle neerslag: regen, sneeuw, hagel, etc wordt omvat. 

3
 Hierbij is van belang dat de definitie van stedelijk afvalwater ten opzichte van voorheen beter is omschreven, zodat 

tegenwoordig duidelijk onderscheid wordt gemaakt in stedelijk afvalwater en hemelwater. Stedelijk afvalwater omvat 

huishoudelijk water of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afval-

water. Hemelwater wordt, zolang het niet in aanraking komt met ander afvalwater of verontreinigingen, niet meer be-

schouwd als stedelijk afvalwater.  
 



Zorgplicht hemelwater 
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Het grootste deel van de rioolstelsels in de gemeente Loenen en Breukelen is een gemengd 
stelsel. In de gemeente Maarssen is voor meer dan 70% gescheiden gerioleerd. Voor de ge-
mengde rioolstelsels zullen er in het nieuwe vGRP rond de hemelwaterzorgplicht drie belangrij-
ke vragen beantwoord moeten worden: 

• in hoeverre de gemeente een ontvlechting van stedelijk afvalwater en hemelwater nastreeft 
en welk doel men daarmee wenst te bereiken; 

• op welke manier de ontvlechting uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld bij afvoer naar het opper-
vlaktewater, gebeurt dit boven of ondergronds? 

• welke rol de gemeente hierbij de particulier geeft.  
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Welke maatregelen (eigen voorzieningen) in redelijkheid van de perceeleigenaar mogen wor-

den verwacht kan van plaats tot plaats verschillen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de bo-

demgesteldheid, de grondwaterstand en de nabijheid van oppervlaktewater. Ook maakt het 

verschil of er sprake is van nieuwbouw of van bestaande bebouwing.  

Bij nieuwbouw kunnen we met de projectontwikkelaars / grondeigenaren afspraken maken over 

de noodzakelijke hemelwatervoorzieningen. 

Door middel van een verordening kan de gemeente tot slot regels stellen aan de lozing van 

hemel en grondwater. 

 

 

 
 



Zorgplicht hemelwater 

 

 

13/99100922/MB, revisie d3

Pagina 15 van 26

 

 
5.2 Invulling zorgplicht hemelwater 
De drie gemeenten hebben in de vigerende GRP’n al keuzes gemaakt met betrekking tot de 
hemelwaterzorgplicht. Deze keuzes hebben te maken met het afkoppelen, of niet aankoppelen 
van afvoerend verhard oppervlak (ontvlechten) en de rol van de particulier daarin. Daarnaast 
zijn er keuzes gemaakt met betrekking tot wateroverlast en klimaatadaptatie. Ook is in Maars-
sen het opstellen van een stedelijk waterplan aan de orde gekomen. Het opstellen van een he-
melwaterverordening is een onderwerp dat beperkt ter sprake is gekomen maar waar wel een 
keuze in gemaakt moet worden. 

 

 
 

 
 

 
5.2.1 Afkoppelen (ontvlechten) 

De volgende beschrijvingen zijn overgenomen uit de vigerende gemeentelijk rioleringsplannen 

en kunnen afwijken van de huidige situatie. 

  

Maarssen (bron: gemeentelijk rioleringsplan Maarssen 2006-2009):  

• Bij ontwikkeling van nieuwe gebieden wordt hemelwater door aanleg van het gescheiden 

stelsel niet naar de rwzi afgevoerd (100% niet aangekoppeld).  

• Bij bestaande situaties vindt afkoppeling van het hemelwater plaats als dit eenvoudig en te-

gen beperkte kosten kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt de beslisboom afkoppelen van 

de Werkgroep Riolering West-Nederland (WRW) gehanteerd om verontreiniging van regen-

water zo veel mogelijk te kunnen voorkomen.  

• Met uitzondering van de woningen in het buitengebied van Maarssen wordt al het overtollig 

hemelwater van particulier terrein ingezameld. Lozing van hemelwater door de particulieren 

zelf op nabijgelegen oppervlaktewater of het gescheiden aanleveren van (afval)water is nog 

geen structureel beleid in de bouwverordening.  

 

Breukelen (bron: gemeentelijk rioleringsplan Breukelen 2008-2012):  

• Het uitgangspunt is dat hemelwater gescheiden wordt ingezameld en vervolgens doelmatig 

wordt verwerkt.  

• Bij kleine inbreidingen wordt pand aangesloten op bestaand (gemengd) stelsel. Wel moet 

huishoudelijk afvalwater en hemelwater gescheiden worden aangeboden ivm toekomstig 

gescheiden stelsel.  

 

Loenen (bron: gemeentelijk rioleringsplan Loenen 2009-2013):  

• In nieuwbouwlocaties wordt riolering ontworpen en toegepast volgens de richtlijnen uit de 

Leidraad Riolering en AGV. Het uitgangspunt is dat bij nieuwbouw het schone hemelwater 

rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater (gescheiden stelsel).  

Voorkeur bij het opstellen van een stedelijk waterplan. 

 

Het opstellen van een stedelijk waterplan is niet verplicht. Indien de gemeente er niet voor 

kiest om een stedelijk waterplan op te stellen zal het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-

landen (HDSR) de gemeente niet actief benaderen. HDSR is volgend in het proces van het 

opstellen van een stedelijk waterplan. HDSR ziet het stedelijk waterplan meer als een pro-

cesplan, men ziet kansen dat er binnen het kader van het vGRP meer aandacht geschonken 

wordt aan water.  

Na discussie is geconcludeerd dat de gemeente Stichtse Vecht geen stedelijk waterplan 

gaat opstellen. Wel worden elementen uit een stedelijk waterplan opgenomen in het op te 

stellen vGRP zoals meer aandacht voor communicatie rondom watervraagstukken en het in 

het vGRP opnemen van concrete (waterkwaliteits)maatregelen die al bekend zijn. 

Algemeen: Wil de gemeente Stichtse Vecht een stedelijk waterplan opstellen?  
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• Bij inbreidingen worden de woningen veelal aangesloten op de bestaande (gemengde) vrij-

vervalriolering.  

• Bij herinrichting van het stedelijk gebied wordt waar mogelijk verhard oppervlak afgekoppeld.  

• Bij bestaande bebouwing wordt passief afgekoppeld en bij nieuwbouw wordt actief afgekop-

peld. Bij het afkoppelen van straatoppervlak wordt zeer kritisch gekeken naar het type straat. 

• Bij de afweging voor het wel of niet afkoppelen wordt gebruik gemaakt van de afkoppelboom 

van de WRW. Deze afkoppelbomen zullen deels verdwijnen met het verschijnen van het 

nieuwe hemelwaterbeleid van het Hoogheemraadschap. 

 

 
 

 
 
5.2.2 Rol van de particulier in de omgang met hemelwater 
Op particulier terrein is, volgens de wet, primair de eigenaar verantwoordelijk voor de afvoer en 
verwerking van hemelwater, bij voorkeur naar oppervlaktewater of in de bodem. De bodemop-
bouw binnen de gemeente is van groot belang voor de mogelijkheid tot infiltratie van hemelwa-
ter in de bodem. Wanneer de particulier redelijkerwijs hiervoor niet kan zorg dragen, is de ge-
meente verplicht een voorziening aan te bieden voor de afvoer van hemelwater van particuliere 
percelen. De gemeente heeft beleidsvrijheid in de keuze van de aard en omvang van de voor-
ziening. Voor het stellen van regels aan het lozen van hemelwater kan de gemeente een he-
melwaterverordening op stellen. 
 

Maarssen: 

In de gemeente Maarssen is de rol van de particulier met betrekking tot de afvoer en verwerking 

van hemelwater op zijn eigen perceel niet gedefinieerd. 

 

Breukelen: 

De gemeente verplicht de particulieren niet om het hemelwater op eigen terrein zelf te verwer-

ken maar ziet meer in een gezamenlijke aanpak, waarbij gezocht wordt naar duurzame hemel-

wateroplossingen. 

 

Loenen: 

In de gemeente Loenen is de rol van de particulier met betrekking tot de afvoer en verwerking 

van hemelwater op zijn eigen perceel niet gedefinieerd. 

 

(2) Beleidsvoorkeur invulling hemelwaterzorgplicht, onderdeel afkoppelen  

 

Het huidige beleid wordt in de nieuwe gemeente voortgezet. Dit betekent dat in de bestaan-

de situatie bij vervanging van vrijvervalriolering het aangesloten verhard oppervlak waar mo-

gelijk wordt afgekoppeld. Dit afkoppelen van verhard oppervlak, ontvlechten van de water-

stromen, wordt gedaan om te kunnen toewerken naar een gescheiden rioolstelsel. Werken 

vanuit het duurzaamheidsprincipe is hierbij het uitgangspunt. 

 

Bij nieuwbouw wordt standaard een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel aangelegd. Daarbij 

worden ook maatregelen in openbaar terrein genomen om ernstige hinder en wateroverlast 

te kunnen voorkomen. Hemelwater en huishoudelijk afvalwater worden bij de perceelsgrens 

gescheiden aangeleverd. 

(2) Beleidsvraag invulling hemelwaterzorgplicht, onderdeel afkoppelen (ontvlechten) 

 

Hoe gaan we om met het afkoppelen van verhard oppervlak in de bestaande situatie en wel-

ke concepten passen we toe bij nieuwbouw? 
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5.2.3 Wateroverlast 

Tijdens hydraulische doorrekening van het stelsel kan in de toekomst ook gecontroleerd worden 

hoe het stelsel reageert op zwaardere buien gezien de klimaatsverandering. Klimaatverande-

ring leidt tot toename van hevige buien en daardoor vaker water op straat. Water op straat is 

hinderlijk maar pas een echt probleem als water gebouwen in stroomt, doorgaande wegen ge-

blokkeerd raken of water uit het riool stroomt. Het bovengronds bergen en afvoeren van regen-

water is soms onvermijdelijk om regenwateroverlast te voorkomen. Water op straat is dus ook 

een oplossing mits in goede banen geleid. We kunnen de openbare ruimte zo inrichten dat er 

meer water gedurende korte tijd en op een veilige manier bovengronds geborgen kan worden.  

 

We kunnen bij “water-op-straat” onderscheid maken in drie situaties: hinder, ernstige hinder en 

overlast. Ernstige hinder ontstaat wanneer langdurig water op straat voorkomt of wanneer be-

paalde verkeersroutes helemaal niet meer begaanbaar zijn. Overlast ontstaat als hemelwater 

bedrijven en woningen instroomt en daar schade veroorzaakt.  

 

Bestaand beleid bij de drie gemeenten is dat water op straat theoretisch gemiddeld niet vaker 

dan eenmaal in de twee jaar voorkomt. Daar is de riolering op ontworpen.  

 

De verwachting is dat door klimaatverandering de buien extremer zullen worden: in korte tijd 

valt er meer water. Om ernstige hinder en overlast ook in de toekomst te voorkomen, zal er ook 

gebruik gemaakt moeten worden van de openbare ruimte. 

 

(4) Beleidsvoorkeur hemelwaterzorgplicht, onderdeel hemelwaterverordening 

 

In principe maakt de gemeente Stichtse Vecht geen gebruik van de mogelijkheid om een 

hemelwaterverordening op te stellen.  

 

Gescheiden aanlevering van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij de perceelsgrens is 
bij nieuwbouw en verbouw (van bestaand) geregeld in de bouwverordening. 

(3) Beleidsvoorkeur hemelwaterzorgplicht, onderdeel rol van de particulieren 

 

Daar waar het mogelijk is krijgt de particulier een eigen rol, een eigen verantwoordelijkheid 

bij het verwerken van het hemelwater (laaghangend fruit). In het vGRP wordt beschreven (of 

op een later tijdstip onderzocht) in welke gebieden de particulier een eigen rol en verant-

woordelijkheid krijgt. 

Bij nieuwbouw moet de particulier in eerste instantie zelf zijn hemelwater verwerken. Kan dat 

niet dan moet hij de afvalwaterstromen bij de perceelsgrens gescheiden aanleveren. De ge-
meente zorgt voor een doelmatige afvoer en communicatie hieromtrent. 

(4) Beleidsvraag invulling hemelwaterzorgplicht, onderdeel hemelwaterverordening 

 
Wil de gemeente een hemelwaterverordening op stellen? 

(3) Beleidsvraag invulling hemelwaterzorgplicht, onderdeel rol van de particulieren 

 

Welke rol krijgen de particulieren in de nieuwe gemeente met betrekking tot afvoer en ver-

werking van hemelwater op eigen terrein? 
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• Hinder: kortdurende beperkte hoeveelheden “water-op-straat”; 

 

tabel A   Voorbeelden "hinder" 

  

 

 

• Ernstige hinder: forse hoeveelheden “water-op-straat”, ondergelopen kelders en/of tunnels, 

opdrijvende putdeksels. 

 

tabel B   Voorbeelden "ernstige hinder" 

  

  

 
 

• Overlast: langdurig en op grote schaal “water-op-straat”, water in winkels, bedrijven en wo-

ningen met materiële schade en ernstige belemmering van het (economische) verkeer. 

 

tabel C   Voorbeelden "overlast" 

   
 

 

 
 

(5) Beleidsvraag invulling hemelwaterzorgplicht, onderdeel wateroverlast 

 
Zet de gemeente het huidige beleid voort? Hoe wil de gemeente omgaan met extreme situa-

ties, wat wordt nog wel en wat wordt niet meer geaccepteerd? Omgang met openbare ruim-
te? 
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(5) Beleidsvoorkeur hemelwaterzorgplicht, onderdeel wateroverlast 

 

Bestaand beleid is dat water op straat door overlopend rioolwater gemiddeld niet vaker dan 

eenmaal in de twee jaar voorkomt. Daar is de riolering op ontworpen (vastgelegd in basisrio-

leringsplan). De verwachting is dat door klimaatverandering de buien extremer zullen wor-

den: in korte tijd valt er meer water. Water wordt als leidend principe gehanteerd bij nieuw-

bouw. De gemeente accepteert hinder (kort durende beperkte hoeveelheden water op 

straat) maar ernstige hinder en wateroverlast wordt niet geaccepteerd en de gemeente doet 

alles, voor zover mogelijk en doelmatig, om deze situaties te voorkomen. Om ernstige hinder 

en overlast ook in de toekomst te voorkomen, gaat de gemeente ook gebruik maken van de 
openbare ruimte voor de afvoer van hemelwater. 
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6 Zorgplicht grondwater 

6.1 Wettelijke achtergrond 
De zorgplicht grondwater is in de wet als volgt geformuleerd: “het in het openbaar gemeentelijk 
gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor 
de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover 
het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de pro-
vincie behoort.” 

De zorgplicht heeft duidelijk het karakter van een inspanningsverplichting, waarbij de gemeente 

bij de uitvoering van haar taak de beleidsvrijheid heeft die aanpak te kiezen die, gelet op de lo-

kale omstandigheden, doelmatig is. De gemeentelijke taken liggen voornamelijk in de openbare 

ruimte en bij coördinatie en onderzoek. 
 

Om afwegingen rond het grondwater te kunnen maken moet een beeld bestaan over eventuele 

grondwaterproblemen. De gemeenten hebben een globaal inzicht in de knelpunt locaties en ook 

in de potentiële knelpuntlocaties. Voor zover bekend zijn er, behalve de woonkern Kockengen, 

momenteel geen grote grondwaterproblemen. Betiteld als zodanig zijn problemen die tenminste 

op buurtniveau spelen en bestaan uit serieuze funderingsschade door grondwater en/of veel 

gezondheidsklachten door een te hoge grondwaterstand onder woningen met houten vloeren.  

 

Nadelige gevolgen van de grondwaterstand moeten structureel zijn. Klimatologische omstan-

digheden (waaronder calamiteiten zoals extreme neerslag en overstroming door rivieren) kun-

nen leiden tot een tijdelijk hogere grondwaterstand. De gebruiksfunctie wordt daardoor welis-

waar tijdelijk verminderd, maar dat betekent niet dat deze ook op de langere termijn wordt aan-

getast. Wat is structurele grondwateroverlast?  

 

Net als bij de hemelwaterzorgplicht is op particulier terrein primair de eigenaar verantwoordelijk 

voor het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast. Voor zover deze problemen niet 

aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid 

of particulier). Tot hoever gaat de particuliere verantwoordelijkheid? 
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6.2 Invulling zorgplicht grondwater 

De grondwaterzorgplicht richt zich op het voorkomen en/of oplossen van structurele grondwa-

teroverlast. De invulling van de zorgplicht bestaat uit het volgende: 

• Hoe vult de gemeente de grondwaterzorgplicht in? 

• Verkrijgen van inzicht in de grondwaterproblematiek. 
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• Het bepalen wat er onder structurele grondwateroverlast wordt verstaan. 

• Welke rol krijgt de particulier? 

• Inrichten van een (grond)waterloket. 

 

Maarssen: 

Gemeente Maarssen heeft in haar GRP 2006-2009 geen beleid geformuleerd voor de grondwa-

terzorgplicht. 

 

Breukelen: 

Nader onderzoek in de periode 2011-2013 is noodzakelijk voor de invulling van de grondwater-

zorgplicht. Vooral de inpassing van grondwaterzorgplicht in de bestaande situatie vergt nader 

onderzoek. 

 

Loenen: 

In periode 2009-2013 wordt het grondwaterbeleid nader ingevuld. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(7) Beleidsvoorkeur onderdeel definitie structurele problemen 

 

Voor het formuleren van de definitie van “structurele” problemen moet eerst nader onder-

zoek gedaan worden naar de grondwatersituatie. Voor het definiëren moet onderscheid ge-
maakt worden in verschillende gebieden binnen de nieuwe gemeente. 

(6) Beleidsvoorkeur onderdeel inzicht grondwaterproblematiek 

 

De gemeente heeft, met uitzondering van de situatie in Kockengen, nog geen inzicht in de 

grondwatersituatie. Voor het verkrijgen van inzicht in de grondwatersituatie wordt een 

grondwatermeetnet opgezet in samenwerking met gemeenten en/of hoogheemraadschap-

pen. Bij het opzetten van dit grondwatermeetnet moet rekening gehouden worden met grote 

verschillen in de gemeente wat betreft de bodemopbouw en de grondwatersituatie. In het 

nieuwe vGRP wordt invulling gegeven aan de opzet en invulling van een grondwatermeet-

net. 

(8) Beleidsvraag invulling grondwaterzorgplicht, onderdeel rol van de particulier 

 
Welke rol krijgt de particulier in de omgang met grondwater op eigen terrein? 

(7) Beleidsvraag invulling grondwaterzorgplicht, onderdeel definitie structurele pro-

blemen 

 
Wat verstaat de gemeente onder structurele grondwaterproblemen? Onderscheid in nieuwe 
en bestaande gebieden. 

(6) Beleidsvraag invulling grondwaterzorgplicht, onderdeel inzicht grondwaterproble-

matiek 

 
Hoe gaat de gemeente onderzoeken hoe de grondwatersituatie op dit moment is? 
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(10) Beleidsvoorkeur onderdeel (grond)waterloket 

 

Op dit moment worden vragen en eventuele meldingen via het meldpunt ontvangen. De 

website van de gemeente kan op dit onderdeel verder worden uitgebreid. De rol van de par-

ticulier, de gemeente, het Hoogheemraadschap en provincie wordt hierin duidelijk omschre-

ven. 

(9) Beleidsvoorkeur onderdeel maatregelen 

 

Voordat vastgesteld kan worden welke maatregelen noodzakelijk en doelmatig zijn om even-

tuele grondwaterproblemen op te kunnen lossen moet er eerst meer inzicht komen in de ac-

tuele grondwatersituatie. De grondwatersituatie in Kockengen neemt hierin een aparte plaats 

in, voorlopige resultaten uit onderzoek laten zien dat duidelijke en doelmatige maatregelen 
niet voorhanden zijn om de grondwater problemen te verbeteren.  

(8) Beleidsvoorkeur onderdeel rol van de particulier 

 

De particulier zal alles in het werk moeten stellen om grondwateroverlast op eigen terrein te 

bestrijden. Mocht dit niet lukken dan zal de gemeente, in de vorm van gemeenschappelijke 

voorzieningen, de overlast bestrijden. 

De perceelseigenaar dient zelf te zorgen dat verblijfsruimten vochtdicht zijn. Dit geldt niet 

voor kelders en kruipruimte zolang dit geen verblijfsruimten zijn. 

De gemeente handhaaft het huidige beschermingsniveau en pakt nieuwe problemen op. 

Daarvoor is een goed grondwatermeetnet nodig. 

De gemeente zorgt voor goede en doelmatige communicatie hieromtrent. 

 

(9) Beleidsvraag invulling grondwaterzorgplicht, onderdeel maatregelen 

 
Welke maatregelen wil de gemeente hanteren om eventuele grondwaterproblemen op te 

kunnen lossen? 

(10) Beleidsvraag invulling grondwaterzorgplicht, onderdeel (grond)waterloket 

 
Hoe richt de gemeente een (grond)waterloket in? 
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7 Organisatie en financiën 

7.1 Wettelijke achtergrond financiën 

Voor de bekostiging van de drie geformuleerde gemeentelijke watertaken is een nieuwe hef-

fingsbevoegdheid gecreëerd in de Gemeentewet. Deze houdt een verbreding van het bestaan-

de rioolrecht in. Op zich kan het bestaande heffingensysteem voor het rioolrecht daarbij intact 

blijven. De enige wettelijke begrenzing is dat het gaat om het verhalen van kosten specifiek 

voor de drie genoemde watertaken.  

Nieuw is dat ook voor twee afzonderlijke (bestemmings)heffingen gekozen kan worden ter be-

strijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: 

a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, evenals 

zuivering van huishoudelijk afvalwater; 

b. het inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater alsmede het treffen van maatrege-

len teneinde structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 

gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

 
7.2 Eén of twee heffingen 

De keuze is of het wenselijk is de huidige heffing te splitsen en op welk moment een dergelijke 

splitsing moet plaatsvinden. 

Het belangrijkste argument om te komen tot een splitsing is het zichtbaar maken van de kos-

tencomponenten stedelijk afvalwater enerzijds en afvloeiend hemelwater en grondwater ander-

zijds. Ook kan bijvoorbeeld op termijn een hemelwaterheffing worden gebruikt om gedrag te 

sturen en te stimuleren door bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) vrijstelling van de hemelwa-

ter/grondwaterheffing bij het zelf verwerken van hemelwater. 

 

Tegenover de voordelen die een splitsing biedt staat ook een aantal nadelen. De administratie-

ve last om kosten te splitsen zal (veel) groter zijn. Het reproduceerbaar vastleggen van de ver-

schillende kosten vraagt aanpassing van de werkwijze en procedure en wellicht ook om aan-

passing van de ondersteunende systemen. Hierbij kan overigens gebruik worden gemaakt van 

een toerekeningsmodel van het ministerie van VROM. 

Het rijksbeleid is erop gericht op termijn deze splitsing in de gemeentelijke administratie te ver-

plichten. In het kader van de Regeling Informatie voor derden (IV3) moeten gegevens al ge-

splitst worden aangeleverd.  
 

Invulling heffingssystematiek 

In 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken van kracht geworden. In deze wet is de verbreding 

van het gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing geregeld. Per 1-1-2010 heft de 

gemeente een rioolheffing in plaats van een rioolrecht. Bij een overgang naar twee heffingen is 

een verdergaande keuze voor de heffingsmaatstaf mogelijk, bijvoorbeeld vasthouden aan vaste 

bedragen voor vuil- en hemelwater, een differentiatie naar afvoer voor vuilwater en een vast 

bedrag voor hemelwater, een differentiatie naar afvoerend oppervlak voor hemelwater, etc., etc. 

 

 
 

(11) Beleidsvraag invulling heffingssystematiek 

 
Wil de gemeente de heffingssystematiek veranderen? 
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7.3 Organisatie 

Om de rioleringszorg uit te kunnen voeren zijn personele middelen nodig. Een deel van de 

werkzaamheden kan worden uitbesteed aan derden en een deel van de werkzaamheden zal in 

eigen beheer uitgevoerd moeten worden. De mate van uitbesteding van taken is een gemeente-

lijke keuze. In de gemeente Maarssen worden alle taken van de buitendienst uitbesteed in te-

genstelling tot de gemeente Loenen en Breukelen. Uit verschillende benchmark onderzoeken 

komt naar voren dat, voor het uitvoeren van taken, er een personele onderbezetting aanwezig 

is. Dit geldt met name voor taken bij de binnendienst. Daarbij zijn de drie gemeenten genood-

zaakt om taken van de binnendienst regelmatig uit te besteden. 

 

 
 

 
 
7.4 Samenwerking 

Eind november 2009 is op landelijk niveau een discussie begonnen wie er het beste voor de 

riolering kan zorgen. Hierover is de afgelopen maanden veel gepubliceerd. 

De VNG en de Unie van Waterschappen hebben hier in een ledenbrief van juni 2010 uitgebreid 

aandacht aan besteed. Samengevat komt het er op neer dat gemeenten en waterschappen 

nauwer gaan samenwerken om zo de doelmatigheid te vergroten en kosten te kunnen bespa-

ren.  

In het Bestuursakkoord Waterketen van 2007 is al afgesproken dat gemeente en waterschap de 

afvalwaterketen (riolering en zuivering) beheren als ware het één systeem en als ware zij één 

verantwoordelijke partij. 

 

 
 

 
 

(13) Beleidsvoorkeur in de samenwerking tussen verschillende organisaties 

 

De gemeente wil samenwerken vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Gezocht zal worden 
naar een samenwerking zonder overdracht van taken en verantwoordelijkheden. 

(12) Beleidsvoorkeur invulling gemeentelijke organisatie 

 

Door middel van samenwerking kan worden onderzocht of eventueel personeelstekort kan 

worden opgevangen. Nader onderzoek is nodig om duidelijk te maken welke taken de bin-

nendienst en buitendienst zal uitvoeren voor de gemeente Stichtse Vecht. De gemeente 

Stichtse Vecht dient komende periode beleid op te stellen, hoe omgegaan moet worden met 

personeelstekort en het uitvoeren van de riolerings- en watertaken. 

(11) Beleidsvoorkeur invulling heffingssystematiek 

 
Gemeente wil vooralsnog geen verandering van de huidige heffingssystematiek. 

(13) Beleidsvraag invulling van de samenwerking tussen verschillende organisaties 

 
Hoe wil de gemeente de samenwerking vorm geven? 

(12) Beleidsvraag invulling gemeentelijke organisatie 

 
In hoeverre wil de gemeente haar taken in meer of mindere mate uitbesteden? 
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In deze bijlage staat een aantal relevante wetsteksten. 

 
Wet milieubeheer 

 
Titel 10.5. Het zich ontdoen, de inzameling en het transport van afvalwater  

 

Artikel 10.29a 

Een bestuursorgaan houdt er bij het uitoefenen van een bevoegdheid krachtens deze wet, voor 

zover die bevoegdheid wordt uitgeoefend met betrekking tot afvalwater, rekening mee dat het 

belang van de bescherming van het milieu vereist dat in de navolgende voorkeursvolgorde: 

a. het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 

b. verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 

c. afvalwaterstromen gescheiden worden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden 

geen nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater; 

d. huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat 

daarmee wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt worden ingezameld en 

naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet getransporteerd; 

e. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d zo nodig na retentie of zuivering bij de 

bron, wordt hergebruikt; 

f. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij 

de bron, in het milieu wordt gebracht en 

g. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d naar een inrichting als bedoeld in artikel 

3.4 van de Waterwet wordt getransporteerd. 
 

Artikel 10.32a 

1. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat: 

a. bij het brengen van afvloeiend hemelwater of van grondwater op of in de bodem of in 

een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, wordt voldaan aan 

de in die verordening gestelde regels, en 

b. het brengen van afvloeiend hemelwater of van grondwater in een voorziening voor de 

inzameling en het transport van stedelijk afvalwater binnen een in die verordening aan-

gegeven termijn wordt beëindigd. 

 
2. Van de mogelijkheid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt geen gebruikgemaakt, 

indien van degene bij wie afvloeiend hemelwater of grondwater vrijkomt redelijkerwijs geen 

andere wijze van afvoer van dat water kan worden gevergd. 

 

Artikel 10.33 

1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het 

transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeen-

te gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als 

bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet. 

2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kun-

nen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, wa-

terschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is be-

last, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan 

eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt. 
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3. Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde staten in het belang 

van de bescherming van het milieu ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in het 

eerste lid, voor: 

a. een gedeelte van het grondgebied van een gemeente, dat gelegen is buiten de bebouw-

de kom, en 

b. een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een vervuilingswaarde van 

minder dan 2000 inwonerequivalenten wordt geloosd. 

 
4. De ontheffing bedoeld in het derde lid kan, indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor 

de ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door gedeputeerde staten worden inge-

trokken. Bij de intrekking wordt aangegeven binnen welke termijn in inzameling en transport 

van stedelijk afvalwater wordt voorzien. 

 

 
Waterwet 

 
Artikel 3.5 

o De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een 

doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich 

daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet 

kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewa-

ter te brengen. 

o De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg voor 

een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van 

hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, 

het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de 

bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een 

zuiveringtechnisch werk. 

 
Artikel 3.6 

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

het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mo-

gelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is 

en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingeza-

melde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de 

nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlakte-

water brengen van ingezameld grondwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch 

werk. 

 
§ 2. Interbestuurlijke samenwerking 

 
Artikel 3.8 

Waterschappen en gemeenten dragen zorg voor de met het oog op een doelmatig en samen-

hangend waterbeheer benodigde afstemming van taken en bevoegdheden waaronder het zelf-

standige beheer van inname, inzameling en zuivering van afvalwater. 

 



Bijlage 1: Wet- en regelgeving (Vervolg 2) 

 

13/99100922/MB, revisie d3

Pagina 2 van 26

 

 
Gemeentewet 

 
Artikel 228a 

1. Onder de naam rioolheffing kan een belasting worden geheven ter bestrijding van de kosten 
die voor de gemeente verbonden zijn aan: 

a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, als-
mede de zuivering van huishoudelijk afvalwater en 

b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde he-
melwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen 
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken. 

 
2. Ter zake van de kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, kunnen twee afzonder-

lijke belastingen worden geheven. 

3. Onder de kosten, bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan de omzetbelasting die als 
gevolg van de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit dat fonds. 
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1 Gerard Geerdink Maarssen Strategisch beleidsmedewerker Civiel afdeling Openbare Werken - Projecten 

2 Arie Borsje Maarssen Technische beleidsmedewerker Riolering afdeling Openbare Werken - Projecten 

3 Marianne Kruger Maarssen Projectleider GRP afdeling Openbare Werken  -Projecten 

4 Erik Broeke Maarssen Strategisch beleidsmedewerker afdeling Openbare Werken - Beheer 

5 Valesca van den Bergh  Maarssen Strategisch beleidsmedewerker Ruimte afdeling Ruimte - Ruimtelijk beleid 

6 Lykle Ganzenvoort  Maarssen Strategisch beleidsmedewerker Milieu afdeling Ruimte - Vergunningen en handhaving 

7 Ronald van Mill Maarssen Strategisch beleidsmedewerker RO afdeling Ruimte - Juridische zaken en administratie 

8 Wethouder E. van Esterik (afwe-

zig) 

Maarssen Wethouder portefeuillehouder o.a. Leefbaarheid 

9 wethouder P. Schröder Maarssen Wethouder portefeuillehouder o.a. natuur & milieu 

10 Nico Schoenmaker Breukelen Projectwerkvoorbereider civieltechnische wer-

ken 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 

11 Niels van den Berg (afwezig) Breukelen Coördinator  oppervlaktewater en waterbodem afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 

12 Wethouder G.C. Nagel Breukelen Wethouder portefeuillehouder o.a. Openbare werken en verkeer, Natuur en milieu,  

Landschap en water, Reiniging en riolering 

13 Cees Burggraaf  Loenen Sectiechef Civiele Techniek afdeling Grondgebied 

14 Wethouder M.E.C. Rehbock-

Beijers 

Loenen  Wethouder portefeuillehouder o.a.Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken 

15 Nico Admiraal  HDSR Adviseur Waterketen en Emissies afdeling Planvorming en Advies 

16 Ronald Akkermans (afwezig) Waternet Projectleider afdeling Planadvies en Vergunningen 

17 Lisz Welling Provincie Utrecht Beleidsmedewerker  afdeling Bodem en Water 

18 Karst Jan van Esch Grontmij   

19 Michel Bunt Grontmij   
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Opbouw presentatie

� Ontwikkelingen in de rioleringszorg

� Een gemeentelijke visie op de rioleringszorg

� Van visie naar ambitie

� De beleidskeuzes op hoofdlijnen

� Discussie aan de hand van stellingen 
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Ontwikkelingen in de rioleringszorg

� Plaatje canon
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Kijk op het afvalwater in het verleden

 
 

 

5

Kijk op afvalwater nu
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Ontwikkelingen

� overlast

� van WB21 naar

scenario W in 2100?

� wateropgave 4 x groter

2050 2100

+
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Visie op de rioleringszorg

2011

tijd

2015

planperiode planhorizon

beleid van derden

Gemeentelijk rioleringsplan  Stichtse Vecht 2011-2015

2027

2011

Visie (afval)waterketen en watersysteem

aandachtspunten:
• vervanging riolen
• klimaatontwikkeling en hemelwater

• grondwater
• energie, grondstoffen, …..

meetmethoden, maatstaven, functionele eisen en doelen
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Van visie naar ambities

Voldoen aan

De basisinspanning

Voldoen aan 

immissiespoor,

Aanpak overstorten

Innovatieve

technieken, nieuwe

systeemkeuzes

Stedelijk
afvalwater

Een maal per twee

Jaar water op straat

Inspelen op

klimaatverandering

Volledige afstemming

Met leefomgeving

Hemelwater

Loket en regie bij

structurele

grondwaterproblemen

Preventie

structurele

grondwaterproblemen

Beheersing door

systematische

analyse klachten

en metingen

Grondwater

Basis

Duurzaam

Innovatief &

vooraanstaand

Voldoen aan

De basisinspanning

Voldoen aan 

immissiespoor,

Aanpak overstorten

Innovatieve

technieken, nieuwe

systeemkeuzes

Stedelijk
afvalwater

Een maal per twee

Jaar water op straat

Inspelen op

klimaatverandering

Volledige afstemming

Met leefomgeving

Hemelwater

Loket en regie bij

structurele

grondwaterproblemen

Preventie

structurele

grondwaterproblemen

Beheersing door

systematische

analyse klachten

en metingen

Grondwater

Basis

Duurzaam

Innovatief &

vooraanstaand
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Beleidskeuzes

Direct gekoppeld aan zorgplichten:

� zorg voor de inzameling en

het transport van stedelijk afvalwater

� zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van 

afvloeiend hemelwater

� zorg voor het in openbaar gemeentelijk gebied treffen van 

maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming 

zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover 

doelmatig

zorgplicht
afvalwater

zorgplicht

afvalwater

stedelijk 

afvalwater

stedelijk 

afvalwater
afvloeiend 

hemelwater

afvloeiend 

hemelwater
grondwater

maatregelen

grondwater

maatregelen

Waterketen Watersysteem

resultaats-

verplichting ! 

inspannings-

verplichting ! 

inspannings-

verplichting ! 
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stedelijk afvalwaterstedelijk afvalwater

hemelwaterhemelwater

grondwatergrondwater

IBAIBA

eigen voorzieningen
eigen voorzieningen

eigen voorzieningen
eigen voorzieningen

lokale verwerking inzameling + transport (collectief)

zuiveringzuivering

bodembodem oppervlaktewateroppervlaktewater zuiveringzuivering

bodembodem oppervlaktewateroppervlaktewater zuiveringzuivering

stedelijk afvalwaterstedelijk afvalwater

hemelwaterhemelwater

grondwatergrondwater

IBAIBA

eigen voorzieningen
eigen voorzieningen

eigen voorzieningen
eigen voorzieningen

lokale verwerking inzameling + transport (collectief)

zuiveringzuivering

bodembodem oppervlaktewateroppervlaktewater zuiveringzuivering

bodembodem oppervlaktewateroppervlaktewater zuiveringzuivering
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Stedelijk afvalwater

� Resultaatsverplichting

� Er mogen geen ongezuiverde lozingen meer aanwezig zijn

� Keuze in de manier van saneren ongezuiverde lozing

 

stedelijk afvalwater
stedelijk afvalwater

grondwater
grondwater

oppervlaktewater
oppervlaktewater

zuivering
zuivering

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

gemengd/DWA
gemengd/DWA

inzameling + transport

IBA
IBA

lokale verwerking

stedelijk afvalwater
stedelijk afvalwater

grondwater
grondwater

oppervlaktewater
oppervlaktewater

zuivering
zuivering

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

gemengd/DWA
gemengd/DWA

inzameling + transport

IBA
IBA

lokale verwerking
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Hemelwater (1)

� inspanningsverplichting

� wil ik ontvlechten?

� huidige situatie? 

� wat wil ik bereiken? welke doelstelling?

� wat is het eindplaatje? 

� wat is realiseerbaar?

� nieuwbouw

� bestaand
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Hemelwater (2)

� alleen openbaar terrein?

� ook particulier inschakelen?

� bestemming?

stedelijk afvalwaterstedelijk afvalwater

hemelwaterhemelwater

grondwatergrondwater

IBAIBA

eigen voorzieningen
eigen voorzieningen

eigen voorzieningen
eigen voorzieningen

lokale verwerking inzameling + transport (collectief)

zuiveringzuivering

bodembodem oppervlaktewateroppervlaktewater zuiveringzuivering

bodembodem oppervlaktewateroppervlaktewater zuiveringzuivering

stedelijk afvalwaterstedelijk afvalwater

hemelwaterhemelwater

grondwatergrondwater

IBAIBA

eigen voorzieningen
eigen voorzieningen

eigen voorzieningen
eigen voorzieningen

lokale verwerking inzameling + transport (collectief)

zuiveringzuivering

bodembodem oppervlaktewateroppervlaktewater zuiveringzuivering

bodembodem oppervlaktewateroppervlaktewater zuiveringzuivering
boven- of ondergronds?

• grote ruimtelijke impact
• gebruiker 
• gebruik openbare ruimte
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Grondwater

Inspanningsverplichting:

� Wat is er bekend over de huidige grondwatersituatie?

� … structureel nadelige gevolgen… bestemming

� Structureel versus incidenteel (calamiteiten extreme neerslag, 

overstroming door rivieren)

� Bestemmingsfase/inrichtingsfase

� Hoe voeren we de regie
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Waterplan

� Toegevoegde waarde?

� Breder

� GRP moet passen in het Waterplan (hemelwaterbeleid)

� Meer actoren

� Watersysteem gericht

� Lang traject

� Kost veel geld
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Programma

� Huidige situatie

� Knelpunten

� Wat is het belangrijkste?

� Pauze

� Toekomst

� Reageer op stellingen, prioriteer

� Groepjesdiscussie

� Maak verhaaltje situatie 2020 (max 10 regels)

� Plenaire terugkoppeling
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Beleidskeuzes in de gemeentelijke rioleringszorg 

 
Programma 8 november 2010 

 

 
Ochtendsessie 

 

09.00 – 09.15  Inleiding door Marianne Kruger en voorstelrondje 

 

09.15 – 09.30  Presentatie Grontmij: riolering nu en in de toekomst 

 

09.30 – 10.15  Herken en benoem de huidige situatie op het gebied van de riolering 
De groep gaat uiteen in twee groepen. Elke groep beschrijft op een 

groot vel papier hoe zij de huidige rioleringssituatie zien. Daarbij be-

schrijven zij wat zij als grootste knelpunten zien in de rioleringszorg. El-

ke groep schrijft op een geeltje wat zij als belangrijkste knelpunten zien. 

 

10.15 – 10.30   pauze 

 

10.30 – 11.30  Beschrijf een toekomstbeelden/visie van de rioleringszorg 
Op flip-over vellen zijn relevante beleidsvragen/stellingen geschreven. 

Iedereen krijgt drie gekleurde stickers die zij moeten plakken bij de voor 

hun belangrijkste beleidsvragen/stellingen. Vervolgens gaat de groep 

weer in twee groepen uiteen. Elke groep beschrijft voor de belangrijkste 

beleidsvragen/stellingen (met de meeste stickers) hoe zij deze beleids-

vraag willen invullen voor de periode tot 2020 met in het achterhoofd 

houdend het toekomstbeeld. Elke groep beschrijft in maximaal 10 re-

gels hoe de rioleringszorg eruit ziet op 8 november 2020 (wenkend per-

spectief). 

 

11.30 – 12.30  Terugkoppeling, standpuntbepaling, interactie 

 

12.30 – 13.30  Lunch 

 
Middagsessie 

 

 

13.30 – 13.45  Voorstelrondje 

 

13.45 – 14.00  Schets van de ochtendsessie 

 

14.00 – 15.00 Bespreking van de uitkomsten van de ochtendsessie met waterschap-

pen en provincie 
De groep gaat in twee groepen uiteen. Elke groep gaat aan de slag met 

de vragen wat de rol van het waterschap is en welke beleidsvoorkeur 

het waterschap heeft voor de invulling van de gemeentelijke riolerings-

zorgplicht. Als leidraad wordt hierbij de resultaten van de ochtendsessie 

gebruikt (geeltjes en stickers). 

 

15.00 – 16.00  Plenaire terugkoppeling 

 

16.00 – 17.00  Afsluiting en borrel 
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1) Aandachtspunten/huidige situatie stedelijk afvalwater Breukelen 

• Eind 2010 zijn alle panden in de gemeente aangesloten op drukriolering. 

• IBA’s (19 stuks) zijn in beheer bij het waterschap. 

• Gemeente voldoet aan de basisinspanning. 

 
2) Aandachtspunten/huidige situatie stedelijk afvalwater Maarssen 

• Alle panden zijn aangesloten op (druk)riolering of een IBA (2 stuks). 

• De IBA’s (2 stuks) zijn in beheer bij de gemeente. 

• Enkele percelen hebben ontheffing van de zorgplicht waaronder de naturistecamping. 

 
3) Aandachtspunten/huidige situatie stedelijk afvalwater Loenen 

• Alle panden zijn aangesloten op (druk)riolering of een IBA (30 stuks). 

• De IBA’s (30 stuks) zijn in beheer bij AGV. 

 
4) Aandachtspunten/huidige situatie hemelwater Breukelen 

• Op enkele locaties is sprake van wateroverlast. In het BRP is dit opgelost, maatregelen niet 

uitgevoerd. 

• Er zijn weinig problemen met hemelwater in Broekland/Broekdijk. 

• De kern Kockengen heeft regelmatig (grond)wateroverlast. Hier wordt onderzoek naar ge-

daan, Kockengen waterproof. 

• Nog enkele waterkwaliteitsspoor maatregelen moeten worden uitgevoerd. 

• Aandachtpunt is hoe om te gaan met diffuse bronnen. 

 
5) Aandachtspunten/huidige situatie hemelwater Maarssen 

• In Maarssen zijn probleemlocaties bekend met water op straat. 

• Aandachtspunt is de frequentie van kolken reinigen (vaker). 

• Er zijn kwelwater problemen in Maarssenbroek. 

• Aandachtpunt is hoe om te gaan met diffuse bronnen. 

• Aandachtspunt is het waterkwaliteitsspoor en mogelijkheid van subsidie van Hoogheem-

raadschap. 

 
6) Aandachtspunten/huidige situatie hemelwater Loenen 

• In Loenen zijn weinig problemen met water op straat. 

• Af en toe is er sprake van teruglopend oppervlaktewater in het riool. 

• Aandachtpunt is hoe om te gaan met diffuse bronnen. 

 
7) Aandachtspunten/huidige situatie grondwater Breukelen 

• Slappe bodem problematiek. 

• In Kockengen zijn grote problemen met het grondwater/oppervlaktewater, dit is onderwerp 

van lopend onderzoek. 

 
8) Aandachtspunten/huidige situatie grondwater Maarssen 

• Er zijn geen grote grondwaterproblemen. 

• Weinig tot geen klachten mbt het grondwater. 

• Op enkele locaties water in de kruipruimte. 

 
9) Aandachtspunten/huidige situatie grondwater Loenen 

• Er zijn geen grote grondwaterproblemen. 

• Weinig tot geen klachten mbt het grondwater. 

• Aanwezige particuliere drains zijn wel eens verstopt. 

• Er is een (grond)waterenquête uitgevoerd, resultaten moeten nog worden onderzocht. 

 
10) Algemene aandachtspunten 

• Relatie tussen natuurontwikkeling en riolering. 

• Gebruik van een calamiteitenplan. 
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• Storingsregistratie. 

• Drainageonderhoud op particulier terrein. 

• Mogelijkheden van bovengrondse hemelwaterafvoer. 

• Voorlichting richting burgers. 

• Relatie riolering/waterplan. 

• Afstemming tussen rioleringsmaatregelen en openbare ruimte. 
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De gekleurde stickers geven aan welk belang de deelnemers aan de verschillende stellingen 

geven voor de te voeren groepsgesprekken. De blauwe sticker betekent dat men aan deze stel-

ling het grootste belang hecht, de gele stickers het op één na belangrijkste belang en de oranje 

stickers geven aan dat men deze stelling het op twee na belangrijkste vindt. Zoals is te zien 

vonden de deelnemers van de workshop de problematiek rond wateroverlast (beleidsvraag 4) 

en grondwater (beleidsvraag 1) belangrijk om daarover samen van gedachten te wisselen. De 

rol van de particulier rond het grondwater en de maatregelen die getroffen kunnen worden om 

grondwaterproblemen op te kunnen lossen konden ook op veel belangstelling rekenen. 

 

 


