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Geachte mevrouw Pak,

Op 22 februari hebben wij van u het GRP Stichtse Vecht 2017-2021 ontvangen. In deze brief geven 
wij onze formele reactie op dit plan.

In de eerste plaats willen wij u hartelijk danken voor de betrokkenheid van het waterschap bij de 
totstandkoming van dit plan. Tijdens diverse overlegmomenten hebben wij onze inbreng kunnen 
leveren.

Inhoudelijk kunnen wij ons goed vinden in het plan. De beleidslijnen voor de zorgplichten afvalwater, 
grondwater en hemelwater zijn helder beschreven en geven een duidelijk overzicht van de 
verantwoordelijkheid van gemeente en particulier. Veel zaken uit het Regionaal 
Afvalwaterketenbeleid van Winnet dat gemeenten en waterschap in 2014 gezamenlijk hebben 
opgesteld, zijn terug te vinden in het plan. Dat is winst. Ook zijn er diverse samenwerkingsprojecten 
benoemd, die binnen Winnet, de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie of met HDSR afzonderlijk worden 
opgepakt. Wij trekken graag samen op de komende planperiode.

Naast deze positieve zaken hebben wij nog een aantal opmerkingen. Wij vragen u deze te 
verwerken in de definitieve versie van het plan:

• De gemeente heeft met HDSR een langlopende overeenkomst voor het beheer van de ISA’s 
in het beheergebied van HDSR. Wij vragen u dit toe te voegen op pag. 20 van het plan.

Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden.
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• Bij afkoppelen en lozen van hemelwater op oppervlakte water is het, met het oog op de 
waterkwaliteit, van belang dat er zo min mogelijk verontreiniging wordt afgevoerd. In het 
Regionaal Afvalwaterketenbeleid is hiervoor een beslisschema opgesteld. Wij vragen u dit 
schema op te nemen in het plan.

• In het plan worden de ecoscans genoemd die in 2018 en 2021 zullen worden uitgevoerd. Er 
is echter nog geen budget opgenomen in het onderzoeksprogramma op pag. 34. Wij vragen 
u dit toe te voegen aan het plan.

• Voor wat betreft het omgaan met grondwater is het plan nog erg summier. Het Regionaal 
Afvalwaterketenbeleid geeft hier al nadere invulling aan. Er staan bijvoorbeeld twee handige 
beslisschema’s in:

o Afwegingskader voor maatregelen bij grondwatermeldingen; 
o Doelmatigheidsafweging maatregelen in openbaar gebied.

Wellicht dat deze twee schema’s kunnen worden opgenomen bij het thema grondwater of in 
het nog ojs te stellen grondwaterbeleidsplan.

• Wij missen nog een duidelijke visie op het omgaan met indirecte lozingen, waarvbor de 
gemeente het bevoegd gezag is. Vanwege onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is het 
van belang om taken en bevoegdheden goed af te stemmen. Wij vragen u in ieder geval te 
verwijzen naar de “Samenwerkingsovereenkomst Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo)”, van oktober 2010 tussen provincie Utrecht, de inliggende waterschappen en de 
inliggende gemeenten. Omdat wij verantwoordelijk zijn voor de doelmatige werking van de 
zuivering en de waterkwaliteit is het voor ons belangrijk dat er voldoende aandacht is voor 
indirecte lozingen. Wij vragen u het omgaan met indirecte lozingen toe te voegen aan het 
plan.

Wij hebben nog een belangrijke opmerking naar aanleiding van de optimalisatie van gemaal 
Breukelerwaard waarover op pag. 39 wordt gesproken. Dit gemaal heeft al jaren een te hoge 
pompcapaciteit. Dit leidt ertoe dat, tijdens vrijwel alle buien, er met regenwater verdund afvalwater in 
het oppervlakte water terechtkomt. Dit is een onwenselijke situatie. Ondanks eerdere verzoeken 
hiertoe is de gemaalcapaciteit niet aangepast. Wij vragen u per direct actie te ondernemen op het 
verkleinen van de capaciteit van dit gemaal.

Tot slot danken wij u nogmaals voor onze betrokkenheid en vragen u de bovenstaande punten te 
venwerken in het definitieve versie van het plan. Wanneer het GRP Stichtse Vecht is vastgesteld 
door de gemeenteraad ontvangen wij graag een (digitale) versie hiervan.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
heer N. Admiraal. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (030) 634 57 79 of per e-mail 
admiraal.n@hdsr.nl.
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