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Beste mevrouw Pak, 
 
De gemeente Stichtse Vecht en de waterschappen hebben sinds juli 2016 samen 
gewerkt aan een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Hierbij ontvangt u de 
reactie van Waternet namens waterschap Amstel, Gooi en Vecht op het eindconcept 
(concept revisie 02 van 13 februari 2017). 
 
Reactie 
Het plan beschrijft hoe de gemeente de komende vier jaar wil omgaan met het 
stedelijk afvalwater, het hemelwater en het grondwater. Het daarbij door haar 
gewenste kwaliteitsniveau en de ambities op gebied van duurzaamheid. Wij hebben 
het plan positief ontvangen.  
 
Wij hebben bij het eindeconcept nog de volgende opmerkingen: 

• er is nog niet vastgelegd hoe het toezicht en de handhaving op indirecte 
lozingen (lozingen in het vuilwaterriool en hemelwaterriool van de 
gemeente) is georganiseerd. Wij adviseren dit op te nemen in het GRP en 
dit ook vast te leggen in het incidentenplan dat de gemeente wil gaan 
opstellen; 

• wij adviseren in het GRP eenieder te wijzen op de zorgplicht, zoals bedoeld 
in het Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 en het Besluit lozen buiten 
inrichtingen, artikel 2.1; 

• graag zien wij dat in het GRP een principe uitspraak wordt opgenomen over 
de ambitie tot afkoppelen van hemelwater van de vuilwaterriolering. Deze 
ambitie moet zijn dat uitbreiding van het aantal inwoners/aansluitingen niet 
leidt tot meer aanvoer van rioolwater naar de rioolwaterzuivering. Zulks te 
realiseren bijvoorbeeld door het afkoppelen van hemelwaterstromen van het 
betreffende rioolstelsel. 

Graag willen wij de komende jaren met de gemeente en ons buurwaterschap 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) werken aan realisatie van de in 
het plan beschreven ambities en doelstellingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Toon van den Boer 
 
Waternet,  
Sector: Watersysteem 
Afdeling: Waterplannen en Besturing 
Postbus 94370, 
1090 GJ Amsterdam 
 

 
 

 

 
 


