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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 
IBA’s in het beheergebied van HDSR. Wij vragen u dit toe te voegen op pag. 20 van het 
plan.  
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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 op te stellen grondwaterbeleidsplan. 

•  Wij missen nog een duidelijke visie op het omgaan met indirecte lozingen, waarvoor 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 één 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 
verwerken 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. 

Hoogachtend, 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
namens hen, 

E.A.F. Haddink MSc 
afdelingshoofd 
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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 
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Reactie op HDSR  

 

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

SV: In de gemeente hebben wij 51 IBA’s waarvan er 45 in het beheergebied van AGV liggen en 6 in het 

beheergebied van HDSR. Momenteel staat er in het GRP beschreven dat wij een langlopende 

overeenkomst hebben met Waternet voor uitvoering van het beheer van IBA’s. Echter, we hebben ook een 

langlopende overeenkomst voor de 6 IBA’s in het beheergebied van HDSR. In het GRP is dat abusievelijk 

niet benoemd. In de definitieve versie vermelden we dat alsnog.  

 

• HDSR: 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.  

SV: Op woensdag 15 maart 2017 hebben de gemeente en het waterschap HDSR tijdens een vergadering 

afgesproken dat de gemeente het beslisschema uit het Regionaal Afvalwaterketenbeleid als leidraad 

hanteert in het GRP 2017-2021. In de komende planperiode wordt een hemelwaterstructuurplan opgesteld. 

Hierbij passen we het beslisschema toe in overleg met HDSR. Opname in het GRP lijkt ons niets 

toevoegen.  

 

• HDSR: 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. 

SV: De ecoscans kosten in de planperiode maximaal 15.000 euro. In het GRP is algemeen onderzoeksgeld 

opgenomen. De ecoscans zijn dus niet specifiek genoemd maar er is wel geld voor beschikbaar. 

 

• HDSR: Voor wat betreft het omgaan met grondwater is het plan nog erg summier. 
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 
op te stellen grondwaterbeleidsplan. 

SV: Met HDSR is afgesproken dat de genoemde documenten zullen worden gebruikt bij het opstellen van 

het gemeentelijk grondwaterbeleidsplan. Daarom zijn ze in het GRP nog niet als beleid opgenomen.  

 

• HDSR: Wij missen nog een duidelijke visie op het omgaan met indirecte lozingen, waarvoor 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. 

SV: Er is nog veel onduidelijkheid over indirecte lozingen. Tegenwoordig is het waterschap verantwoordelijk 

voor de directe lozingen, en de gemeente voor de indirecte lozingen. Dit was in het verleden anders. Op 

korte termijn zal er een bijeenkomst gepland worden, waarbij team Buiten,  team VTH, de omgevingsdienst 

en het waterschap aanwezig zullen zijn.  In de definitieve versie van het GRP nemen we alsnog de 

verwijzing naar de samenwerkingsovereenkomst op. 



Reactie op AGV  

 

• AGV: 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. 

SV: Zie de reactie bij de 5e vraag van HDSR.  

 

• AGV: 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; 

SV: De artikelen staan beschreven in bijlage 4. Hierin staat beschreven wat de taken zijn van de gemeente. 

De Besluit lozen buiten inrichtingen houdt in dat de gemeente de waterschappen informeert over de 

aanwezigheid en werking van lozingswerken. Om deze reden is in bijlage 6 een overzicht opgenomen van 

alle lozingswerken. 

 

• AGV: 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. 

SV: Daarin is onze inziens voorzien. In het GRP staat letterlijk: 

 

We zijn van plan om gelijktijdig met de vervanging van gemengde riolering hemelwater af te koppelen 

door de aanleg van gescheiden riolering. Hiermee wordt vuilemissie naar het oppervlaktewater verder 

voorkomen en de afvoer van (schoon) regenwater naar de RWZI verder ingeperkt. We streven op dit 

punt een hoge ambitie na. Met behulp van de verordening op het afvoer van hemelwater en grondwater 

vragen wij perceeleigenaren van aangrenzende percelen een evenredige bijdrage te leveren in het 

vasthouden en scheiden van schoon hemelwater. 

 

 

 
 


