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Onderwerp:  

Afkoppelplan, duurzame verwerking van hemelwater, programma 2012-2016 

 

 

Wij stellen voor:  

- het Afkoppelplan Hillegom, programma 2012-2016 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

-De waterwet 

-Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  Hillegom 2010-2015 

 

 

Inleiding: 

In de waterwet is opgenomen, dat de gemeente een zorgplicht heeft voor het 

hemelwater. Deze zorgplicht is opgenomen in het vastgestelde verbreed Gemeentelijk 

Riolerings Plan 2010-2015. Een belangrijk onderdeel van deze duurzame verwerking 

van hemelwater is het afkoppelen van schone verharde oppervlakten van de vuilwater 

riolering. Dit houdt dus is dat het schone regenwater afgevoerd wordt naar het 

oppervlaktewater of grondwater.  

Bij de vaststelling van het GRP is bepaald, dat er een separaat afkoppelplan gemaakt 

wordt om inzicht te verschaffen welke afkoppelmogelijkheden te realiseren zijn voor 

de komende 5 jaar. 

In het GRP zijn budgetten vastgesteld om dit te realiseren. 

 

Het afkoppelplan geeft inzicht waar in de gemeente de komende planperiode 2012-

2016 afgekoppeld kan worden, op welke wijze dit kan en wat de verwachte kosten 

zijn. Het doel is om zoveel mogelijk af te koppelen binnen het beschikbare 

vastgestelde budget van € 100.000,- per jaar.  

 

Argumenten: 

1. Voortzetting van de strategie duurzame verwerking hemelwater 

Het is niet duurzaam om schoon hemelwater via de riolering te laten afvoeren 

naar de waterzuivering. Door afkoppeling hoeft er minder water verpompt te 

worden en kan de zuivering effectiever werken. Tevens kan een mogelijk 

toekomstige vergroting van de zuiveringscapaciteit niet nodig zijn. 
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2. Op deze wijze wordt geanticipeerd op de klimaatsverandering 

De weerscenario’s zijn dat de regenbuien in intensiteit toenemen. Doordat met 

afkoppelen meer capaciteit in het rioleringsstelsel wordt verkregen is de kans 

dat het stelsel niet of onvoldoende functioneert bij intense regenbuien kleiner. 

3. De capaciteit van het huidige rioleringsstelsel wordt beter benut 

Bij afkoppelen wordt geen hemelwater meer afgevoerd naar de riolering. De 

kans dat het rioleringstelsel vol komt te staan en hierdoor overlast geeft in de 

vorm van water op straat of dat overstorten op het oppervlaktewater gaan 

werken neemt af. 

4. Er wordt vormgegeven aan overheidbeleid om samen te werken in de 

afvalwaterketen 

Doordat bij het afkoppelen wordt samenwerkt met het hoogheemraadschap en 

cluster Kennemerland (samenwerkingsverband op gebied van riolering met de 

aangesloten gemeenten Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort, 

Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Velsen) wordt er wederzijds 

voordeel behaald en op deze wijze vormgegeven aan het overheidsbeleid om 

meer samen te werken. 

 

Financiële dekking: 

De kosten worden gedekt uit het GRP 2010-2015. 

 

Communicatie/Participatie: 

Afkoppelen kan worden gebruikt om de bewustwording van ‘leven met water’ bij de 

inwoners te vergroten.  

 

Urgentie: 

Geen. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Afkoppelplan Hillegom Duurzame verwerking van hemelwater, programma 2012-2016 dd januari 2013 

(inclusief bijlagen) 

Informatie bij: dhr. V. Lommerse, v.lommerse@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 295 
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