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Gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 

  
 

 

Geachte Philippine,  

 

Gevraagd is, om het gemeentelijk rioleringsplan van Hillegom te beoordelen vanuit 

milieuoogpunt, waarbij met name aandacht wordt gevraagd voor de tabel met doelen, 

functionele eisen en maatregelen en voor de afkoppeltabel. Wij hebben bij het rioleringsplan de 

volgende op- of aanmerkingen. 

 

Algemeen 
In het algemeen ziet het plan er goed uit.  De methodiek om het stelsel in acht blokken te 

verdelen en op elk blok éénmaal per 8 jaar inspectie en onderhoud uit te laten voeren lijkt ons 

een goede methodiek. In het plan komt ook goed het streven naar zoveel mogelijk afkoppelen 

van hemelwater vanaf het vuilwaterriool naar voren.  

 

In het collegevoorstel wordt gesteld dat het huidige financiële beleid voor de riolering een 

afschrijvingstermijn aangeeft van 25 jaar. Door te kiezen voor een langere technische 

levensduur/afschrijvingstermijn van 40 jaar zouden de afschrijvingsbedragen aanzienlijk dalen.  

Daarbij moet men niet uit het oog verliezen dat de duurzaamheid van het rioolstelsel slechts 

gewaarborgd wordt wanneer een frequent inspectie- en onderhoudsprogramma gehanteerd 

wordt. En de uitvoering daarvan heeft wel weer wat extra exploitatiekosten tot gevolg. 

 

Gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 2005-2010 
Bij pagina 13 derde alinea: Een gemeentelijke lozingsverordening is van belang voor de 

handhaving, met name voor lozingen op de riolering vanaf verhard oppervlak in bestaand 

stedelijk gebied dat is afgekoppeld. Daarnaast is er voor lozingen vanuit inrichtingen voldoende 

regelgeving vastgelegd in de Wet milieubeheer en het Barim (Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer) en de Ministeriële Regeling. Daarnaast zijn er voldoende 

voorschriften opgenomen voor indirecte lozingen vanuit de “zwaardere”inrichtingen, op grond 

van de W.v.o. (Wet verontreiniging oppervlaktewateren). Wanneer de WABO van kracht 

wordt, zal de gemeente ook verantwoordelijk worden voor de handhaving van deze 

voorschriften door deze indirecte lozers. 

 

 

 

 

 

 
De Milieudienst 
West-Holland voert  
de milieutaken uit 
voor de gemeenten 
Alphen aan den 
Rijn, Leiden, 
Leiderdorp, 
Nieuwkoop, Oegst-
geest, Rijnwoude, 
Teylingen en  
Zoeterwoude. Zij 
verricht ook milieu- 
werkzaamheden 
voor andere 
gemeenten. 
 

 

 



Pagina 2/2 

4.10 Toetsing huidige situatie  
Tabel pag. 25 en 26:   

 

bij doel 2g: Voorkomen van verontreiniging van het afgevoerde hemelwater: Hoe wordt de 

preventie verankerd, voor het tegengaan van foutieve aansluitingen bij oplevering van riolen, 

maar ook bij nieuwe aansluitingen ?  En wordt er alleen maar gewaarschuwd in afgekoppelde 

wijken, voor autowassen of anderszins lozen van verontreinigd water op hemelwaterkolken ? 

 

Bij doel 4c: Beperking van vuilemissie door vervuild hemelwater: Hierbij wordt gesteld dat 

Regelgeving vooralsnog ontbreekt. Dat is niet geheel juist. Er bestaat voor lozingen vanuit 

inrichtingen wel genoeg regelgeving in de Wet milieubeheer, de W.v.o. en in het Besluit 

Bodemkwaliteit. 

 

Bij doel 6b: Gebruikers riolering moeten bekend zijn (vergunningen). Er wordt gesteld dat 

gebruikers van de riolering zijn nog onvoldoende bekend bij de gemeente. Er is wel voldoende 

informatie over de inrichtingen die afvalwater lozen bekend bij het Hoogheemraadschap van 

Rijnland en bij de Milieudienst west-holland. Er moet goed aan informatie-uitwisseling worden 

gedaan tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap en de MDWH. Daarnaast is het van 

belang dat de gemeente Hillegom in de rioleringsverordening of de waterverordening een 

meldingssystematiek vastlegt voor nieuwe aansluitingen, vooral voor de afgekoppelde gebieden 

is dat van belang, om foutieve aansluitingen te voorkomen.  

 

Bij doel 7b: Grondwateroverlast in nieuwbouwsituaties zoveel mogelijk voorkomen: Daarbij 

wordt gesteld dat er nog geen standaardwerkwijze is voor het voorkomen van overlast. Bij 

nieuwbouwwijken kan grondwateroverlast worden voorkomen door een hogere drooglegging te 

eisen in de Omgevingsvergunning, dan wel in de exploitatieovereenkomst voor die 

nieuwbouwwijk, met de betreffende projectontwikkelaar. Dit in het beleid opnemen om 

structureel te kunnen voldoen aan de grondwaterzorgplicht. 

 

Bijlage 3: Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden: 
 

Bij doel 6 onderwerp 6.2:  voorstel: het instellen van een verplicht meldsysteem met controle 

op nieuwe aansluitingen op de riolering. Dit is vooral van belang bij afgekoppelde gebieden en 

op bedrijventerreinen met verbeterd gescheiden stelsel.  En niet steekproefsgewijs controleren, 

maar alle nieuwe aansluitingen controleren. Er moet preventief gewerkt worden. Het is 

namelijk heel lastig (vrijwel onmogelijk) om achteraf een foutieve aansluiting op te sporen na 

een melding van lozing verontreinigd water via het HWA. 

 

Bij doel 7:  onderwerp 7.4:  voorstel: bij nieuwbouwwijken een hogere drooglegging eisen in 

de Omgevingsvergunning of in de exploitatieovereenkomst met de projectontwikkelaar. Op 

deze wijze wordt grondwateroverlast structureel voorkomen. 

 

  


