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Samenvatting 

Inleiding 

Volgens de Wet Milieubeheer dient elke gemeente te beschikken over een gemeentelijk rioleringsplan 

(vGRP). Hierin moet staan hoe invulling is gegeven aan de drie zorgplichten (stedelijk afvalwater, 

hemelwater en grondwater). In dit verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) is gerapporteerd hoe wij in 

de periode 2021 tot en met 2025 invulling gaan geven aan de drie wettelijke zorgplichten (afvalwater, 

hemelwater en grondwater) en hoe de te nemen maatregelen bekostigd worden uit de verbrede rioolheffing. 

 

Huidige situatie en terugblik 

Binnen het stedelijk gebied van de gemeente Hillegom is een groot deel van het rioolstelsel ‘gemengd’, dat 

wil zeggen dat afvalwater en regenwater door één buis afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiverings-

installatie. Door de realisatie van gescheiden stelsels hebben wij ook de afgelopen jaren een grote 

inspanning geleverd om regenwater niet langer naar de zuivering af te voeren en de kans op wateroverlast 

te reduceren. Bij bestaande bouw gebeurt dit door zogenaamd afkoppelen van verhard oppervlak (het 

regenwater dat op deze oppervlakken valt wordt veelal boven-, dan wel ondergronds afgevoerd naar 

watergangen). Bij nieuwbouw wordt het regenwater en afvalwater volledig gescheiden. Het afvalwater 

afkomstig van woonboten en woningen buiten de bebouwde kom is aangesloten op de (druk)riolering. Het 

hemelwater wordt geloosd op oppervlaktewater. 

 

Terugkijkend op afgelopen planperiode 2016-2020 zijn de volgende aspecten opgepakt: 

• Inzicht in kwaliteit en functioneren van het stelsel is vergroot door: 

o Uitvoeren van planmatige riool en gemaal inspecties 

o Het jaarlijks opstellen van operationele plannen; 

o Het actueel houden van het rioolbeheersysteem; 

o Hydraulisch doorrekenen van effecten van maatregelen en ingrepen. 

• Noodzakelijke rioolvervangingen zijn uitgevoerd, al dan niet in combinatie met afkoppeling; 

o Het stelsel verkeert kwalitatief in een goede staat – hetgeen aangetoond wordt door de relatief 

lage vervangingsinvesteringen nu en de komende jaren; 

o Het hydraulisch functioneren is verbeterd, waardoor de kans op wateroverlast wordt 

gereduceerd. 

• Door samenwerking binnen HLT Samen en in het cluster Kennemerland is onze kwetsbaarheid 

afgenomen. Daarnaast hebben wij hiermee efficiency voordeel bereikt – waaronder het realiseren van 

de (besparings)opgave(n) vanuit het Bestuursakkoord water (BAW). 

• De rioolheffing is per saldo in 2020 17% tot 19% gedaald ten opzichte van het jaar 2015. Dit is inclusief 

indexatie. Voornamelijk veroorzaakt door de lage rente en gewijzigde toerekening daarvan. 

 
Visie en doelen 

Wij staan voor de realisatie van een gezond, veilig en aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat voor 

bedrijven en bewoners van de gemeente Hillegom. 

Vanuit deze visie hebben wij de doelen voor dit GRP bepaald: 

• Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem 

• Beperken maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme weersomstandigheden 

• Ecologisch gezond en natuurlijk watersysteem 

• Duurzaamheid  

Binnen de afvalwater-, hemelwater- en grondwaterzorgplicht is aangegeven hoe invulling gegeven wordt 

aan deze doelen. 

 

Speerpunten daarbij zijn: 

• Voorsorteren op de implementatie van de Omgevingswet 
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• Het uivoeren van maatregelen bij urgente hydraulische knelpunten en het vervangen van slechte riolen 

• Het voeren van de risicodialogen en anticiperen op klimaatverandering 

• Het benutten van meekoppelkansen bij ingrepen in de openbare ruimte: afkoppeling, bovengrondse 

aanpassingen om de kans op wateroverlast te reduceren. 

 

Zorgplicht afvalwater 

Hoofddoel van de zorgplicht voor afvalwater is een goede volksgezondheid. De functie van het rioolstelsel 

is het ‘doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater’. Het grootste deel van de 

rioleringsactiviteiten bestaat uit het beheer en het onderhoud van het rioolstelsel. Goed beheer en 

onderhoud voorkomt echter niet dat het rioolwater periodiek kan overstorten op oppervlaktewater en 

zichtbaar wordt.  

Wij hebben geen achterstallig onderhoud, de voorzieningen verkeren in goede kwaliteit en zijn of worden 

tijdig vervangen. Ook de komende planperiode zal de nadruk komen te liggen op het goed beheren en 

onderhouden van bestaande voorzieningen.  

 

Zorgplicht hemelwater 

De Waterwet geeft gemeenten een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, 

dat perceeleigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. In bestaand bebouwd gebied zijn de 

mogelijkheden voor perceeleigenaren om zelf het hemelwater te verwerken beperkt. Bij nieuwbouwwijken 

en inbreidingen is het wel mogelijk om gescheiden te leveren of naar oppervlaktewater af te voeren en 

binnen het plangebied te bergen. Wij sluiten ons wat betreft nieuwbouw aan bij het beleid van 

Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Indien hemelwater niet doelmatig ingezameld en verwerkt wordt, kan dit leiden tot wateroverlast. De 

afvoercapaciteit van rioolstelsels is en blijft beperkt, waardoor water-op-straat tijdens hevige neerslag 

onvermijdelijk is. Vaak is water-op-straat kortdurend van aard en leidt dit niet tot noemenswaardige hinder 

of schade. Wij hebben in dit vGRP gedefinieerd wat wij verstaan onder wateroverlast. 

 

Zorgplicht grondwater 

Het hoofddoel ten aanzien van de grondwaterzorgplicht is het zorg dragen (voor zover mogelijk) dat het 

grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert.  

In het GRP is vastgelegd is hoe wij dit doel gaan bereiken, wat wij verstaan onder structurele 

grondwateroverlast en op welke manier wij eventuele grondwateroverlast aanpakken.  

De hoofdpunten uit de strategie voor de komende periode zijn:  

• Grondwateroverlast in nieuwbouwsituaties zoveel mogelijk voorkomen;  

• Zoveel mogelijk voorkomen en beperken van structurele aan de bestemming gebonden 

grondwateroverlast; bij overlast of onderlast in overleg naar doelmatige oplossingen zoeken; 

• Bewoners kunnen bij ons terecht voor vragen en/of klachten met betrekking tot (grond)water.  
 

Financiën 
Uit de berekeningen blijkt dat door de rioolheffing de komende jaren niet hoeft te stijgen (behoudens 

jaarlijkse indexatie) om de taken binnen het taakveld riolering uit te kunnen blijven voeren. 

Randvoorwaarde is dat de dotaties aan de voorziening gebruikt worden om het ontstaan van nieuwe 

kapitaallasten te reduceren.  

In het kader van dit vGRP is de kostendekkende rioolheffing berekend voor de periode 2021-2050.  
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1 Waarom dit gemeentelijk rioleringsplan? Een inleiding 

Gemeente Hillegom heeft de ambitie om een groene, gezonde woon- en leefomgeving voor haar inwoners 

te zijn en zet duurzaamheid hoog op de agenda. Vanuit de gemeentelijke watertaken kunnen we een grote 

bijdrage leveren aan de ambities van Hillegom. Dit gemeentelijk rioleringsplan (GRP) beschrijft daarom hoe 

we de aankomende jaren (2021-2025) invullen zullen geven aan onze watertaken en hoe dit bijdraagt aan 

de ambities een groene, gezonde én klimaatbestendige gemeente te zijn. 

1.1 De gemeente heeft zorgplichten 

Elke gemeente in Nederland heeft drie watertaken, ook wel zorgplichten genoemd, als het gaat om de 

(afval)waterketen in de gemeente: de afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de 

grondwaterzorgplicht. Deze zorgplichten vormen de basis van het gemeentelijk beleid rondom afval-, hemel- 

en grondwater.  

 

Afvalwaterzorgplicht 

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van stedelijk afvalwater. Traditioneel doen gemeentes 

dit door het aanleggen en onderhouden van een rioleringsstelsel. Dat stelsel vervoert afvalwater van 

huishoudens en bedrijfspanden naar de waterzuivering. De laatste jaren is er ook aandacht voor decentrale 

waterzuivering, waarbij afvalwater lokaal gezuiverd en hergebruikt of geloosd wordt.  

 

Hemelwaterzorgplicht 

Daarnaast is de gemeente ook verantwoordelijk voor de inzameling en 

verwerking van hemelwater (regen, sneeuw en hagel) dat op openbaar 

terrein terecht komt1. Er zijn verschillende manieren waarop gemeentes 

dat doen. Hemelwater kan gezamenlijk met het afvalwater via een 

gemengd rioolstelsel afgevoerd worden. Een meer duurzame en 

klimaatbestendigere manier om hemelwater te verwerken is gescheiden 

inzameling. Dan wordt het hemelwater gescheiden van het afvalwater 

ingezameld en/of afgevoerd. Het schone hemelwater gaat niet naar de 

zuivering, maar wordt lokaal geïnfiltreerd of geloosd. 

 

Grondwaterzorgplicht 

De verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van grondwater zijn genuanceerder dan de 

andere twee zorgplichten: er geldt een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting. In 

het kort stelt de grondwaterzorgplicht gemeentes in sommige gevallen verantwoordelijk voor het zo veel 

mogelijk beperken van structurele nadelige gevolgen van grondwateroverlast (te hoge) of -onderlast (te lage 

grondwaterstand)2.  

1.2 GRP geeft invulling aan zorgplichten 

Voldoen aan de zorgplichten is een wettelijke vereiste voor gemeentes. Hóe we als gemeente voldoen aan 

de zorgplichten mogen we zelf bepalen. In dit GRP beschrijven we daarom hoe wij, als gemeente Hillegom, 

invulling geven aan de zorgplichten. We hebben een visie, met bij behorende ambities voor ons waterbeleid: 

een gemeente met een gezonde en veilige leefomgeving met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving en 

 
1 In sommige gevallen heeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid voor het hemelwater van particulier terrein. Dat is alleen het 
geval wanneer er redelijkerwijs niet van de particulier verwacht kan worden dat hij zelf die verantwoordelijkheid draagt. 
2 De volledige wettekst luidt als volgt: de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het 
openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan 
de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig 
is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. (Artikel 3.6 Waterwet) 

Gescheiden inzameling is onder 

andere herkenbaar aan dubbele 

putten op straat. 
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vestigingsklimaat. Die visie en ambities vormen de basis voor de strategie en de maatregelen die per 

zorgplicht terug te vinden zijn in dit GRP.  

1.3 Maatregelen uit GRP worden betaald vanuit rioolheffing 

De maatregelen die in dit rapport staan worden betaald vanuit de rioolheffing, een bestemmingsbelasting 

die gebruikers van percelen van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt 

afgevoerd betalen aan de gemeente. De inkomsten uit rioolheffing zijn alléén beschikbaar voor uitgaven 

gerelateerd aan de zorgtaken. We nemen daarom in dit GRP ook alleen maatregelen op die bijdragen aan 

de zorgplichten. 

1.4 Samenwerken in de waterketen is van belang  

De waterketen is een aaneengesloten systeem zonder grenzen, waarin taken van verschillende overheden 

dicht bij elkaar komen. Een voorbeeld is de afvalwaterzorgplicht: de gemeente is verantwoordelijk voor het 

inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater, terwijl het waterschap verantwoordelijk is voor het 

verdere transport en de zuivering daarvan. Afstemming en samenwerking is dus belangrijk. Daarom hebben 

we Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) in een vroegtijdig stadium betrokken bij het opstellen van dit 

rapport. De belangrijkste aandachtspunten zijn besproken met het waterschap en de input van het 

waterschap gebruikten we om het ontwerpplan op te stellen. 

1.5 Dit GRP loopt van 2021-2025 

Als gemeente Hillegom kiezen we voor een looptijd van vijf jaar voor dit GRP: van 2021 tot en met 2025. 

Halverwege de planperiode doen we een tussenevaluatie. Daarbij kijken we vooral naar de kosten, planning 

en de voortgang met betrekking tot uitvoering. Jaarlijks vindt een financiële verantwoording plaats. 

1.6 Een GRP bevat vaktaal 

Om dit rapport voor een zo breed mogelijke doelgroep leesbaar en toegankelijk te maken, wijken we voor 

veel technische informatie uit naar de bijlagen. Desondanks staan er in dit rapport technische termen en 

begrippen. Die leggen we uit in de begrippenlijst in bijlage 1.  

1.7 Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit drie delen, die ook terug te vinden zijn in het schematische overzicht op pagina ii: het 

inleidende deel (deel één), waarin we de breedte in gaan, en de delen waarin we specifiek ingaan op wat 

we willen bereiken (deel twee) en hoe we dat gaan doen (deel drie).  

 

De delen van het rapport nader toegelicht: deel één: in hoofdstuk 2 kijken we evaluerend terug op de 

afgelopen planperiode en stellen de vragen “wat is er de afgelopen periode gerealiseerd?” en “hoe verliep 

de samenwerking met andere gemeenten en het waterschap?” Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige situatie 

van de rioleringsvoorzieningen. We beschrijven in hoofdlijnen de leeftijdsopbouw, de kwaliteit, het beheer 

en het onderhoud van het rioleringsstelsel. In hoofdstuk 4 kijken we met een brede blik naar de wettelijke 

kaders en reeds bestaand beleid en inventariseren we de raakvlakken met het GRP. Deel twee: in hoofdstuk 

5 staan de visie en ambities centraal, die we bespreken aan de hand van twee thema’s: gezondheid en 

klimaatbestendig. Deel drie: vanuit de ambities gaan we in op de weg daar naar toe. De vragen “hoe gaan 

we er komen?” en “wat verwachten we van anderen?” staan centraal in de hoofdstukken 6, 7 en 8. Elk van 

deze hoofdstukken bespreekt een andere zorgplicht, namelijk: afvalwater (hoofdstuk 6), hemelwater 

(hoofdstuk 7) en grondwater (hoofdstuk 8). Wat we gaan doen, staat in hoofdstuk 9: de maatregelen. 

Gevolgd door hoofdstuk 10, waarin we de benodigde personele en financiële middelen bespreken. 
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2 Wat hebben we gedaan in 2016-2020? 

In dit hoofdstuk staan we kort stil bij de vorige planperiode van het GRP Hillegom. We evalueren onze 

samenwerking met andere gemeenten (zowel in HLT-verband, als binnen de subregio Kennemerland) en 

met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast evalueren we op hoofdlijnen de maatregelen in 

2016-2020 en komt de ontwikkeling van de rioolheffing aan de orde. 

2.1 We werk(t)en samen met gemeenten en 

waterschap  

Op het gebied van de waterketen werken we als gemeente Hillegom 

met verschillende (water)partners op diverse vlakken samen. De 

voornaamste samenwerkingen zijn die in HLT-verband, 

samenwerking in de subregio Kennemerland en de samenwerking 

met HHR. 

 

Samenwerking binnen HLT Samen 

Als gevolg van de ambtelijke fusie van Teylingen, Lisse en Hillegom 

is de schaalgrootte toegenomen waardoor de kwetsbaarheid 

afgenomen, de kwaliteit toegenomen en de kosten gereduceerd 

zijn. 

Binnen HLT Samen uniformeren we beleid en beheer en 

onderhoud, daar waar mogelijk en waar dat meerwaarde heeft. Een 

voorbeeld is de gezamenlijke Lior (leidraad inrichting openbare 

ruimte). 

Ook is voor de drie gemeenten gezamenlijk de Stresstest 

Klimaatbestendigheid uitgevoerd.  

 

Samenwerking in subregio Kennemerland 

Samenwerking moet leiden tot de 3 k’s: kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de 

kwetsbaarheid. Binnen Kennemerland zal voor 2020 een gezamenlijke besparing gerealiseerd moeten 

worden conform de doelstellingen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (NBW Actueel).  

Het gezamenlijk meten en monitoren aan de riolering binnen heel Kennemerland is een goed voorbeeld van 

het samen oppakken van opgaven.  

Ook het overdragen en delen van kennis binnen het samenwerkingsverband pakken we voortvarend op: 

- We hebben monitoring van het rioolstelsel, met als doel meer inzicht te krijgen in de werking van 

het rioolstelsel in de praktijk, gezamenlijk opgepakt. Het samen uitvoeren heeft niet alleen financiële 

voordelen en drukt minder op de personele capaciteit, maar geeft ook meer inzicht in het werkelijk 

functioneren op grotere schaal. De gemeenten kunnen nu autonoom verder met de implementatie 

en kalibratie.  

- In Kennemerland verband wordt een gezamenlijk waterloket ontwikkeld voor alle aangesloten 

organisaties. Hier kunnen inwoners terecht voor alle (watergerelateerde) vragen. 

- We hebben samen het Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet SWR2 opgepakt om ons 

voor te bereiden op de Omgevingswet.  

- Dit geldt ook voor het WKO-onderzoek en bijvoorbeeld DWAAS/HAAS analyses. 

 

Voor meer informatie over samenwerking in de subregio verwijzen we naar bijlage 2. 
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Samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland 

Met het waterschap hebben we onder andere samengewerkt op de volgende vlakken: 

- Afstemming over wateraspecten bij nieuwbouw. 

- Bij gerealiseerde ombouw van drie verbeterd gescheiden stelsels naar een gescheiden stelsel op 

bedrijventerreinen.  

 

De samenwerking wordt als goed en positief ervaren, zowel met HHR als binnen de subregio; wij blijven 

ook de komende jaren intensief samenwerken met verschillende (water)partners. 

2.2 We realiseerden een groot deel van de maatregelen in 2016-2020 

In het kader van de volksgezondheid en veiligheid, het milieu, de wet- en regelgeving, voorkomen 

((grond)water) overlast voor inwoners en efficiëntie, formuleerden we de volgende doelen in het GRP 2016-

2020: 

• inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater; 

• doelmatig omgaan met de inzameling van hemelwater; 

• transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt; 

• voorkomen van vuiluitworp naar bodem, grond- en oppervlaktewater; 

• minimale overlast voor de omgeving; 

• effectief rioleringsbeheer; 

• invulling geven aan de grondwaterzorgplicht. 

Deze doelen hebben we uitgewerkt in onderzoeken en maatregelen. Bijna alle onderzoeken en maatregelen 

uit het GRP hebben we afzonderlijk of samen met de partners uitgevoerd. Het algehele beeld is dat deze 

succesvol zijn uitgevoerd, zoals: 

 Het op orde houden en verbeteren van het inzicht in (kwalitatief en kwantitatief) en het hebben van 

een goed werkend systeem om water in te zamelen en te verwerken. 

 Duurzaamheid: het ombouwen van riolering tot gescheiden stelsels en duurzame 

gebiedsontwikkeling, waaronder het bij nieuwbouw anticiperen op klimaatverandering. 

 Jaarlijks doelmatig inzetten van het afkoppelbudget (meeliften). 

 Het uitvoeren van de stresstesten klimaatbestendigheid in stedelijk gebied, conform het Deltaplan 

Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). 

 Het realiseren van de (besparings)opgave(n) vanuit het Bestuursakkoord water (BAW). 

 
Inhaalslag uitvoering 

De afgelopen jaren is een achterstand opgetreden in het realiseren van de uitvoeringsprojecten, met name 

op het gebied van rioolvervanging en (daardoor) in de bijdrage aan afkoppeling binnen projecten. De 

voornaamste reden was de aanwezigheid van asbest in de voegenkit tussen rioolbuizen (bestek 2018). In 

2020 wordt deze achterstand grotendeels ingelopen (operationele plannen 2018-2020) en wordt de 

afkoppelbijdrage voor de projecten Nispenpark, Julianpark en Jozefpark geboekt.  

De mechanische rioleringsprojecten van 2019 en 2020 worden gezamenlijk in 2020 uitgevoerd. 

Als gevolg van deze inhaalslag wordt de achterstand in de realisatie grotendeels ingelopen, de projecten 

zijn in voorbereiding om op korte termijn uitgevoerd te worden.3 

2.3 Ontwikkeling rioolheffing: een forse daling  

De rioolheffing bestaat in Hillegom uit een gebruikersheffing, waarbij onderscheid gemaakt wordt in 

eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Daarnaast is de heffing afhankelijk van het 

leidingwaterverbruik (in klassen). De inkomsten uit de rioolheffing worden gebruikt om alle kosten gelieerd 

aan het taakveld riolering te dekken, zoals de exploitatielasten, BTW en de kapitaallasten. In het GRP 2016-

 
3 Als gevolg van de Corona-pandemie zullen niet alle uitvoeringsprojecten conform planning uitgevoerd kunnen worden. 
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2020 was berekend dat de rioolheffing de afgelopen planperiode niet hoefde te stijgen om kostendekkend 

te blijven (exclusief jaarlijkse indexatie van de kosten).  

 

De rioolheffing is de afgelopen periode inderdaad jaarlijks enkel geïndexeerd. Uitzondering hierop was het 

jaar 2017 waarin de heffing 22,7% tot 25,3% verlaagd is als gevolg van wijzigingen in de toerekening van 

rentelasten (rente naar 0%). Tabel 1 toont de ontwikkeling van de rioolheffing. 

Per saldo is de rioolheffing in 2020 17% tot 19% gedaald ten opzichte van het jaar 2015. Dit is inclusief 

indexatie. Voornamelijk veroorzaakt door de lage rente en gewijzigde toerekening daarvan. 

 

Ondanks dat bovenstaande voor alle gemeenten geldt steekt de ontwikkeling van de rioolheffing in Hillegom 

positief af. In 2015 stond Hillegom qua hoogte van de rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens op de 

35e plaats4. In 2020 neemt Hillegom de 122e plek in (van de thans 355 gemeenten). Voor eenpersoons 

huishoudens geldt een verschuiving van de 57e in 2015 naar de 148e positie in 2020. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Bron COELO. Nummer 1 heeft de hoogste heffing, nummer 393 de laagste 

Jaar Rioolheffing 
meerpersoonshuishouden 

Rioolheffing 
eenpersoonshuishouden 

2015 € 281,08  € 252,28  
2016 € 288,44 +2,6% € 259,64 +2,9% 
2017 € 223,-- -/-22,7% € 194,-- -/-25,3% 
2018 € 227,-- +1,8% € 198,-- +2,1% 
2019 € 230,25 +1,4% € 201,25 +1,6% 
2020 € 233,25 +1,3% € 204,25 +1,5% 
2015-2020 -/- 17,0% -/- 19,0% 

Tabel 1 Werkelijke ontwikkeling rioolheffing Hillegom inclusief indexatie 
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3  Wat hebben we (en hoe functioneert het)? 

Dit hoofdstuk beschrijft het huidige rioleringsstelsel van gemeente Hillegom. We geven een globaal 

overzicht van ons rioleringsstelsel. Daarna gaan we dieper in op leeftijdsopbouw, de kwaliteit en het beheer 

en onderhoud daarvan. Ook besteden we aandacht aan de riolering in het buitengebied van onze gemeente. 

3.1 Een globaal overzicht van het rioleringsstelsel 

Binnen ons rioolstelsel zijn verschillende typen te onderscheiden. 

Het grootste gedeelte van het stelsel binnen het stedelijk gebied is 

aangelegd als een gemengd rioolstelsel (waarbij zowel het 

afvalwater als het ingezamelde hemelwater naar de zuivering 

afgevoerd wordt). Bij nieuwbouwwijken en in geval van 

afkoppeling van verhard oppervlak (al dan niet in combinatie met 

rioolvervanging) wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Een 

gescheiden stelsel voert geen hemelwater af naar de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Ons rioolstelsel is verdeeld 

in een aantal bemalingsgebieden. Via de gemalen Elsbroek en De 

Vosse wordt het verpompt en naar AWZI Zwaanshoek 5 

getransporteerd.  

De AWZI is in eigendom van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland, zij is vanaf de overnamepunten (hoofdgemalen) 

verantwoordelijk voor de inzameling, het transport en de zuivering 

van het afvalwater. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd 

op de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. 

 

3.2 Kenmerken rioolstelsel 

Ons rioleringsstelsel heeft een totale lengte van circa 119 kilometer6. Het aandeel gescheiden riolering 

neemt de afgelopen decennia toe, als gevolg van nieuwbouw en rioolvervanging. Bij hevig neerslag kan het 

overtollige water via overstorten afgelaten worden op oppervlaktewater. Deze overstorten voorkomen dat 

(hemel)water leidt tot wateroverlast. Het rioolstelsel is bereikbaar via putten, die herkenbaar zijn aan de 

ronde putdeksels, veelal in het wegdek (zie figuur 2). 

Het rioleringsstelsel van de gemeente Hillegom bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Vrijvervalriolering 93,7 kilometer,  

waarvan circa 6 km infiltratieriool. 

• Persleiding  24,6 kilometer 

• Randvoorzieningen: 1 bergbezinkbassin,  

4 bergbezinkleidingen,  

8 filterputten. 

• Aantal putten 2691 stuks 

• Gemalen  15 stuks 

• Pompputten  227 stuks 

 

 
5 AWZI Zwaanshoek is in 1999 gebouwd en heeft een biologische capaciteit van circa 224.000 inwonerequivalenten. De 
hydraulische capaciteit bij neerslag bedraagt 5.500 m3 per uur. 
6 Lengtes conform Rioolbeheerplan 2020 op basis van areaal december 2019 - exclusief Ringoevers deelplan 1-3 

Figuur 2 Putdeksel in de 

gemeente Hillegom 

Figuur 1Gemengd (boven) en gescheiden (onder) 

gerioleerd (Paul Maas, Tilburg/Stichting RIONED)
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Wanneer wij de 93,7 km riolering indelen naar stelseltype ontstaat het volgende overzicht: 

 

Figuur 3 Overzicht lengte vrijvervalriolering, onderverdeeld in stelseltype 

 

Het aandeel gemengde riolering is met 64% nog veruit het grootst. Desalniettemin neemt het aandeel 

gescheiden riolering toe, aangezien bij nieuwe aanleg altijd en bij rioolvervanging in veel gevallen gekozen 

wordt voor een gescheiden inzameling en transport en verwerking van afvalwater en hemelwater.  

 

In het beheerplan is circa 6 kilometer aan drainageleidingen verwerkt. Het beeld is nog niet volledig en dient 

de komende jaren geïnventariseerd en in de database opgenomen te worden (maatregel A1). 

3.3 Leeftijdsopbouw van het rioleringsstelsel 

De oudste vrijvervalriolering dateert uit de periode 1950-1959. Nagenoeg 80% van de riolering is jonger 
dan 40 jaar7. Daarmee heeft Hillegom een relatief jong stelsel. Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn 

er naast gemengde riolen ook gescheiden stelsels aangelegd. Nu is een gescheiden stelsel bij nieuwbouw 

standaard.  

 

Onderstaande figuur toont de lengte van het huidige rioleringsstelsel van de gemeente Hillegom, 

onderverdeeld naar periode van aanleg. Een inventarisatie van de aanlegperiodes van ons rioleringsstelsel 

geeft ons een goede indicatie voor de vervangingstermijn. We gaan hierbij uit van een theoretische 

levensduur van 70 à 80 jaar. De theoretische levensduur is de periode dat een rioolbuis in Hillegom naar 

verwachting gemiddeld (minimaal) meegaat. 

 

 

Figuur 4 Huidig rioleringsstelsel van gemeente Hillegom, onderverdeeld in periode van aanleg  

 

 
7 Er zijn ook diverse riolen gerelined. De totale lengte bedraagt 13,1 kilometer. Wanneer een relining is aangebracht wordt het 
oorspronkelijke jaar van aanleg vervangen door het jaar waarin de relining is aangebracht. 

25%

12%64%

RWA; gescheiden (23,1 km)

DWA; gescheiden (11,0 km)

Gemengd (59,6 km)
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Gebaseerd op de leeftijd van het huidige stelsel, verwachten we vanaf circa 2030 een toename van de 

vervangingsinvesteringen. Ten opzichte van de huidige opgave verwachten we (met het inzicht van nu) 

vanaf die periode bijna een verdubbeling van de jaarlijks te vervangen lengte riolering. In de decennia 

daarna verwachten we dat deze toename gemiddeld genomen gecontinueerd wordt en verder oploopt.  

3.4 Kwaliteit van het rioleringsstelsel 

We reinigen en inspecteren jaarlijks één van de acht clusters. Hiermee borgen we dat we een volledig, 

actueel en betrouwbaar beeld hebben van de kwaliteit van ons rioolstelsel.  

Reiniging en inspectie gaat als volgt in zijn werk: het riool wordt eerst gereinigd. Daarna rijdt er een camera 

door de rioolbuis en worden bijzonderheden gerapporteerd (geclassificeerd). Dat gebeurt volgens een 

standaard methode, waardoor het voor de rioolbeheerder van de gemeente duidelijk is of, en zo ja wat, er 

gerepareerd of vervangen moet worden. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na elke inspectieronde worden de inspectiegegevens beoordeeld8 en wordt bepaald of maatregelen nodig 

zijn om het oorspronkelijk functioneren te herstellen. De resultaten worden jaarlijks verwerkt in een 

Operationeel Programma waarin voor de komende jaren uit te voeren maatregelen worden beschreven. Na 

elke inspectieronde wordt dit plan geactualiseerd.  

Omdat elke streng de afgelopen decennia meerdere keren is geïnspecteerd en een groot deel van de 

maatregelen inmiddels is uitgevoerd, kan gesteld worden dat de kwaliteit van het rioolstelsel ‘goed’ is. De 

resterende maatregelen voor de komende jaren zijn opgenomen in het Operationeel Plan (OP) en voor de 

langjarige doorkijk (investeringsopgave op basis van technische levensduur) in het Rioolbeheerplan.  

De kwaliteit van ons stelsel is dus goed. De theoretische levensduur is om die reden verlengd naar 70 à 80 

jaar (afhankelijk van periode van aanleg), waardoor het belang van inspectie toeneemt: blijft de kwaliteit 

goed en wanneer wordt ingrijpen noodzakelijk? Ook dát is een reden om niet af te wijken van frequentie 

van eens in acht jaar.  

Voor het 8-jaarlijks reinigen en inspecteren van de riolering is jaarlijks een (exploitatie) budget benodigd van 

€ 80.000 (maatregel A2). 

 

  

 
8 Beoordelen is het vaststellen van het verschil tussen de aangetroffen situatie en de gewenste situatie. 

Figuur 5 Een camera wordt het riool in gebracht voor inspectie - Bronvermelding: GAW | stichting RIONED 
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In het RBP is voor een periode van 5 jaar bepaald welke investeringsbedragen benodigd zijn voor 

rioolvervanging. De investeringsbedragen variëren van € 270.000 tot € 290.000 per jaar (maatregel A3).  

 

Jaar 
Benodigd krediet  

rioolvervanging 

2021 € 290.000 

2022 € 270.000 

2023 € 280.000 

2024 € 280.000 

2025 € 280.000 

Figuur 6 Benodigd budget voor rioolherstel periode 2021-2025 conform RBP 2020 

 

De bedragen voor 2023-2025 zijn cursief weergegeven omdat deze bedragen een inschatting zijn voor de 

benodigde kosten. De afgelopen jaren is gebleken dat er na elke inspectieronde circa € 280.000 benodigd 

is om de voorgestelde maatregelen uit te voeren. 

 

Voor de periode vanaf 2026 gaan we conform het Rioolbeheerplan uit van de berekening van de 

vervangingskosten op basis van de combinatie van theoretische levensduur9 en kwaliteit op basis van 

inspecties (blijkend uit de periodiek uit te voeren inspecties; lichtblauwe staven in de staafdiagram). Door 

verlenging van de technische levensduur naar 70 jaar voor riolen met een aanlegjaar voor 1970 en 80 jaar 

voor riolen vanaf 1970, verschuiven de verwachte pieken (op basis van leeftijd in combinatie met inspecties) 

in de tijd, om die reden is er een investeringsluwe periode tussen 2041 en 2050.  

Om de vervangingskosten reëel te maken, zijn deze in perioden van vijf jaar opgedeeld (paarse staven). De 

jaarlijkse kosten zijn gedurende vijf jaar gelijk en bedragen ieder jaar 20% van de cumulatieve kosten van 

de beschouwde periode. 

 

Het is reëel te veronderstellen dat er in de periode 2041-2050 ook riolen vervangen worden, zeker wanneer 

er meegelift wordt bij overige ingrepen in de openbare ruimte én de openbare ruimte in het kader van 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uiterlijk in 2050 klimaatadaptief ingericht dient te zijn. Om deze reden zijn 

de investeringen voor de periode 2041-2065 gefinetuned (zie groene lijn). 

 
 

 
9 In het beheerpakket is voor strengen met een aanlegjaar tot en met 1969 uitgegaan van een theoretische levensduur van 70 jaar 
en vanaf 1970 van 80 jaar. Zie het Rioolbeheerplan voor de gehanteerde eenheidsprijzen en overige uitgangspunten. 
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3.5 Hydraulisch functioneren van het rioolstelsel 

Het Basis Rioleringsplan (BRP) is in 2020 geactualiseerd. Op basis van de verbeteringsmaatregelen en 

afkoppelingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd zijn nieuwe hydraulische berekeningen uitgevoerd.  

In de praktijk zijn enkele locaties bekend met een hoger dan gemiddeld risico op water-op-straat. Bij de 

Voltstraat en de Ampèrestraat treedt periodiek waterhinder op. De afgelopen jaren hebben wij de 

mogelijkheden in kaart gebracht om dit risico te beperken. Voordat wij over kunnen gaan tot het realiseren 

van de maatregelen, moet er nog overleg gevoerd worden met de perceeleigenaar. Ook de omgeving 

Trompstraat - Michiel de Ruijterstraat worden hydraulische maatregelen doorgerekend en uitgevoerd om 

de bestaande hinder te reduceren. Voor genoemde en nader te bepalen hydraulische maatregelen is binnen 

de planperiode 2021-2025 jaarlijks € 100.000 benodigd (maatregel H2).  

 

In het algemeen leidt water-op-straat niet tot wateroverlast en schade. Een van de redenen is dat wij al 

vroegtijdig hebben ingezet op het preventief vergroten van de berging in het stelsel door afkoppeling.  

 

Wij hebben tot doel gesteld (norm) om bij de bui 0810 een beperkte mate van water op straat te accepteren, 

maar géén wateroverlast (en schade).  

Uit de hydraulische berekeningen blijkt dat er bij bui 08 op enkele plaatsen theoretisch water op straat 

ontstaat, veelal echter van geringe omvang zoals uit de volgende figuur blijkt.  

  

 
10 Een staandaard bui van 19.8 mm in 1 uur, die theoretische gemiddeld eens in de 2 jaar valt (Stichting RIONED) 

Figuur 7 Theoretische vervangingsinvesteringen op basis van rioolbeheerpakket (bron RBP 2020) 
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Figuur 8 Theoretisch water op straat bij bui 08 (standaardbui die eens in de 2 jaar voorkomt, Kennisbank Stedelijk Water, Stichting 

RIONED), bron Actualisatie rioolmodel Hillegom 2020, RHDHV (BG8253) 

 

Wanneer wij met het oog op klimaatverandering zwaardere (extreme) buien in ogenschouw nemen, neemt 

het aantal locaties en de omvang van potentiële wateroverlast toe. Extreme buien kunnen in de praktijk 

leiden tot overlast en schade. Om meer inzicht te krijgen in het afstromingsgedrag van het water dat op 

straat komt te staan, hebben wij gebruik gemaakt van maaiveldanalyses en 2D-modelberekeningen.  

Het doel van deze analyses en berekeningen is om inzicht te krijgen in gevoelige locaties en maatregelen 

te definiëren die de komende decennia uitgevoerd kunnen worden (werk met werk maken) om het 

overtollige water naar locatie te leiden waar het minder of geen schade aanricht. Het is nadrukkelijk niet de 

bedoeling om al het water in rioleringsbuizen te bergen.  

3.6 Milieutechnisch functioneren  

De afgelopen vijftien jaar is circa 20 hectare verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde rioolstelsels. 

De afgelopen jaren betrof het de afkoppeling van de Hoofdstraat, N208, Meerlaan, Valkslootlaan en de 

ombouw van een drietal verbeterd gescheiden stelsels tot een gescheiden stelsel of VGS 2.0).  

In totaal is ruim 100 hectare verhard oppervlak aangesloten op de gemengde / vuilwaterriolering en ruim 60 

hectare op de regenwaterstelsels. Daarnaast is 9 hectare aangesloten op het stelsel van De Zilk. 

Van het hemelwater dat valt op de in totaal 170 hectare verhard oppervlak, wordt ruim 35% derhalve niet 

afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.  
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Het gemeentelijke rioolstelsel kent 17 externe riooloverstorten en 3 nooduitlaten. Daarnaast zijn er 76 

regenwater lozingspunten. Voor een overzicht van de kenmerken van de overstorten en lozingspunten 

wordt verwezen naar bijlage 3. 

 

De vuilemissie vanuit de rioolstelsels van Hillegom 

voldoet al ruim tien jaar aan de eisen die gesteld werden 

vanuit de basisinspanning.  

Uit de meer recente waterkwaliteitstoetsing volgt dat wij, 

naar aanleiding van de uitvoering van een aantal 

maatregelen, ook voldoen aan het waterkwaliteitsspoor.  

Op dit moment zijn er vanuit de praktijk geen 

waterkwaliteitsissues (achter riooloverstorten) bekend. 

 

3.7 Riolering buitengebied 

Alle percelen in het buitengebied zijn aangesloten op drukriolering. Daarnaast zijn er 19 woonboten voorzien 

van een rioolaansluiting (middels een eigen pomp), waarmee alle aansluiting gerealiseerd zijn. Het beheer 

van de pompjes van de woonboten valt onder de taken van de gemeente. In 2020 worden de maatregelen 

uitgevoerd naar aanleiding van de in 2018 uitgevoerde inspecties. 

Het areaal in het buitengebied bestaat uit 227 pompunits (minigemalen) en 15 hoofdgemalen. Wij bezitten 

circa 23 kilometer druk- en persriolering. Deze leidingen zijn relatief jong en hoeven naar verwachting de 

komende decennia niet vervangen te worden11.  

Om de staat van de mechanische riolering te toetsen en waarborgen vindt er periodiek beheer en onderhoud 

plaats en worden storingen adequaat verholpen. Het stelsel functioneert goed en voldoet aan de technische 

eisen.  

 

 
 

Bij wijzigingen in (intensiviteit van het) gebruik of bij het aantreffen van niet gerioleerde panden, zoeken we 

naar een maatwerkoplossing. Uitgangspunt is dat de perceeleigenaar verantwoordelijk is voor de lozing c.q. 

het lozingsgedrag, waardoor eventuele kosten voor aansluiting of aanpassingen (ook aan het gemeentelijk 

stelsel) primair bij de perceeleigenaar liggen. 

 
11 Uitgaande van de theoretische levensduur, worden de eerste vervangingen rond 2040 uitgevoerd. De totale vervangingswaarde 
bedraagt circa € 1 miljoen. 

Figuur 9 Polders Hillegom, bron: www.rijnland.net
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Ook bij nieuwbouw heeft de gemeente de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater dat 

binnen de gemeentegrens geproduceerd wordt. Wij zamelen het afvalwater in, tenzij het debiet te hoog is 

en de capaciteit van het stelsel dientengevolge uitgebreid moet worden, dan wel wanneer er nog geen 

riolering aanwezig is. De kosten worden door de initiatiefnemer c.q. ontwikkelende partij gedragen. Indien 

dat wettelijk toegestaan is, mag er bij nieuwbouw een IBA aangelegd worden. De perceeleigenaar draagt 

zorg voor de aanschaf en het beheer en onderhoud van de IBA. De perceeleigenaar is eigenaar van de 

installatie en is verantwoordelijk voor een goede werking daarvan. 

 

In de planperiode zal voor gemiddeld € 200.000 aan elektromechanische vervangingen van pompen en 

gemalen plaatsvinden (maatregel A5). Onderstaande figuur toont de theoretisch benodigde 

vervangingsinvesteringen voor de middellange en lange termijn (zowel elektromechanische als 

bouwkundige vervangingen).  

 

 

Figuur 10 Theoretische vervangingsinvesteringen mechanische riolering (totaal), bron RBP 2020 

3.8 Beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel 

Het dagelijks beheer en onderhoud van de riolering wordt sinds 2011 uitgevoerd door De Meerlanden. 

In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) is overeengekomen met welke frequentie welk onderhoud 

uitgevoerd wordt. Ten behoeve van het vernieuwen van de DVO zijn de onderhoudsfrequenties met 

Meerlanden geëvalueerd en opnieuw vastgelegd. Op basis van de positieve ervaringen met Meerlanden de 

afgelopen jaren zien wij geen aanleiding om aanpassingen door te voeren.  

 

Het onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van een klachtenregistratie en vanaf 2012 aan de hand 

van inspectierapportages en onderhoudsplannen. Op operationeel niveau stellen we concrete maatregelen 

vast. Voor het opstellen van het operationeel uitvoeringsplan maken we een integrale afweging, waarbij ook 

‘wegen’ en ‘groen’ een rol spelen. Mede op basis van de rioolinspectieresultaten en de in het 

Rioolbeheerplan opgenomen toetsingscriteria, nemen we in het operationeel plan een meerjarenplanning 

op voor reparatie, vervanging en relining. 

Kleine reguliere werkzaamheden worden hierbij uitgevoerd op basis van de DVO met De Meerlanden. 

 

De planmatige (terugkerende) onderhoudswerkzaamheden betreffen: 

- Reiniging en inspectie van vrijvervalriolen (maatregel A2) 

- Rioolvervanging en -herstel (maatregel A3) 

- Inspectie pompen en gemalen (maatregel A4) 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

23-09-20 GRP HILLEGOM BH2619-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 19  

 

- Vervangen pompen en gemalen, in planperiode enkel elektromechanische vervangingen 

(maatregel A5) 

- Inspectie en herstellen voedingskabels (maatregel A6-A7) 

- Inspectie centrale voedingskasten (CVK) (maatregel A8) 

- Periodiek actualiseren tekening CVK voedingskabels (maatregel A9) 

- Beheer van telemetriesysteem (maatregel A10) 

- Reiniging en inspectie bergbezinkvoorzieningen en riooloverstorten voorzien van telemetrie 

(maatregel A11) 

- Kalibreren telemetriesysteem (maatregel A12) 

- Archiveren en overdragen meetdata (maatregel A13) 

 

Voor de inhoudelijke afweging en (wettelijke) frequenties wordt verwezen naar het Rioolbeheerplan 2020 

en het jaarlijkse Operationeel plan. De kosten voor de maatregelen en investeringen zijn in het 

kostendekkingsplan van dit GRP verwerkt, zie de maatregelen en kostentabel in hoofdstuk 6.  

 

3.9 Nieuwe bebouwing 

De afgelopen jaren zijn gemiddeld 125 woningen per jaar gebouwd. Dit bouwtempo ligt in lijn met de 

behoefte voor de komende jaren. Volgens de ramingen zijn tot circa 2030 circa 1.550 extra woningen 

nodig12. Vanaf 2030 wordt verondersteld dat het aantal woningen constant blijft. 

In het kader van de ontwikkeling van de beheer- en onderhoudskosten (uitbreiding areaal) en van het aantal 

heffingseenheden voor de rioolheffing (meer heffingseenheden) zijn de netto woningbouwprognoses van 

belang. Ook het Hoogheemraadschap wil graag weten of er groei te verwachten is, vooral met het oog op 

toekomstige afvalwaterstromen naar AWZI Zwaanshoek.  

 

  

 
12 Citaat uit Woningmarktonderzoek RIGO 2019 
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4 Waar moeten we rekening mee houden? 

In dit hoofdstuk gaan we in op de belangrijkste (wettelijke) kaders en randvoorwaarden voor dit gemeentelijk 

rioleringsbeleid (GRP). We beschrijven de kaders vanuit de Waterwet en de gevolgen voor het GRP vanuit 

het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Daarnaast gaan we in op het coalitieakkoord 2018-2022 en het 

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA), die beide in meer of mindere mate richting geven aan dit GRP. 

Tenslotte gaan we kort in op de Omgevingswet die in januari 2022 in werking zal treden13. Dit GRP zal een 

plek moeten krijgen in de daaruit voortvloeiende omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma, we sorteren 

daar op voor, door in dit GRP vast aandacht de besteden aan de omgevingsvisie.  

Voor een nadere toelichting op de relevante wet- en regelgeving wordt verwezen naar bijlage 4. 

4.1 De Waterwet geeft een wettelijk kader 

In de Waterwet is een aantal ‘oude’ wetten gewijzigd of aangevuld, waaronder de Wet milieubeheer, de 

Gemeentewet en de Wet op de waterhuishouding. De zorgplichten van de gemeente zijn verbreed en 

uitgewerkt. Gemeenten hebben de zorgtaak voor: 

a. Afvalwater. De doelmatige inzameling en het transport van het stedelijke afvalwater (huishoudelijk 

afvalwater, bedrijfsafvalwater, eventueel gemengd met hemelwater en/of grondwater), dat vrijkomt 

bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen; 

b. Hemelwater. De doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater; 

c. Grondwater. Het in openbaar gebied treffen van doelmatige maatregelen om structureel nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of te 

beperken. 

 

Ook het bekostigingssysteem van de rioolheffing is gewijzigd. Voorheen werden kosten van de aanleg en 

het beheer van voorzieningen voor stedelijk afvalwater uit de rioolheffing bekostigd. Sinds de Waterwet is 

sprake van de verbrede rioolheffing. Die zorgt er voor dat ook kosten die voortvloeien uit de aanleg en het 

beheer van voorzieningen voor hemelwater en grondwater uit de rioolheffing betaald mogen worden. 

 

De rioolheffing is een belasting. Dat betekent dat het verband tussen het directe belang van de betalers en 

de gemeentelijke voorzieningen is losgelaten. Toch is de rioolheffing daarmee nog niet een ‘normale’ 

belasting. Anders dan bij bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) mogen de opbrengsten van de 

rioolheffing maar aan één doel worden uitgegeven, namelijk: de gemeentelijke watertaken. Dit was 

voorheen zo en is ongewijzigd gebleven in de Waterwet. Ook na in werking treden van de Omgevingswet 

zal deze restrictie niet wijzigen. 

4.1.1 De Waterwet en dit GRP 

De Waterwet heeft dus twee belangrijke consequenties voor dit GRP: de gemeentelijk zorgplichten spelen 

een belangrijke rol en er geldt een verplichting de inkomsten uit de rioolheffing alleen te besteden aan de 

zorgplichten. We gaan daarom in deel 3 uitgebreid in op de zorgplichten (hoofdstukken 6, 7 en 8). Alle 

maatregelen die we voorstellen in de GRP dragen bij aan het vervullen van één of meerdere zorgplichten. 

4.2 Besluit lozen buiten inrichtingen heeft gevolgen voor GRP 

Regels vanuit het Besluit lozen buiten inrichtingen 

In 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) in werking getreden. Als gevolg hiervan is de 

vergunningplicht voor (riool)overstorten afgeschaft. Daarvoor in de plaats is een Algemene Maatregel van 

Bestuur (AMvB) gekomen, waarin is bepaald dat overstorten worden uitgezonderd van heffingsbetaling 

 
13 Op 1 april 2020 heeft de minister van Milieu en Wonen aangekondigd dat de invoering van de Omgevingswet, die gepland stond 
voor januari 2021, uitgesteld wordt tot januari 2022.  
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aan het waterschap. De Rijksoverheid heeft besloten om de overstortvergunning te laten vervallen. De 

algemene regel is dat een overstort moet zijn opgenomen in het GRP.  

4.2.1 Het besluit lozen buiten inrichtingen en dit GRP 

Voor Hillegom heeft de beoordeling van milieugevolgen plaats gevonden in het BRP Hillegom. Voor de 

uitgangspunten, (stelsel)kenmerken en berekeningsresultaten (het milieutechnisch functioneren van het 

rioolstelsel) verwijzen we naar het BRP. In bijlage 3 van dit GRP is een overzicht opgenomen van de 

riooloverstorten en hemelwateruitlaten.  

4.3 Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie geeft input 

In 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) 

toegevoegd aan het Nationale Deltaprogramma. Dit DPRA 

heeft als doel: een klimaatbestendige en water robuuste 

inrichting; in 2020 in handelen en in 2050 gerealiseerd in de 

inrichting. Dit betekent dat vanaf 2020 bij iedere ruimtelijke 

ingreep rekening wordt gehouden met weersextremen. 

 

Het DPRA richt zich op vier thema’s: wateroverlast, hittestress, 

overstroming en droogte. Om op die thema’s een 

klimaatbestendige en water robuuste inrichting te 

verwezenlijken, werkt het DPRA met zeven ambities: 

1. Kwetsbaarheid in beeld brengen 

2. Risicodialoog voeren en strategie opstellen 

3. Uitvoeringsagenda opstellen 

4. Meekoppelkansen benutten 

5. Stimuleren en faciliteren 

6. Reguleren en borgen 

7. Handelen bij calamiteiten 

4.3.1 De stand van zaken in Hillegom 

De eerste stap (Weten) is een objectieve analyse van het gebied om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden 

en kansen ten aanzien van klimaatverandering (de stresstest). In de tweede stap (Willen) worden de 

ambities voor het gebied geformuleerd, met daarin de gewenste doelen en resulterende opgaven, en wordt 

de benodigde strategie bepaald om die doelen te halen. In de derde stap (Werken) worden de ambities en 

strategieën geborgd in het beleid en komen tot uitvoering. In het DPRA is afgesproken dat de stresstest 

ongeveer iedere 6 jaar wordt geactualiseerd om het beeld van de kwetsbaarheden bruikbaar te houden. 

Om de eerste stap (Weten) te zetten voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben de 

samenwerkende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT Samen) in 2019 een stresstest 

klimaatbestendigheid uitgevoerd.  

In 2019 is een begin gemaakt met het voeren van de risicodialogen in HLT Samen (Willen). In verschillende 

klimaatateliers worden de opgedane inzichten van de stresstest gedeeld met een brede groep van partijen 

die actief zijn in de openbare ruimte. Ook worden de ambities en knelpunten bepaald en verder uitgewerkt. 

In de stap Werken worden de uitkomsten van de risicodialogen vertaald naar een 

HLT-brede adaptatiestrategie met mogelijke oplossingsrichtingen en maatregelen voor korte en lange 

termijn. Het resultaat vormt een aanzet voor de paragraaf Klimaatadaptatie in een Omgevingsvisie. 

Figuur 11 De zeven ambities van het DPRA - Bron: 

Deltacommissaris.nl 
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4.3.2 Het DPRA en dit GRP 

Resultaten uit het DPRA-proces (stappen Willen en Werken) zijn een nuttige toevoeging voor een GRP. We 

nemen de resultaten dan ook mee in dit GRP. Daarbij ligt de nadruk op de klimaatstresstest wateroverlast: 

de hemelwaterstresstest (wateroverlast). Deze resultaten hebben namelijk (ook op de korte en middellange 

termijn) direct invloed op maatregelen die bekostigd (kunnen) worden uit de rioolheffing.  

In 2020 heeft er een actualisatie van het rioleringsmodel plaatsgevonden en is het effect van extreme buien 

doorgerekend (klimaatbuien). In bijlage 5 zijn de resultaten van deze berekeningen visueel weergegeven 

die als input dienen voor de risicodialoog. 

In een parallel traject voeren wij een risicodialoog met alle relevante gebiedspartners ten behoeve van het 

vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen, de mate waarin wij overlast 

accepteren en vervolgens het beperken van deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen. 

Vervolgens stellen wij een uitvoeringsagenda op op basis van de stresstest en de risicodialoog. Hierin staan 

afspraken over wie wat gaat doen op welke termijn (maatregel ALG4). 

 

De resultaten hiervan zijn niet op tijd beschikbaar om in dit GRP te verwerken. Wij anticiperen hierop door 

jaarlijks een investeringsbedrag op te nemen voor klimaatadaptieve maatregelen, gelieerd aan de 

gemeentelijke zorgplichten. 

 

4.4 We houden rekening met de Omgevingswet  

In januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet vereenvoudigt bestaande wetgeving voor de 

fysieke leefomgeving. Gemeentes zijn verplicht om één integrale visie op te stellen voor alle beleidsterreinen 

in de fysieke leefomgeving, zoals natuur, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Op basis van de 

opgestelde omgevingsvisie stellen gemeentes uitvoeringsprogramma’s en omgevingsplannen op. 

Samenwerken, participatie en integraal werken zijn belangrijke pijlers onder de nieuwe wet. 

4.4.1 De omgevingsvisie en dit GRP 

De komst van de Omgevingswet betekent dat de planverplichting voor het opstellen van een GRP verdwijnt. 

De drie waterzorgplichten blijven echter bestaan, net als de verplichting om de financiën te verantwoorden. 

Die onderwerpen krijgen een plek in de omgevingsvisie, die gemeente verplicht zijn op te stellen (uiterlijk 

gereed op 1 januari 2024).  

 

Op het gebied van water dient in de 

Omgevingsvisie namelijk ten minste de 

visie op de (drie) gemeentelijke 

watertaken beschreven te worden. De 

uitvoering wordt concreet gemaakt in het 

uitvoeringsprogramma Water- en 

rioleringsprogramma, terwijl in het 

omgevingsplan alle relevante 

gemeentelijke verordeningen samen-

gevoegd worden. Figuur 12 geeft hier 

een schematisch overzicht van. 
 

Vooruitlopend op de overgang naar de Omgevingswet hebben we dit GRP zo ingedeeld dat de onderdelen 

relatief eenvoudig overgenomen kunnen worden in de nieuwe planvormen (Omgevingsvisie en -plan). 

Hiervoor verwijzen we ook naar de schematische weergave op pagina ii. Tevens sorteren we voor op de 

overgang naar de Omgevingswet, met zijn integrale karakter, door verschillende domeinen te betrekken in 

Figuur 12 Schematische weergave van de verhouding tussen het huidige GRP 

en de toekomstige situatie onder de Omgevingswet 
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de totstandkoming van dit GRP. We kijken hoe we onze individuele belangen, die samenhangen met de 

zorgplichten, kunnen versterken om zo bij te dragen aan de ambities in dit GRP. 

 

Het gemeentelijk rioleringsplan moet op grond van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer door de 

gemeenteraad worden vastgesteld. De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 ingestemd met de voorgestelde 

Omgevingswet, waarin het gemeentelijk rioleringsplan overgeheveld wordt naar artikel 3.13 van de 

Omgevingswet als facultatief programma dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester en 

wethouders. De komende planperiode zal duidelijk worden hoe gemeenten hier vanaf 2022 exact invulling 

aan (kunnen) geven. In 2025 stellen wij de opvolger van dit GRP op, te weten het Rioleringsprogramma 

2026-2030 op (Uitvoeringsprogramma, zie figuur 13), maatregel ALG3. 

 

Hillegom heeft in 2018 een Omgevingsvisie vastgesteld. Deze wordt in 2020 geheel herzien, parallel aan 

het GRP proces. Voor beide beleidssporen geldt dat het Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet 

SWR2 (zie hoofdstuk 5) als kapstok dient. Hierdoor hanteren we in beide planvormen dezelfde doelen. 

Voorgesteld wordt dat tijdens de tussenevaluatie van dit GRP (maatregel ALG1), de verweving van het 

GRP met de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en het Uitvoeringsprogramma plaatsvindt. Dit sluit goed 

aan bij de (voorlopig) uiterste datum voor het gereed hebben van de Omgevingsvisie, 1 januari 2024. 

 

 

Bruidsschat – eigen regels stellen 

Het omgevingsplan dat van rechtswege ontstaat, bevat alle vigerende bestemmingsplannen en een aantal verordeningen, 

waaronder een eventuele Verordening afvoer hemel- en grondwater (als de gemeente die had vastgesteld). 

Dit omgevingsplan voldoet nog niet aan de eisen van het nieuwe stelsel. Voor gemeenten geldt een overgangstermijn tot 2029. 

 

Het Rijk voorziet in overgangsrecht voor de regels die nu nog op rijksniveau zijn gesteld in onder andere het Besluit lozing 

afvalwater huishoudens, het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit 2012, maar in het nieuwe stelsel niet terugkeren 

op rijksniveau. Dit overgangsrecht voor voormalige rijksregels wordt de bruidsschat genoemd. De bruidsschat wordt van 

rechtswege toegevoegd aan ieder omgevingsplan. Direct vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen gemeenten de 

bruidsschatregels aanpassen of schrappen. En bruidsschatregels die zij goed vinden, kunnen ze behouden. 

 

Voor het waterbeheer zijn met name de regels over aansluiten op de riolering en over afvalwaterlozingen in de bruidsschat 

relevant. Dit betreft onder andere de lozing van grondwater, afstromend hemelwater en huishoudelijk afvalwater in de bodem, de 

riolering en het oppervlaktewater. Daarnaast zijn er specifieke lozingsregels voor bedrijfstakken opgenomen in de bruidsschat. 

De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn het lozen bij kleinschalige voedselbereiding (zoals de vetafscheider bij de horeca), 

lozen bij telen en kweken van gewassen (zoals spoelwater uit kassen), lozen bij het maken van beton, lozen bij het wassen van 

motorvoertuigen en lozen bij het opslaan van mest of kuilvoer. 

 

Voor het toekomstig specificeren en eigen maken van de bruidsschat wordt verwezen naar het integraal rapport bouwstenen 
water Omgevingswet - Samenwerking Waterketen Regio Rijnland, subregio Kennemerland, waarin op watefgebied een aantal 
bouwstenen is opgenomen:  

- aansluiten op de riolering.  
- lozingen: het lozen van huishoudelijk afvalwater, het lozen van afvloeiend hemelwater inclusief een afkoopregeling 

voor berging in openbaar gebied, het lozen van grondwater bij ontwatering (permanente drainage), het lozen in een 
schoonwaterriool en het tijdelijk stopzetten van het lozen van bemalingswater (grondwater) op het riool wanneer 
sprake is van overbelasting.  

- voorschrijven van een minimaal vloerpeil  
- drinkwaterbelang 

Voor een deel gaan de bouwstenen over onderwerpen die ook in de bruidsschat zitten, maar die beter kunnen worden 

vormgegeven dan de bruidsschat doet. De bouwstenen voor regels geven invulling aan het waterbeleid dat is verwoord in de 

bouwstenen voor de omgevingsvisie en het programma. Nadat de omgevingsvisie is vastgesteld, zullen gemeenten aan de slag 

gaan met de stapsgewijze ombouw van het omgevingsplan van rechtswege naar een volwaardig, nieuw omgevingsplan. Daarbij 

moet de gemeente de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving en eventuele instructieregels uit de 

omgevingsverordening van de provincie opvolgen.  

Voor de inbreng van de watergerelateerde aspecten wordt in de periode 2021-2025 jaarlijks een budget opgenomen van € 5.000 

(maatregel ALG2) 
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4.5 Het coalitieakkoord geeft richting 

Het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen meer bereiken’ geeft een beeld van de ambities die wij als 

gemeente hebben. Daarin staat onder andere dat wij er voor kiezen om de huidige (maatschappelijke) 

opgaven met nuchtere en zakelijke oplossingen aanpakken. Duurzaamheid in brede zin (sociaal, fysiek en 

economisch) is daarin een leidend principe. We zetten daarbij ook in op betrokkenheid van onze partners 

en bewoners. We denken en werken met elkaar vanuit mogelijkheden. Klimaatverandering, de 

energietransitie, groen in de wijk en de Omgevingswet zijn belangrijke thema’s. 

4.5.1 Het coalitieakkoord en dit GRP 

In het coalitieakkoord beschrijven we concrete actie- en aandachtspunten op verschillende thema’s. De 

thema’s openbare ruimte, duurzaamheid en Omgevingswet hebben raakvlakken met dit GRP. We 

gebruiken het coalitieakkoord als basis en inspiratie voor de visie en de ambitie voor dit GRP en nemen de 

volgende punten mee.14 

 

Actiepunten met raakvlakken met dit GRP: 

• Het groen in de wijken aanpakken en verfraaien; 

• Inwoners informeren en bewustmaken van de eigen invloed op de leefomgeving (participatie); 

• (Gemeentelijk beheer op behoud en versterking van biodiversiteit richten). 

 

Aandachtspunten met raakvlakken met dit GRP: 

• Samenwerken in de waterketen (o.a. instellen van waterloket); 

• Duurzaamheid, hoe kwetsbaar is onze gemeente voor extreem weer (stresstesten wateroverlast, 

hitte, droogte); 

• Hillegom loopt voorop in het traject van de Omgevingswet (zie paragraaf 4.4.1) en maakt al gebruik 

van de mogelijkheden die de wet biedt, dat willen we blijven doen; 

• De klimaat- en energietransitie zullen samen opgaan. 

 

 

  

 
14 Sommige punten zijn direct relevant voor dit GRP, andere meer zijdelings. Niet alle actiepunten die genoemd worden kunnen 
daarom volledig vanuit de rioolheffing bekostigd worden. 
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5 Wat willen we? 

In dit hoofdstuk gaan we in op de ambitie van de gemeente Hillegom, aan de hand van vier thema’s gaan 

we vervolgens dieper in op onze visie voor de toekomst. De thema’s en doelen die we in dit hoofdstuk 

beschrijven zijn gebaseerd op het Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet SWR2. Deze thema’s 

en doelen zijn in lijn met Coalitieakkoord, verplichtingen vanuit het DPRA en de Waterwet.  

 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: de visie voor dit GRP beschrijven we in hoofdstuk 5.1. We gaan 

vervolgens in hoofdstuk 5.2 in op de daaruit volgende thema’s15. Die thema’s leiden tot doelen voor dit 

GRP16, die we behandelen in hoofdstuk 5.3. Zie ook onderstaand Figuur 14.  
 

 

Figuur 14 Hoofdstukopbouw 'Wat willen we?' 

5.1 Visie: een gezonde, veilige én aantrekkelijke gemeente 

Wij staan voor de realisatie van een gezond, veilig en aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat 

voor bedrijven en bewoners van de gemeente Hillegom. 

 

Wij werken als gemeente aan een gezonde, veilige en aantrekkelijke leef- en werkomgeving, oog voor 

klimaatverandering is daarin onvermijdelijk. Dit doen wij samen met het waterschap, die hierbinnen haar 

eigen taak en rol heeft. Daarnaast verwachten wij dat onze inwoners en het bedrijfsleven hun aandeel 

daaraan bijdragen; dat faciliteren wij. 

 

Op basis van de ambitie en actielijnen uit Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet SWR2 worden 

de volgende GRP-thema’s (5.2) en hoofddoelen (5.3) onderscheiden. 

 

5.2 Thema’s voor dit GRP 

5.2.1 Gezond en veilig: een gezonde en veilige leefomgeving 

Riolering is voor ons een vanzelfsprekendheid en is aan het zicht onttrokken. Wij worden hier enkel mee 

geconfronteerd als er incidenteel iets misgaat: bijvoorbeeld door een verstopping, of als het zó hard regent 

dat het (hemel)water niet snel genoeg afgevoerd wordt en op straat blijft staan.   

 
15 De thema’s zoals gebruikt in dit GRP zijn overgenomen uit Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet SWR2. 
16 De hoofddoelen zoals gebruikt in dit GRP zijn overgenomen uit Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet SWR2. 

5.2  Thema’s 

5.3  Doelen 

5.1  Visie 
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Toch is de riolering een van de belangrijkste medische doorbraken van de afgelopen anderhalve eeuw (zie 

onderstaand kader). De volksgezondheid is de aanleiding geweest voor de aanleg van de riolering, het 

hebben daarvan heeft miljoenen mensenlevens gered. 

 

Volksgezondheid is dan ook het voornaamste thema en 

doel van de riolering. Alle drie de wettelijke 

gemeentelijke zorgplichten hebben een link met het 

gezondheidsaspect: 

1. De doelmatige inzameling en het transport van het 

stedelijke afvalwater (huishoudelijk afvalwater en 

bedrijfsafvalwater, eventueel gemengd met 

hemelwater of grondwater), dat vrijkomt bij de 

binnen het grondgebied van de gemeente gelegen 

percelen; 

2. De doelmatige verwerking van afvloeiend 

hemelwater (van daken en verharde oppervlakken 

in stedelijk gebied) waarvan de houder zich wil 

ontdoen; 

3. Voorkomen van structureel nadelige gevolgen van 

de grondwaterstand, mits met doelmatige 

maatregelen, voor de aan de grond gegeven 

bestemming. 

5.2.2 Aantrekkelijk woon- en leefomgeving en vestigingsklimaat 

Het klimaat verandert. Extreme buien komen meer frequent voor en de intensiteit neemt toe. Daarnaast 

hebben we en krijgen we vaker te maken langduriger droge perioden en hogere temperaturen. De hogere 

temperaturen kunnen in de bebouwde omgeving leiden tot hitte eilanden (en hittestress). Daarnaast moeten 

wij ons voorbereiden op een zeespiegelstijging en de kans op overstromingen vanuit onze rivieren17. Dit 

heeft als onvermijdelijk gevolg dat bij de inrichting van de leefomgeving rekening gehouden dient te worden 

met klimaatverandering. Daarom hebben we, vanuit dit GRP, de ambitie om door middel van een 

klimaatbestendige inrichting bij te dragen aan de aantrekkelijke woon- en leefomgeving en aantrekkelijk 

vestigingsklimaat. 

 

5.3 Doelen voor dit GRP 

5.3.1 Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem 

We streven als gemeente naar het zoveel mogelijk beperken van gezondheidsrisico’s. In het geval van de 

waterketen, betekent dit het zoveel mogelijk voorkomen van contact met afvalwater. We willen dat ons 

rioleringssysteem met alle bijbehorende voorzieningen werkt en in goede kwaliteit verkeert, waardoor er 

geen afvalwater in het milieu terechtkomt als gevolg van lekkages: met risico’s op oppervlaktewater-

vervuiling, bodemverontreiniging en grondwatervervuiling, met gevaar voor de drinkwaterkwaliteit tot 

gevolg. Inwoners en bezoekers van onze gemeente mogen niet in contact komen met ongezuiverd 

afvalwater als gevolg van disfunctioneren van het systeem.  

Wij voeren het afvalwater daarom af naar het overnamepunt van het waterschap.  

 

 
17 Laatstgenoemde aspecten vallen buiten de scope van het GRP. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

23-09-20 GRP HILLEGOM BH2619-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 27  

 

Tijdens extreme neerslag kan er water op straat voorkomen; niet 

alleen uit het regenwaterriool maar deels ook vanuit de gemengde 

riolering. We scheiden vuilwater (zoals afvalwater) en schoonwater 

(zoals hemelwater) zo veel mogelijk, zodat overstorten minder vaak 

plaatsvinden en water op straat bij hevige buien minder vervuild is. 

Wij attenderen onze inwoners erop voorzichtig om te gaan met water 

op straat en hier niet in te spelen (zie foto). Water op straat bij hevige 

neerslag is niet altijd te voorkomen, wij treffen maatregelen op locaties die in de praktijk niet aan de norm 

voldoen.  

 

Wanneer er meldingen komen over een slechte waterkwaliteit, onderzoeken wij het aandeel van de riolering 

daaraan, voordat eventueel maatregelen getroffen worden. Wij sturen niet enkel op emissie, maar op 

kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. 

 

Wij willen ook dat onze inwoners geen gezondheidsklachten ondervinden als gevolg van te hoge 

grondwaterstanden. Wij realiseren ons dat onze invloed daarop niet altijd aanwezig is (peilbeheer is immers 

een taak van Hoogheemraadschap van Rijnland), desalniettemin zijn wij als gemeente het loket, en dus het 

eerste aanspreekpunt voor onze inwoners en het bedrijfsleven.  

We streven er naar de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Daarom wordt (potentieel) vervuild 

regenwater gezuiverd of naar het vuilwaterriool afgevoerd.  

 

 

  

Voorkomen contact met afvalwater 

Vanuit het belang van de volksgezondheid streven we naar het zo veel mogelijk voorkomen van het contact met afvalwater. Om 

dit te bereiken hanteren gemeenten en het waterschap een aantal leidende principes: 

• Aansluiten van alle percelen binnen de bebouwde kom op het gemeentelijke vuilwaterriool of een andere voorziening (zoals 

een IBA), die ervoor zorgt dat er geen ongezuiverd afvalwater in het milieu terecht komt. 

• Het zoveel mogelijk scheiden van vuilwater en schoonwater, zodat overstorten minder vaak plaatsvinden en water op straat 

bij hevige regen minder is vervuild. 

Op basis van de huidige uitvoeringspraktijk (BRP/GRP) zal dit in een water- en rioleringsprogramma en in overleg met 

Hoogheemraadschap van Rijnland nader worden uitgewerkt. 

 

Ruimtelijke ordening ondergrond 

De druk in de ondergrond neemt steeds meer toe. Naast riolering, drinkwaterleidingen en elektriciteitskabels neemt de behoefte 

aan ruimte in de ondergrond voor o.a. warmtenetten en WKO-installaties toe. Transportleidingen en installaties voor 

verschillende doeleinden kunnen elkaar negatief beïnvloeden wanneer deze te dicht bij elkaar liggen. Denk hierbij aan een 

leiding van het warmtenet die direct naast een drinkwaterleiding ligt. Om dit te bereiken hanteren de gemeenten, het 

Hoogheemraadschap en de drinkwaterbedrijven een aantal leidende principes: 

• Bij de aanvraag voor een WKO-systeem adviseren de gemeente, het Hoogheemraadschap en het drinkwaterbedrijf de 

provincie over mogelijkheden en risico’s van een WKO-systeem op de desbetreffende locatie. 

• Een onderling afgestemd assetmanagement: Bij het vervangen van drinkwaterleidingen (de straat gaat open) wordt zoveel 

als mogelijk meegekoppeld met andere beleidsterreinen (riolering, wegen, groen, etc.)1. Dit betekent dat drinkwaterbedrijf, 

gemeente en Hoogheemraadschap elkaar vroegtijdig informeren over geplande en te verwachten werkzaamheden (bij 

voorkeur in de initiatieffase van projecten en/of tijdens het regulier nutsoverleg). 
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5.3.2 Beperken maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme 

weersomstandigheden 

Wij willen dat onze inwoners niet alleen nu, maar ook in de toekomst leven in een fijne, veilige en gezonde 

straat en omgeving; wij richten onze leefomgeving daarom klimaatbestendig in. Dat doen we niet allemaal 

van vandaag op morgen, dat is onbetaalbaar en zou enorm veel overlast tot gevolg hebben. We willen onze 

kwetsbaarheden onderzoeken (door middel van stresstesten) en daarop gebaseerd bewuste keuzes maken 

voordat wij tot uitvoering overgaan. Wij, en onze waterpartners met ons, hebben daar tot 2050 de tijd voor. 

Wij nemen die tijd, maken bewuste keuzes, voeren werk met werk uit (meeliften), waardoor ingrepen 

doelmatig en tegen de laagste maatschappelijke kosten uitgevoerd worden. Tevens investeren we daar 

waar dat het meeste oplevert. Bij specifieke knelpunten nemen we versneld klimaatadaptieve maatregelen. 

 

Wij anticiperen op klimaatverandering door bij ingrepen in de openbare ruimte aandacht te hebben voor 

water in de breedste zin van het woord. Daarbij kijken wij dus niet alleen naar de alsmaar intensiever 

wordende buien en hoe wij met al dat hemelwater om kunnen gaan, maar ook naar oppervlaktewater en 

‘water in de grond’. Water in de grond is een natuurlijk verschijnsel, dat we zoveel mogelijk op een natuurlijke 

manier willen laten functioneren. Het stedelijk gebied zal in de komende decennia klimaatbestendig 

gemaakt moeten worden om regenwateroverlast, verdroging en/of vernatting van de bodem en hittestress 

te voorkomen.18 Ook bestaande hindersituaties zullen we gaan aanpakken. 

Voor zover maatregelen uitgevoerd worden in het kader van de wettelijke gemeentelijke zorgplichten, 

kunnen en mogen deze bekostigd worden uit de rioolheffing. Vaak hebben maatregelen positieve 

neveneffecten op andere gebieden, denk aan tegengaan van verdroging (aspect ‘droogte’) bij afkoppeling 

van verhard oppervlak en het ter plaatse infiltreren van het vrijkomende hemelwater. Bij een 

klimaatbestendige inrichting hanteren we de voorkeursvolgorde: ‘vasthouden – bergen – afvoeren’.  

 

De betrokkenheid van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties is essentieel om te komen tot een 

doelmatige en klimaatbestendige waterketen en watersysteem. De regio Kennemerland streeft naar een 

intensieve samenwerking en een actieve rol van inwoners en bedrijven en daar sluiten wij ons als gemeente 

bij aan.  

 

 
18 Klimaatmaatregelen die niet gelieerd zijn aan genoemde wettelijke zorgplichten, bijvoorbeeld enkel ter bestrijding van hittestress, 

worden niet uit de rioolheffing bekostigd.  
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Aanpassen aan klimaatverandering 

Wij streven naar een leefbare omgeving, waarin de negatieve gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk worden beperkt. 

Dat betekent dat: 

• Maatschappelijke ontwrichting en schade aan gebouwen en hoofdinfrastructuur als gevolg van waterschade zoveel 

mogelijk wordt beperkt. 

• Droogteschade aan openbaar groen, natuur en landbouw wordt beperkt. 

• Hittestress wordt beperkt. 

• Wij en onze inwoners en bedrijven weten wat ze moeten doen bij een (dreigende) calamiteit. 

 

Om dit te bereiken werken we aan klimaatbestendige inrichting van de publieke (openbare) en private buitenruimte en het 

watersysteem. Hiervoor hanteren gemeenten en het waterschap een aantal leidende principes: 

• Relevante fysieke veranderingen worden benut om klimaatbestendige maatregelen te nemen. Dat geldt voor projecten 

van de gemeenten en het waterschap en voor projecten van anderen (inwoners, (agrarische) bedrijven, 

woningcorporaties, terreinbeheerder en maatschappelijke organisatie). Dat betekent dat onderhoudscycli van 

infrastructuur, riolering, groen en gebouwen worden benut. 

• Bij ruimtelijke ontwikkelingen nemen de risico’s op schade als gevolg van hevige regenval, droogte, hitte of 

overstromingen niet toe. 

• Klimaatmaatregelen dragen bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

• Als wegreconstructies en rioolvervanging/verbetering aan de orde zijn, wordt voorafgaand de meest doelmatige 

manier van hemelwaterverwerking onderzocht.  

• Bij specifieke knelpunten nemen wij versneld klimaatadaptieve maatregelen. 

• Wij investeren daar waar dit het meeste oplevert voor de doelmatige verwerking. Afkoppelen is hierbij geen doel op 

zich, maar een middel om doelen te bereiken. 

• We hanteren hierbij de voorkeursvolgorde ‘vasthouden – bergen – afvoeren’. 

• We maken ruimte voor water bij ontwikkelingen, zowel in het buitengebied als in gebouwd gebied. 

• We streven naar hemelwaterverwerking in bovengrondse voorzieningen, op eigen perceel en berging in het 

straatprofiel. 

• De grondwatersituatie en -fluctuatie nemen wij als uitgangspunt bij nieuwbouw (in plaats van het regulieren van de 

grondwaterstand via drainage). Ook voor inbreidingslocaties houden wij zoveel mogelijk vast aan dit uitgangspunt, 

tenzij sprake is van nadelige gevolgen bij belendende percelen. 

• We streven naar kringloopsluiting door o.a. hergebruik van water, mits het geen gezondheidsrisico’s met zich mee 

brengt. 

• De betrokkenheid van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties is essentieel om te komen tot een doelmatige en 

klimaatbestendige waterketen en watersysteem. De regio Kennemerland streeft naar een intensieve samenwerking en 

een actieve rol van inwoners en bedrijven. 
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5.3.3 Ecologisch gezond en natuurlijk watersysteem 

We streven als gemeente naar een gezonde én aantrekkelijke leefomgeving, daar hoort een ecologisch 

gezond en natuurlijk (grond)watersysteem bij. 

Om dit te bereiken streven we er naar de afvalwaterketen doelmatig te beheren en beperken wij de emissie 

vanuit de afvalwaterketen op het oppervlaktewater zoveel als mogelijk. 

We staan open voor het koppelen van onze rioolgerelateerde ingrepen aan waterkwaliteitsdoelen en andere 

gebiedsfuncties, zoals landbouw, natuur en recreatie. Als voorbeeld: de realisatie van een gescheiden 

rioolstelsel met afkoppeling van verhard oppervlak in het kader van tegengaan van wateroverlast, kan als 

positief bijeffect bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit. 

 

 

5.3.4 Duurzaamheid  

Duurzame energievoorziening 

Het taakveld riolering behoort is geen grootverbruiker ten aanzien van energie. Desalniettemin geldt dat net 

als op alle andere terreinen ook binnen ons taakveld het energieverbruik gereduceerd kan worden én de 

energievoorziening verduurzaamd. 

Ten aanzien van verduurzaming van de energievoorziening sluiten wij ons aan bij initiatieven vanuit het 

samenwerkingsverband Kennemerland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Als gemeente Hillegom 

zijn wij hierin volgend. 

 

Verduurzaming 

Ten aanzien van het reduceren van energieverbruik en het gebruik van fossiele brandstoffen grijpen wij 

kansen aan indien die zich voordoen. Daarnaast richten wij bijvoorbeeld ons beheer en onderhoud dusdanig 

in dat het aantal storingen afneemt, waardoor minder motorvoertuigbewegingen nodig zijn.  

 

  

In ons streven naar een gezonde leefomgeving dragen wij als gemeenten en waterschap bij aan een watersysteem van goede 

kwaliteit. Dat betekent:  

• Geen achteruitgang van de huidige waterkwaliteit. Hierbij gaat het om de kwaliteit op systeemniveau en niet voor de 

kwaliteit van alle individuele watergangen. 

• Het behalen van de KRW-doelen voor KRW-wateren uiterlijk in 2027. Gemeenten zijn hier niet direct verantwoordelijk 

voor, maar emissie vanuit de afvalwaterketen mag het behalen van de KRW-doelen niet belemmeren. 

• Het zo veel mogelijk beperken van emissie uit de afvalwaterketen naar het oppervlaktewater. 

• Het streven naar doelmatig beheer van de afvalwaterketen. 

• Het zo optimaal mogelijk functioneren van de zuivering. 

 

Om deze doelen te bereiken worden kansen gezien in het koppelen van de waterkwaliteitsdoelen aan andere gebiedsfuncties 

zoals landbouw, natuur en recreatie. Dit kan door het toepassen van de volgende leidende principes: 

• Aanleg van natuurvriendelijke oevers. 

• Geen of minder gewasbeschermingsmiddelen en bemesting langs de watergangen. 

• Ecologische verbindingszones. 

• Vervuiling bij de bron aanpakken. 

• Scheiden van vuilwater en schoonwater, zodat afvalwater minder wordt vermengd met (schoon) hemelwater en leidt 

tot een betere werking van de zuivering. 

• Toepassen van het principe: de vervuiler/initiatiefnemer betaalt. 

• Bij nieuwbouw de HWA-uitstroom positioneren waar deze de kwaliteit/doorstroming van de oppervlaktewaterkwaliteit 

verbetert. 

• Toepassen best mogelijke techniek op RWZI/IBA en bij transport afvalwater. 
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5.4 Hoe gaan we de doelen bereiken?  

In de hoofdstukken 6 tot en met 8 wordt beschreven hoe binnen de wettelijke zorgplichten invulling wordt 

gegeven aan de doelen die voortvloeien uit de visie. Aan elke zorgplicht is een hoofdstuk gewijd, waarin 

wordt beschreven hoe de visie gerealiseerd zal worden en welke verwachtingen er vanuit het GRP zijn naar 

andere partijen. De afvalwaterzorgplicht komt aan bod in hoofdstuk 6, gevolgd door de hemelwaterzorgplicht 

in hoofdstuk 7. Tenslotte gaat hoofdstuk 8 over de grondwaterzorgplicht. 
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6 Afvalwaterzorgplicht 

6.1 Inleiding zorgplicht afvalwater 

De gemeente is verantwoordelijk voor aanleg en beheer van openbare vuilwaterriolen (of gelijkwaardige 

voorzieningen) binnen de bebouwde kom en transport van het afvalwater naar een zuivering technisch werk 

(bijvoorbeeld de RWZI).  

Ook buiten de bebouwde kom (het buitengebied) geldt in beginsel de gemeentelijke zorgplicht. Als aanleg 

van een vuilwaterriool niet doelmatig is, hoeft de gemeente de zorgplicht niet in te vullen. Bij het beoordelen 

van doelmatigheid spelen milieubelangen ook een rol. Als de gemeente de zorgplicht niet invult, dan hebben 

inwoner en bedrijf een eigen verantwoordelijkheid als lozer van afvalwater. Zij mogen geen ongezuiverd 

afvalwater lozen (in de bodem of het oppervlaktewater) en zijn zelf verantwoordelijk voor verwerking van 

het afvalwater (afvoeren of via eigen zuiveringsvoorziening). 

6.1.1 Zorgplicht afvalwater in de Omgevingsvisie 

Zorgplicht afvalwater in de omgevingsvisie (artikel 2.16, lid 1a-3 Ow) 

‘Bij de invulling van de zorgplicht afvalwater in de gemeentelijke omgevingsvisie wordt onderscheid gemaakt 

tussen de bebouwde kom en het buitengebied, en tussen huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater. 

 
Bebouwde kom 
Voor bestaande bouw en (ver)nieuwbouw geldt impliciet 19  een aansluitplicht voor het lozen van 

huishoudelijk afvalwater op de riolering. De gemeente zorgt voor inzameling van huishoudelijk afvalwater 

en transport naar een zuivering technisch werk. Dat kan via een traditioneel gemeentelijk rioolstelsel of een 

andere voorziening die ervoor zorgt dat er geen ongezuiverd afvalwater in het milieu terecht komt (zoals 

een IBA).  

Voor bedrijfsafvalwater geldt dat de gemeente afvalwater dat qua biologische afbreekbaarheid vergelijkbaar 

is met huishoudelijk afvalwater inzamelt. Ook ander bedrijfsafvalwater dat niet lokaal kan worden 

teruggebracht in het milieu wordt ingezameld, tenzij dit ten koste gaat van het doelmatig functioneren van 

de vuilwaterriolering of de rioolwaterzuivering. In dat geval weigert de gemeente nieuwe aansluitingen van 

bedrijven en/of worden bestaande aansluitingen beëindigt. 

 
Buitengebied 
Voor het buitengebied geldt dat de gemeente huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater dat daar qua 

biologische afbreekbaarheid op lijkt inzamelt en afvoert, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. 

Deze omstandigheden zijn:  

• De capaciteit van het bestaande collectieve systeem is niet toereikend.  

• Het einde van de technische levensduur van het collectieve systeem (leidingen) is aanstaande.  

• Het effluent van nieuwe decentrale technieken (nieuwe sanitatie) mag het behalen van de 

waterkwaliteitsdoelen van het ontvangende oppervlaktewater niet in de weg staan.  

 

De gemeente onderhoudt de bestaande infrastructuur (drukriolering en gemalen) tenminste tot het moment 

dat leidingen moeten worden vervangen. Ook biedt de gemeente ruimte voor initiatieven met nieuwe 

sanitatie.  

Op het moment dat de infrastructuur aan het einde van de technische levensduur is, kan de gemeente in 

overleg met het waterschap een nieuwe afweging maken over het invullen van de zorgplicht voor afvalwater 

in het buitengebied. 

 

 
19 De expliciete aansluitplicht is vervallen omdat lozing in bodem of oppervlaktewater verboden is als er riolering aanwezig is 
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Woonboten  

Voor woonboten binnen de bebouwde kom geldt een aansluitplicht voor het lozen van huishoudelijk 

afvalwater op de riolering of op een alternatieve voorziening. De gemeente zorgt voor inzameling van 

huishoudelijk afvalwater en transport naar een zuivering technisch werk of draagt zorg voor lokale zuivering. 

In het buitengebied geldt dat de gemeente huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater dat daar qua 

biologische afbreekbaarheid op lijkt inzamelt en afvoert, tenzij er sprake is van de hierboven genoemde 

bijzondere omstandigheden.  

6.2 Uitwerking doelen  

Op grond van de afvalwaterzorgplicht is het doel van de riolering het ‘doelmatig inzamelen en transporteren 

van afvalwater’, waaraan invulling wordt gegeven door de volgende aspecten20: 

• Aspect 1: inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater  

• Aspect 3: transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt  

• Aspect 4: voorkomen van vuiluitworp naar bodem, grond- en oppervlaktewater  

• Aspect 5: minimale overlast voor de omgeving  

• Aspect 6: effectief rioleringsbeheer  
 

Binnen dit GRP 2021-2025 zijn de volgende hoofddoelen gedefinieerd (zie hoofdstuk 5): 

• Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem 

• Beperken maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme weersomstandigheden 

• Ecologisch gezond en natuurlijk (grond)watersysteem 

• Duurzame energievoorziening 
 

Met het op adequate wijze invulling geven aan de 5 aspecten wordt een bijdrage geleverd aan het behalen 

van de vier hoofddoelen van dit GRP: 

 

6.3 Doel 1 - Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem 

Het zoveel mogelijk voorkomen van contact met afvalwater. We willen dat ons rioleringssysteem met alle 

bijbehorende voorzieningen werkt en in goede kwalitatieve staat verkeert, waardoor er geen 

afvalwater in het milieu terechtkomt als gevolg van lekkages: met risico’s op oppervlaktewater-vervuiling, 

bodemverontreiniging en grondwatervervuiling.  

Inwoners en bezoekers van onze gemeente mogen niet in contact komen met ongezuiverd afvalwater als 

gevolg van disfunctioneren van het systeem. Wij voeren het afvalwater af naar het overnamepunt van het 

waterschap.  

 

Het beperken van de gezondheidsrisico’s bereiken wij door invulling te geven aan alle genoemde aspecten, 

zie bijlage 6 (functionele eisen, maatstaven en meetmethoden). In deze paragraaf lichten wij de hoofdzaken 

toe: 

6.3.1 Rioolaansluiting 

In het belang van de volksgezondheid en het milieu dienen alle percelen binnen het gemeentelijk gebied 

van waaruit afvalwater vrijkomt voorzien te zijn van een aansluiting op de riolering, uitgezonderd in situaties 

waarbij lokale behandeling doelmatiger is.  

 

In de huidige situatie zijn alle percelen aangesloten op de riolering.  

 
20 De bij deze aspecten behorende functionele eisen, maatstaven en meetmethoden zijn opgenomen in bijlage 6. 
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Voor nieuwbouw geldt dat het afvalwater in principe geloosd wordt op een rioleringssysteem, tenzij de 

initiatiefnemer aantoont dat er bij het alternatieve systemen sprake is van ‘eenzelfde graad van bescherming 

van het milieu’ (art. 10.33 lid 2 Wm). Hiermee staat de gemeente op termijn toe dat er onder voorwaarden 

alternatieve sanitatiesystemen toegepast worden. Uitgangspunt blijft daarbij de bescherming van de 

volksgezondheid en het milieu. Indien in de nabije toekomst bodemlozende IBA systemen aangelegd 

worden, dient de werking daarvan door de gemeente gecontroleerd te worden (maatregel A15). Het 

waterschap is bevoegd gezag voor op oppervlaktewater lozende IBA’s. 

 

Voor een nieuwe aansluiting op het gemengd en gescheiden rioleringsstelsel worden door de gemeente 

kosten in rekening gebracht. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven en particulieren. Een 

rioolaansluiting kan aangevraagd worden bij de gemeente. 

6.3.2 Frequent beheer en onderhoud 

Door gedegen beheer en onderhoud en goed inzicht in de kwaliteit van de assets wordt het risico op 

storingen, lekkages en afvalwaterlozingen gereduceerd. 

De gemeentelijke voorzieningen worden hiertoe periodiek gereinigd en geïnspecteerd. Dat geldt zowel voor 

de rioleringsbuizen en randvoorzieningen als voor pompen en gemalen. Ingrijpmaatstaven worden 

beoordeeld en verholpen (indien doelmatig). In het RBP zijn de door de gemeente noodzakelijk geachte 

beheer- en onderhoudsfrequenties en bijbehorende kosten weergegeven.  

Pomp- en gemaalstoringen dienen adequaat en binnen 24 uur verholpen te worden om verontreiniging van 

oppervlaktewater, grondwater en/of bodem te voorkomen.  

In hoofdstuk 3.8 is een overzicht opgenomen van de (beheer- en onderhouds) maatregelen die getroffen 

worden om de kwalitatieve staat te waarborgen (bron RBP). 

 

6.3.3 Rioolvervanging 

Om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen worden de kwalitatief slechte riolen gerepareerd 

of vervangen. De noodzakelijke maatregelen zijn in beeld. In de planperiode is hiervoor jaarlijks € 270.000 

tot € 290.000 benodigd (maatregel A3, zie hoofdstuk 3.4). Eventuele calamiteiten worden eveneens uit dit 

budget gefinancierd. Bij rioolvervanging wordt gelijktijdig afgekoppeld, indien doelmatig (hoofdstuk 7,  

maatregel H1).  

Gelijktijdig met de rioolvervanging worden de huisaansluitingen vervangen. Hiervoor is in de planperiode 

een bedrag van € 50.000 per jaar beschikbaar (maatregel A16). Het bedrag is bepaald op basis van de 

hoogte van de gemiddelde vervangingsinvestering in de periode 2021-2025 ten opzichte van de 

vervangangingsopgave en het beschikbare budget in GRP 2016-2020. 

 

De hydraulische knelpunten zijn in beeld. Deze worden de komende jaren aangepakt (hoofdstuk 6.3.5). 

 

 
 

Vervanging riolering   

Indien het om financiële of uitvoeringstechnische redenen gunstiger is om riolering te relinen in plaats van te vervangen, dan 

kiezen wij daar ook voor. In de afweging houden wij ook rekening met de mogelijkheid van afkoppelen, vervangen 

huisaansluitingen en/of de noodzaak om drainage mee te leggen.  

In de kostenraming gaan wij uit van vervangingskosten, aangezien het op voorhand niet te zeggen is welke riolen eventueel 

gerelined worden en welke meerkosten daarmee gemoeid zijn. 

Mocht relining (inclusief meerkosten) in de praktijk kostenefficiënter zijn, dan zullen de overschotten naar de voorziening vloeien. 

Bij een tussenevaluatie wordt de ontwikkeling van de rioolheffing heroverwogen mede op basis van het saldo in de voorziening. 

Voor de bepaling van de benodigde vervangingsbudgetten is gebruik gemaakt van het RBP.  
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6.3.4 Vervanging pompen en gemalen 

Om de staat van de mechanische riolering te toetsen en waarborgen vindt er periodiek beheer en onderhoud 

plaats en worden storingen adequaat verholpen, zie hoofdstuk 3.7. Er zijn nog geen bouwkundige en druk- 

en persleiding vervangingen benodigd de komende jaren.  

Elektromechanische vervangingen van pompen en gemalen vinden gemiddeld eens in de 15 jaar plaats. 

Daarvoor is in de planperiode gemiddeld € 200.000 per jaar benodigd (maatregel A5).  

6.3.5 Voorlichting en communicatie 

Voorkomen contact met afvalwater en milieu-impact  

Tijdens extreme neerslag kan er water op straat voorkomen; deels is dit (sterk) verdund afvalwater vanuit 

de gemengde riolering. Het moet voor onze inwoners duidelijk zijn dat dit géén schoon water is en dat 

contact met dit water schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens en dier. Wij attenderen onze 

inwoners erop voorzichtig om te gaan met water op straat en hier niet in te spelen. Dit doen wij door hier 

jaarlijks aandacht aan te besteden op de gemeentelijke website en in de lokale media (maatregel ALG5). 

Water op straat bij hevige neerslag is niet altijd te voorkomen, ook niet vanuit het gemengde rioolstelsel. Wij 

treffen maatregelen op locaties die in de praktijk niet aan de norm voldoen. In hoofdstuk 3.5 is aangegeven 

dat dit onder andere de Voltstraat en de Ampèrestraat betreft, alsmede de Trompstraat - Michiel de 

Ruijterstraat (maatregel H2). 

 

Meldingen nemen wij serieus 

Wanneer er meldingen komen over een slechte waterkwaliteit, doen wij en/of het waterschap onderzoek 

naar de oorzaak een het eventuele aandeel van de riolering daaraan, voordat (indien doelmatig) 

maatregelen getroffen worden. Wij sturen niet enkel op vuilemissie vanuit het rioolstelsel, maar op kwaliteit 

van het ontvangende oppervlaktewater. 

6.4 Doel 2 - Beperken ontwrichting en schade bij extreme 

weersomstandigheden 

Als gevolg van klimaatverandering komt extreme neerslag vaker voor en neemt de intensiteit hiervan toe. 

Wij blijven doorgaan met het scheiden van vuilwater- (afvalwater) en schoonwaterstromen (zoals 

hemelwater en grondwater), waardoor minder vaak ongezuiverde riooloverstorten plaatsvinden, water op 

straat bij hevige buien minder vervuild is én het risico op wateroverlast (schade) als gevolg van 

klimaatverandering gereduceerd wordt. Wij hebben de gevoelige locaties in kaart gebracht (zie de kaarten 

met waterdieptes bij klimaatbuien in bijlage 5) en zullen de komende decennia maatregelen treffen om de 

openbare ruimte in 2050 klimaatadaptief ingericht te hebben. Hiermee worden risico’s beperkt ten aanzien 

van stremming van het verkeer (urgent bij calamiteiten) en het risico op schade als gevolg van extreme 

neerslag. Voor een nadere invulling hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 

 

Ook hiervoor geldt dat de voorzieningen niet alleen aanwezig moeten zijn, maar dat deze óók onder extreme 

situaties moeten functioneren. Wij hebben een goed beeld van de staat van onze assets en beheren en 

onderhouden deze frequent, zodat de assets ook in extreme situaties blijven functioneren (zoals ook in 

hoofdstuk 6.3.2 aangegeven).  

6.5 Doel 3 - Ecologisch gezond en natuurlijk watersysteem 

We streven als gemeente naar een gezonde én aantrekkelijke leefomgeving, daar hoort een ecologisch 

gezond en natuurlijk (grond)watersysteem bij. 

Om dit te bereiken streven we er naar de afvalwaterketen doelmatig te beheren en beperken wij de emissie 

vanuit de riolering op het oppervlaktewater zoveel als mogelijk. 
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Vanuit de afvalwaterzorgplicht zijn twee zaken relevant in dit kader: 

a) het beperken van de vuilemissie vanuit het rioolstelsel en 

b) het voorkomen van grondwater- en bodemverontreiniging als gevolg van lekke riolen. 

 

We beperken de vuilemissie vanuit het rioolstelsel door af te koppelen indien doelmatig. Daarover meer in 

hoofdstuk 7. Daarnaast willen wij inzicht in de aanwezigheid van foutieve afvalwateraansluitingen op 

hemelwaterriolen (die het water afvoeren naar oppervlaktewater of naar de bodem). Om een indicatie te 

krijgen over het aantal (en de effecten van) foutaansluitingen wordt tijdens de inspectie van 

hemelwaterriolen ook gekeken naar de aanwezigheid van vuilwateraansluitingen hierop (onderdeel van 

maatregel A2). 

 

6.6 Doel 4 - Duurzaamheid 

Er zijn verscheidene ontwikkelingen gaande op het gebied van duurzaamheid. Wij zijn voorstander van het 

hergebruik van grondstoffen. Als gemeente zullen wij niet autonoom (solistisch) innovatieve ontwikkelingen 

oppakken; wij sluiten ons aan bij initiatieven binnen het samenwerkingsverband Kennemerland en van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. Voorbeelden kunnen zijn vergisting van rioolslib (rioolslib als grondstof) 

en nieuwe vormen van sanitatie.  

 

Wij streven middels planmatig en preventief onderhoud en een goed inzicht van het actueel functioneren 

(via telemetrie) naar het reduceren van energieverbruik en het gebruik van fossiele brandstoffen. Door dit 

planmatig uit te voeren verbruiken de pompen en gemalen minder energie en neemt het aantal storingen 

af. Bij minder storingen wordt de monteur minder frequent ad-hoc opgeroepen, hetgeen leidt tot een 

beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen. 

 

Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de deels verouderde telemetrie en beleid opgesteld ten aanzien van 
de modernisatie daarvan (maatregel A14).   
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7 Hemelwaterzorgplicht 

7.1 Inleiding zorgplicht hemelwater 

De gemeente is verantwoordelijk voor inzameling van afstromend hemelwater van percelen, waarvan de 

eigenaren niet zelf kunnen voorzien in afvoer naar oppervlaktewater of bodem. Als de gemeente hemelwater 

inzamelt, is ze ook verantwoordelijk voor de verdere omgang, inclusief de lozing op oppervlaktewater of in 

de bodem. Zij kan het zowel gescheiden van als gemengd met afvalwater inzamelen. De gekozen route 

bepaalt de betrokkenheid van de waterbeheerder. Het waterschap kan betrokken zijn als beheerder van de 

ontvangende zuivering of van het ontvangende oppervlaktewater, soms van beide. 

7.1.1 Zorgplicht hemelwater in de Omgevingsvisie 

Zorgplicht hemelwater in Omgevingsvisie (artikel 2.16, lid 1a-1 Ow) 

Hemelwater niet inzamelen tenzij, … 

Het algemene uitgangspunt dat de gemeente hanteert, is dat water dat schoon is zo veel mogelijk schoon 

dient te blijven. Gebouwen en percelen lozen geen hemelwater op de gemeentelijke riolering, tenzij dit in 

het belang van de leefbaarheid of volksgezondheid noodzakelijk is. Dat geldt naast de private percelen ook 

voor gebouwen en percelen van de gemeente zelf. Hieronder wordt per gebiedstypologie (bestaande bouw, 

nieuwbouw en buitengebied) beschreven hoe de gemeente invulling wil geven aan de zorgplicht 

hemelwater.  

 

Bestaande bouw  

Voor bestaande gebouwen en percelen geldt dat de gemeenten het hemelwater, als zij dat op het moment 

van het vaststellen van de Omgevingsvisie al doet, blijft inzamelen en transporteren naar een zuivering 

technisch werk (AWZI), het oppervlaktewater of in de bodem (bij gescheiden riolering). Het gescheiden 

aanleveren van te lozen regenwater en afvalwater op het gemeentelijk rioolstelsel en het verwerken van 

overtollig regenwater op het eigen perceel wordt door de gemeente en het waterschap gestimuleerd.  

Bij knelpunten met betrekking tot wateroverlast en bij rioolvervangingsprojecten, waarbij gemengde riolering 

wordt vervangen door een gescheiden riolering kan de gemeente het lozen van hemelwater op het vuilwater 

of gemengde riool verbieden of een bergingseis opleggen.  

 

(Ver)Nieuwbouw  

Bij nieuwbouwsituaties zamelt de gemeente geen regenwater in. De eigenaar van gebouwen en percelen 

verwerkt het regenwater zelf binnen de perceelgrens, tenzij dat technisch onmogelijk is.  

 

Buitengebied  

In het buitengebied zamelt de gemeente geen regenwater in. Dit geldt zowel voor bestaande bouw als 

(ver)nieuwbouw. De eigenaar van gebouwen en percelen verwerkt zijn regenwater zelf op het eigen terrein 

of voert het in overleg met het waterschap af naar het oppervlaktewater. 

7.2 Uitwerking doelen 

Op grond van de hemelwaterzorgplicht is het doel van de riolering ‘een doelmatige inzameling van 

afstromend hemelwater van percelen, waarvan de eigenaren niet zelf kunnen voorzien in afvoer naar 

oppervlaktewater of bodem’, waaraan invulling wordt gegeven door de volgende aspecten21: 

• Aspect 2: doelmatig omgaan met de inzameling van hemelwater  

• Aspect 5: minimale overlast voor de omgeving  

 
21 De bij deze aspecten behorende functionele eisen, maatstaven en meetmethoden zijn opgenomen in bijlage 6. 
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Binnen dit GRP 2021-2025 zijn de volgende hoofddoelen gedefinieerd (zie hoofdstuk 5): 

• Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem 

• Beperken maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme weersomstandigheden 

• Ecologisch gezond en natuurlijk (grond)watersysteem 

• Duurzame energievoorziening 
 

Met het op adequate wijze invulling geven aan de 2 aspecten wordt een bijdrage geleverd aan het behalen 

van de vier hoofddoelen van dit GRP: 

 

7.3 Doel 1 - Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem 

Vanuit de hemelwaterzorgplicht wordt ingezet op het zoveel mogelijk scheiden van vuilwater (afvalwater) 

en schoonwater (hemel- en grondwater), zodat overstorten minder vaak plaatsvinden en water op straat bij 

hevige regen minder verontreinigd is.  

7.3.1 Bestaand gerioleerd gebied – rioolvervanging versus relining 

Het scheiden van vuilwater- en schoonwaterstromen doen wij in bestaande gerioleerde gebieden indien het 

riool vervangen moet worden en wij werk met werk kunnen maken. Daarbij maken wij altijd de afweging of 

afkoppeling in de betreffende situatie ook doelmatig is.  

Aspecten die daarbij beoordeeld worden zijn: 

• Hydraulisch functioneren in de huidige situatie (wordt voldaan aan de norm) 

• Kwetsbaarheid van de locatie en omgeving voor extreme neerslag (kaarten bijlage 5) 

• Milieutechnisch functioneren van het stelsel - kwaliteit oppervlaktewater 

• Droogteproblematiek huidig of in de toekomst (onderdeel stresstest) 

• Hittegevoeligheid van de locatie (idem) 

• Mogelijkheid tot relinen aanwezig? 

• Maatregelen en ingrepen in openbare ruimte door andere disciplines (wegen, groen, kabels en leidingen 

(aanleg warmtenet), herstructurering, …) 
 

7.3.2 Nieuwbouw 

Bij nieuwbouw wordt het hemelwater binnen de perceelgrens verwerkt door de eigenaar, tenzij dat technisch 

niet mogelijk is. Daarmee wordt zoveel mogelijk tegengegaan dat er bij hevige neerslag verontreinigd water 

op straat komt, zie Doel 2. 

 

7.4 Doel 2 - Beperken ontwrichting en schade bij extreme 

weersomstandigheden 

Het stedelijk gebied zal in de komende decennia klimaatbestendig gemaakt moeten worden om 

regenwateroverlast, verdroging en/of vernatting van de bodem en hittestress te voorkomen.22  

Wij streven naar een leefbare omgeving, waarin de negatieve gevolgen van klimaatverandering zo veel 

mogelijk worden beperkt. Dat betekent dat maatschappelijke ontwrichting en schade aan gebouwen en 

hoofdinfrastructuur als gevolg van waterschade zoveel mogelijk wordt beperkt. 

 

 
22 Klimaatmaatregelen die niet gelieerd zijn aan genoemde wettelijke zorgplichten, bijvoorbeeld enkel ter bestrijding van hittestress, 

worden niet uit de rioolheffing bekostigd.  
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In 2050 dient onze openbare ruimte klimaatbestendig ingericht te zijn. Wij hebben de volgende ambitie ten 

aanzien van het anticiperen op klimaatverandering. De ambitie kan nog aangepast of aangescherpt worden 

naar aanleiding van de nog uit te voeren risicodialogen.  

7.4.1 Ambitie anticiperen op klimaatverandering - hydraulisch functioneren 

Tijdens normale neerslagomstandigheden in het huidig klimaat dient in Hillegom het hemelwater volledig 

via de riolering afgevoerd te kunnen worden. Hillegom houdt hier conform haar DoFeMaMe Bui08 aan (zie 

bijlage 6). Bij deze bui is (eenmaal per 2 jaar) in beperkte mate water op straat toelaatbaar. 

 

Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI (WH2050) is het aannemelijk dat de intensiteit en omvang van 

zware buien toeneemt. Om die reden houdt de gemeente Hillegom het volgende aan: 

• Bij nieuwbouw23 / nieuwe riolering kan optimaal geanticipeerd worden op klimaatverandering. Om deze 

reden dienen nieuw aan te leggen (regenwater)stelsels bij nieuwbouw gedimensioneerd te worden op 

een standaardbui die theoretisch eens in de 10 jaar voorkomt (Bui10 van Kennisbank Stedelijk Water, 

Stichting RIONED). Bij deze bui mag geen water op straat optreden. 

• Bij Bui08 is de waakhoogte minimaal 20 centimeter. 

• In situaties waarbij de riolering functioneel door nog zwaardere buien niet meer voldoet dient de 

maaiveldinrichting van de openbare ruimte de bergings- en afvoerfunctie van de riolering over te nemen. 

Er mag in deze situaties geen afwenteling plaatsvinden op de omliggende percelen.  

Dit is vastgelegd in de leidraad inrichting openbare ruimte (Lior) van Hillegom. 

 

Bij bestaande riolering wordt niet standaard gedimensioneerd op Bui10. De afweging in hoeverre de riolering 

zwaarder gedimensioneerd kan worden of in hoeverre berging op of afvoer over maaiveld doelmatig is, is 

maatwerk. Hierbij wordt het effect op de rioolafvoer van andere locaties en het watersysteem ook 

afgewogen. Hillegom maakt deze afweging momentele alleen voor concrete overlastsituaties. 
Bij neerslagomstandigheden met herhalingstijden van eens per 10 jaar in het huidig klimaat (Bui10), mag in 

2D-modelberekeningen in Hillegom geen hemelwater via maaiveld of vanuit de riolering naar particuliere 

terreinen stromen. Doel hiervan is het voorkomen van schade op particulier terrein.  

7.4.2 Waterberging 

Bij planologische ontwikkelingen (nieuwbouw) wordt de watertoets doorlopen, zoals vastgelegd in de 

Waterwet. De watertoets is een instrument om als initiatiefnemer en waterbeheerder de waterbelangen 

breed bekend te maken en deze mee te nemen in het ontwikkel- en ontwerpproces. Hierbinnen worden 

eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van onder andere (compenserende) waterberging 

besproken en vastgelegd.  

Om de kans op wateroverlast tijdens extreme neerslag en/of natte perioden te reduceren, sluiten wij ons 

wat betreft waterberging bij nieuwbouw (nieuwbouw, herbouw of uitbreiding van bestaande bebouwing) aan 

bij het beleid van Hoogheemraadschap van Rijnland. De minimale hoeveelheid waterberging die 

gerealiseerd moet worden binnen een plangebied hangt af van de toename aan verhard oppervlak als 

gevolg van de ontwikkelingen. Voor de regels omtrent compenserende waterberging bij uitbreiding van 

stedelijk gebied wordt verwezen naar de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland: 

www.Rijnland.net/uw-loket/vergunningen/alle-regels-op-een-rij/ 

 

Particulieren moeten zich in beginsel houden aan de voorkeursvolgorde en stedelijke afvalwaterstromen 

gescheiden houden (Wet Milieubeheer art. 10.29a). Bij nieuwe woningen is dit het uitgangspunt. Bij 

bestaande woningen kan dit bij renovatie worden toegepast.  

 
23 Nieuwbouw is gedefinieerd als, nieuwbouw, herbouw of uitbreiding van bestaande bebouwing. 
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De particulier draagt zelf zorg voor de verwerking en/of afvoer van hemel- en grondwater op eigen terrein. 

Waar mogelijk wordt afgevoerd naar de bodem of naar het oppervlaktewater. Expliciet wordt gesteld dat 

lozing van hemel- en grondwater op een drukrioleringssysteem niet is toegestaan. 

7.4.3 Knelpunten klimaatstresstest 

Uit de in 2019 in HLT verband uitgevoerde klimaatstresstest zijn ten aanzien van potentiële wateroverlast 

een aantal knelpuntlocaties naar voren gekomen. Zie onderstaande figuur. In 2020 heeft Hillegom nadere 

berekeningen uit laten voeren waarin extreme klimaatbuien doorgerekend zijn (bijlage 5). 
 

 
Figuur 15 HLT Klimaatstresstest – wateroverlast knelpunten: https://hltsamen.klimaatatlas.net/ 

 

De resultaten van deze nadere berekeningen dienen als input voor de risicodialoog, die zal leiden tot 

aanpassing van onderstaande risico-tabel en het opstellen van een uitvoeringsprogramma.  
  

 

Figuur 16 Risico's ten aanzien van wateroverlast (klimaatatlas) 

7.4.4 Afkoppelen en aanpassen openbare ruimte 

Voor heel Hillegom geldt dat het verdergaand afkoppelen van verhard oppervlak bijdraagt aan het 

verminderen van water-op-straat. Ook kan het aanpassen van het wegprofiel en de realisatie van 

oppervlakkige waterberging hieraan bijdragen. Kansen die zich voor doen om mee te liften met 

herinrichtingwerkzaamheden worden benut.  
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De daadwerkelijke investeringen zijn afhankelijk van de ambitie (risicodialoog). Vooruitlopend op een exacte 

berekening, anticiperen wij hierop met een uitbreiding van het afkoppelbudget in de periode 2021-2050. Het 

afkoppelbudget wordt bepaald op basis van het rioolvervangingsniveau en opgenomen in de berekening 

van de langjarige ontwikkeling van de kostendekkende rioolheffing (maatregel H1): in de planperiode 50% 

van het geraamde rioolvervangingsbudget en daarna 40%. Deze investering is voor het bijleggen van een 

regenwaterriool bij rioolvervanging inclusief afkoppeling van verhard oppervlak én eventuele meerkosten 

voor het uitvoeren van bovengrondse maatregelen om de kans op wateroverlast tijdens extreme neerslag 

te reduceren.  

Daarnaast voeren wij de komende planperiode maatregelen uit om urgente overlastsituaties aan te pakken 

(maatregel H2), volgend uit de actualisatie van de hydraulische berekeningen in 2020 (hoofdstuk 6.3.5). 

Dit leidt in 2021-2050 tot een investeringsvolume van € 6,9 miljoen, dat als volgt verdeeld is over de jaren:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.4.5 Bouwpeil bij verbouw en nieuwbouw 

Het bouwpeil is van belang voor de waterhuishouding binnen de gemeente omdat het bouwpeil invloed 

heeft op de ontwateringsdiepte en op de gevoeligheid van gebouwen voor waterschade als er bij hevige 

neerslag water op straat komt te staan. Door het voorschrijven van een minimaal bouwpeil, kan de gewenste 

ontwateringsdiepte gerealiseerd en in stand gehouden worden en wordt de kans op schade door water op 

straat beperkt.  

Met het oog op het beperken van wateroverlast wordt bij nieuwbouw of vernieuwbouw van een gebouw de 

beganegrondvloer van het gebouw ten minste 20 cm boven straatpeil gebouwd.  

7.4.6 Rol inwoners 

Kennemerland streeft naar een intensieve samenwerking en een actieve rol van inwoners en bedrijven en 

daar sluiten wij ons als gemeente bij aan. Inwoners en het bedrijfsleven worden actief betrokken bij de 

risicodialoog (Wat accepteren we en waar zijn maatregelen nodig? En wie neemt die maatregelen?) en wij 

gaan hen uitdagen om zelf ook bij te dragen aan de gezamenlijke opgave om in 2050 klimaatadaptief 

ingericht te zijn. 

Wij proberen daarbij breder te kijken dan alleen naar de aanpak van wateroverlast, hitte-stress, grondwater- 

en droogte problemen, maar ook naar andere ambities de we hebben, of onderwerpen die bewoners 

belangrijk vinden zoals duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid, verkeersveiligheid, biodiversiteit etc.  

Andere instrumenten die we de komende jaren in kunnen zetten om inwoners en ondernemers te stimuleren 

zijn onder andere:  

- Organiseren van workshops/informatiebijeenkomsten  

- Samenwerking met hoveniersbedrijven en tuincentra  

- Communiceren over pilots afkoppelen en voorbeeldtuinen  

- Omwonenden enthousiasmeren om aan te haken bij ingrepen in de openbare ruimte door zelf het 

goede voorbeeld te geven en klimaatadaptatie daar een prominente rol in te geven  

- Bereikbaar zijn voor vragen over afkoppelen op particulier terrein of de aanleg van een groen dak 

(coaching) 

- Samenwerking met verenigingen en woningbouwcorporaties  

Periode Investering afkoppelen  

(maatregel H1) 

Aanpak urgente overlastlocaties  

(maatregel H2) 

2021-2025 € 150.000 per jaar € 100.000 per jaar 

2026-2030 € 180.000 per jaar  

2031-2035 € 290.000 per jaar 

2036-2040 € 160.000 per jaar 

2041-2045 € 250.000 per jaar 

2046-2050 € 250.000 per jaar 

Figuur 17 Investeringen klimaatadaptatie 
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Daarnaast is het belangrijk de bewustwording te versterken en kennis te vergroten m.b.t. 

klimaatverandering, weersextremen en de effecten daarvan op ons leven en de leefomgeving. Genoemde 

activiteiten vallen onder maatregel ALG5. 

Onderzocht wordt of het doelmatig is om een bijdrageregeling voor afkoppelen van verhard oppervlak en/of 

de aanleg van groene daken in het leven te roepen (subsidie). In de planperiode wordt deze afweging 

gemaakt en (indien positief) geïmplementeerd (maatregel H3). 

7.5 Doel 3 - Ecologisch gezond en natuurlijk watersysteem 

Om een economisch gezond en natuurlijk watersysteem te bereiken streven we er naar de afvalwaterketen 

doelmatig te beheren en beperken wij de emissie vanuit de afvalwaterketen op het oppervlaktewater zoveel 

als mogelijk. Uitgangspunt in het huidige landelijke waterbeleid is een duurzame waterketen waarin vuil en 

schoon water zoveel mogelijk gescheiden worden en blijven en de trits vasthouden–bergen-afvoeren van 

toepassing is. Hier geven wij invulling aan door afkoppeling, de aanleg van gescheiden stelsels, het niet 

accepteren van hemelwater op de vuilwaterriolering bij nieuwbouw en het stimuleren van particuliere 

initiatieven. 

Het hoogheemraadschap stelt geen expliciete kwaliteitseisen aan hemelwater dat op oppervlaktewater 

geloosd wordt. Hemelwater mag geloosd worden mits het de kwaliteit van het ontvangende water niet 

negatief beïnvloedt.  

Hoogheemraadschap en gemeente treden met elkaar in overleg over de te treffen maatregelen bij het lozen 

van afstromend hemelwater, zodat deze lozingen geen belemmering zijn voor een goede waterkwaliteit. 

Uitgangspunt is dat afstromend hemelwater “in beginsel schoon genoeg is om zonder verdere maatregelen 

terug te brengen in het milieu”.  

Wanneer het water echter afkomstig is van druk bereden wegen, markten, of oppervlakken van uitlogende 

bouwmaterialen (koper, zink), dan zullen hieraan eisen gesteld worden. 

Bij afkoppeling van bestaande verharding worden kolken met extra grote zandvangers aangebracht. 

 

Bij nieuwbouw, waarbij afkoppeling (eigenlijk: niet aankoppeling) standaard is, dient de ontwikkelaar 

maatregelen te treffen zodat de kwaliteit van het afstromende hemelwater aan de eisen voldoet. Hierbij 

wordt tevens verwezen naar de zorgplicht in het BlBi. 

7.6 Doel 4 - Duurzaamheid 

Zoals bij doel 3 aangegeven is het uitgangspunt een duurzame waterketen waarin vuil en schoon water 

zoveel mogelijk gescheiden worden en blijven en de trits vasthouden–bergen-afvoeren van toepassing is. 

Op bedrijventerreinen is veelal een verbeterd gescheiden stelsel (VGS) toegepast. Doel van een VGS is 

dat bij een bui het eerste deel van de neerslag (meest verontreinigde deel) naar het vuilwaterriool en dus 

naar de zuivering afgevoerd wordt, terwijl de overige neerslag geloosd wordt op oppervlaktewater. In de 

praktijk wordt echter circa 90% van het hemelwater naar de zuivering afgevoerd. Dit zien wij als ondoelmatig 

en niet duurzaam, aangezien wij hiervoor wel een dubbel stelsel aangelegd en te beheren hebben.  

Een deel van de verbeterd gescheiden stelsels is al omgebouwd tot volledig gescheiden stelsels, waardoor 

het hemelwater niet langer afgevoerd wordt naar de zuivering. De komende planperiode bouwen wij ook de 

resterende verbeterd gescheiden stelsel in de Beekstraat om (maatregel H4). 
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8 Grondwaterzorgplicht 

8.1 Inleiding zorgplicht grondwater 

De gemeente is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen in de openbare ruimte om structureel 

nadelige gevolgen van de grondwaterstanden voor de aan die grond gegeven bestemming zo veel mogelijk 

te voorkomen. Althans, voor zover de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of 

de provincie behoren. Vaak zal het gaan om het aanbieden van inzamelvoorzieningen voor overtollig 

grondwater. Als de gemeente inzamelt, is ze ook verantwoordelijk voor de verdere omgang met het 

grondwater. Ook is zij aanspreekpunt bij grondwaterproblemen: zij heeft de regie bij het onderzoeken van 

oorzaken en oplossingen. 

Onder structureel verstaat de gemeente: regelmatig terugkerend, inhoudend dat het minimaal 2 

gebeurtenissen per locatie per jaar gedurende minimaal 3 jaar betreft en dat de overlast langer dan 5 dagen 

aaneengesloten aanhoudt. Daarnaast moet de klacht het gevolg zijn van een te hoge grondwaterstand in 

het openbaar gebied. Voor de gewenste ontwatering wordt verwezen naar de in dit hoofdstuk opgenomen 

tabellen. 

 

Onder nadelige gevolgen van de grondwaterstand verstaat de gemeente:  

• Significante belemmering van het normale gebruik van de bestemming zoals vastgelegd in het 

bestemmingsplan/omgevingsplan;  

• chronische gezondheidsklachten, of  

• schade aan gebouwen of infrastructuur (niet als gevolg van bouwkundige gebreken).  

8.1.1 Zorgplicht grondwater in de Omgevingsvisie 

Zorgplicht grondwater omgevingsvisie (artikel 2.16, lid 1a-2) 

Grondwater niet inzamelen, tenzij… 

Het algemene uitgangspunt dat de gemeente hanteert, is dat eigenaren van gebouwen en percelen zelf 

verantwoordelijk zijn voor de verwerking van overtollig grondwater, tenzij dit in het belang van de 

leefbaarheid of volksgezondheid niet haalbaar en niet doelmatig is. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt 

naar gebiedstypen. Dat geldt dus ook voor de gemeente zelf als gebouw- en perceeleigenaar. 

Bij nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de grondwaterstand, zodat er bij deze nieuwbouw 

geen nadelige gevolgen ontstaan, maar er ook niet wordt afgewenteld op de omgeving. 

8.2 Uitwerking doelen 

Het hoofddoel van de grondwaterzorgplicht is het voorkómen van het ontstaan van nieuwe structurele 

grondwateroverlast (aspect 7 in bijlage 6) en is de gemeente aanspreekpunt bij grondwaterproblemen: zij 

heeft de regie bij het onderzoeken van oorzaken en oplossingen. 

 

Binnen dit GRP 2021-2025 zijn de volgende hoofddoelen gedefinieerd (zie hoofdstuk 5): 

• Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem 

• Beperken maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme weersomstandigheden 

• Ecologisch gezond en natuurlijk (grond)watersysteem 

• Duurzame energievoorziening 
 

Met het op adequate wijze invulling geven aan de genoemd aspect 7 wordt een bijdrage geleverd aan het 

behalen van de vier hoofddoelen van dit GRP: 
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8.3 Doel 1 - Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem 

Te hoge grondwaterstanden (dikwijls in combinatie met bouwkundige gebreken) kunnen leiden tot 

gezondheidsrisico’s. Om die reden streven wij naar voldoende drooglegging bij nieuwbouw en het samen 

met betrokkenen aanpakken van bestaande structurele grondwateroverlast.  

8.3.1 Voorkomen van grondwaterproblemen bij nieuwbouw 

Om het ontstaan van grondwaterproblemen bij nieuwbouw te voorkomen hebben wij de minimale 

drooglegging en ontwateringsdiepten vastgelegd in de Lior. 

 

Grondwaterbeleid bij nieuwbouw 

Bij nieuwbouw bestaat vaak nog de mogelijkheid om een nieuwe ontwateringsdiepte in te stellen. Voor 

grondwaterstanden bestaan echter geen wettelijke normen. Dit is begrijpelijk, omdat het grondwatersysteem 

complex is en zich niet eenvoudig laat sturen. Het vaststellen van de gewenste grondwaterstand is een 

bouwkundige, civieltechnische en financiële afweging. Dit verschilt als gevolg van de lokale 

omstandigheden en ambities per project.  

Wij hanteren voor het bouwrijp maken van nieuwe 

gebieden richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gericht op 

het voorkomen van grondwateroverlast en het 

vasthouden van water in de bodem. De gewenste 

drooglegging en ontwateringsdiepte voor 

nieuwbouw is onderstaand weergegeven. 

 

 

Drooglegging en ontwateringsdieptes bij nieuwbouw 

Drooglegging tenminste 1,20 m of zoveel hoger om een (aanvullend) ontwateringssysteem overbodig te maken. 

Minimaal benodigde ontwatering:  

- woningen met kruipruimte * 0,70 m 

- woningen zonder kruipruimte * 0,30 m 

- groenvoorzieningen 0,50 m 

- secundaire wegen en woonstraten ** 0,70 m 

- primaire wegen ** 1,00 m 

- bedrijventerreinen 1,00 m 

* = ten opzichte van onderkant vloer                                       ** = ten opzichte van kruin van de weg 

Figuur 19 Nieuwbouw drooglegging en ontwateringsdieptes (Lior) 

 

De gewenste ontwateringsdieptes hebben alleen betrekking op het stedelijk gebied van Hillegom.  

 

De ontwateringsdiepte is het verschil tussen het maaiveld en de gemiddeld hoogste grondwaterstand 

(GHG). De gemeente beveelt ontwikkelaars aan om het vloerpeil van gebouwen bij nieuwbouw minimaal 

0,20 meter boven wegpeil te leggen. 

 

  

Figuur 18 Schematische weergave drooglegging en ontwateringsdiepte 
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Realisatie gewenste ontwatering bij nieuwbouw door ophoging 

Het grondwaterbeleid is gericht op het zo min mogelijk verplaatsen van grondwater, ofwel een zogenaamde 

hydrologisch neutrale inrichting. Het bouwen op locaties met een goede ontwatering geniet uiteraard de 

voorkeur, maar dergelijke locaties worden steeds schaarser. Op locaties waar de ontwatering onvoldoende 

is, wordt het terrein via geheel of gedeeltelijke ophoging hydrologisch neutraal ingericht. De bodem wordt 

zo optimaal mogelijk opgebouwd en storende lagen worden verwijderd of doorbroken tijdens het bouwrijp 

maken. 

 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij inbreidingslocaties, kan ophogen niet of maar beperkt mogelijk zijn. 

In die gevallen kan de ontwatering eventueel gerealiseerd worden door het beperkt afvoeren van grondwater 

door bijvoorbeeld drainage. Drainage mag alleen toegepast worden om de pieken in grondwaterstanden af 

te toppen. De keuze voor drainage in plaats van ophoging moet in overleg met gemeente en 

hoogheemraadschap onderbouwd worden door een doelmatigheidsafweging op o.a. duurzaamheid, 

kosten, beheer e.d. 

 

Gemeente geeft actief sturing aan het proces van bouwrijp maken 

Via het instrument van de watertoets (waterparagraaf in bestemmingsplan) en via de Lior wordt door de 

gemeente actief sturing gegeven aan het proces van bouwrijp maken. De ontwikkelaar zorgt voor minimaal 

1 jaar aan metingen van de grondwaterhuishouding (middels peilbuizen) als input voor de waterparagraaf 

van een ontwikkeling. De geplaatste peilbuizen op de ontwikkelingslocatie moeten in uitvoering en locatie 

geschikt zijn om gehandhaafd te worden na oplevering van de ontwikkeling zodat de gemeente het 

meetpunt kan opnemen in het gemeentelijke grondwatermeetnet. 

8.3.2 Beleid bestaande bebouwing  

Voor de particulier met wateroverlast zijn wij als gemeente het eerste aanspreekpunt. Indien meldingen 

vallen onder de verantwoordelijkheid van provincie (grondwaterbeheerder) of Hoogheemraadschap 

(waterbeheerder), dient de gemeente afspraken te maken over de afhandeling hiervan. De gemeente 

vervult hierin een regisseursfunctie.  

 
Wij hebben voor de openbare ruimte per bestemming de gewenste ontwateringsdiepte vastgesteld. Deze 
staan weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabel 2 Gewenste ontwateringsdieptes in de openbare ruimte 

Bestemming Gewenste ontwateringsdiepte (GHG) 
 [m – mv] 

Primaire wegen 1,00 

Secundaire wegen 0,70 

Tuinen, plantsoenen, parken en sportvelden 0,50 

 

De gewenste ontwateringsdieptes hebben alleen betrekking op het stedelijk gebied in Hillegom.  

De ontwateringsdiepte is het verschil tussen het maaiveld en de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
(GHG). 

Verantwoordelijkheden particulier en gemeente 

De particulier is primair verantwoordelijk voor maatregelen op eigen terrein. Indien er sprake is van grondwateroverlast 

op particulier terrein en de particulier zich redelijkerwijs niet op een andere wijze van het grondwater kan ontdoen, zal 

in overleg getreden worden met de gemeente. Indien er sprake is van structurele grondwateroverlast op particulier 

terrein als gevolg van te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte, heeft de gemeente de zorg om samen met 

de eigenaar te zoeken naar een doelmatige oplossing. In het uiterste geval kan het grondwater op een gemeentelijke 

voorziening worden geloosd. 
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Incidenteel kan de grondwaterstand dus hoger zijn dan de gewenste ontwateringsdiepte, zonder dat de 

GHG deze norm overschrijdt. In die gevallen beoordeelt de gemeente de eventuele overlast als niet zijnde 

structureel en zijn maatregelen in principe niet noodzakelijk. 

 

De regisseursrol van de gemeente verplicht de gemeente tot het in ontvangst nemen van klachten met 

betrekking tot (grond)wateroverlast en het zorgvuldig afhandelen hiervan. Dit betekent echter niet dat de 

gemeente ook altijd verantwoordelijk is voor het oplossen van de ondervonden overlast.  

 

De grondwaterzorgplicht geeft de eigenaar de verantwoordelijkheid voor het eigen terrein. Net als de 

particulier op eigen perceel is de ook de gemeente als eigenaar en beheerder verantwoordelijk voor de 

openbare ruimte. Indien afwijkende grondwaterstanden in de openbare ruimte aantoonbaar leiden tot 

overlast aan de bestemming van omliggende percelen, treedt de gemeentelijke zorgplicht in werking. Er zal 

dan in overleg met de particulier naar een doelmatige oplossing binnen redelijke termijn moeten worden 

gezocht. Dit ontslaat de particulier niet van zijn eigen verantwoordelijkheden om te voldoen aan de geldende 

bouwkundige eisen en het nemen van maatregelen om zich te ontdoen van overtollig hemel- en grondwater 

op eigen terrein. De gemeente is bovendien op basis van de grondwaterzorgplicht nadrukkelijk geen 

peilbeheerder van het grondwater geworden, wat betekent dat de grondwaterstand incidenteel hoog kan 

zijn. Pas als er structureel sprake is van overlast zoals hierboven beschreven zal de zorgplicht van 

toepassing kunnen zijn.  

8.3.3 Tegengaan van nieuwe overlast in bestaand stedelijk gebied 

Rioolvervanging 

Bij rioolvervanging wordt nagegaan of de ontwatering hierdoor mogelijk nadelig wordt beïnvloed. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn als lekke riolering wordt vervangen door waterdichte riolering (verlies drainerende 

werking). Per rioolvervangingsproject wordt bepaald in hoeverre het nodig is een drainage leiding bij te 

leggen.  

Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de kaart met ontwateringsdiepten in de huidige situatie 

(bijlage 8) in combinatie met de gewenste ontwateringsdiepte ter plaatse. Waar nodig wordt gebruik 

gemaakt van grondwatermodelberekeningen om het effect van vervanging van lekke riolen te bepalen. 

Eventueel bestaande grondwateroverlast wordt in deze afweging meegenomen.  

8.3.4 Stappenplan bij meldingen 

Om een zorgvuldige afhandeling van iedere melding te waarborgen (maatregel G2) wordt per geval een 

aantal stappen doorlopen om deze goed te kunnen beoordelen. Het stappenplan is beschreven in 

onderstaande tabel. Het beoordelen van de situatie en uiteindelijk verhelpen van de vermeende 

grondwateroverlast (kan ook –onderlast zijn) heeft doorgaans een doorlooptijd van enkele maanden. 
 

  

Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 

De GHG is gedefinieerd als het gemiddelde van de 3 hoogste grondwaterstanden per hydrologisch jaar (van 1 

april tot en met 31 maart) over een periode van tenminste 8 jaar uitgaande van 2 metingen per maand op de 14de 

en 28ste van de maand. 
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Tabel 3  Stappenplan beoordelen meldingen van grondwateroverlast  

Stap Actie Toelichting 

1 Ontvangst klachten/meldingen Vastleggen in systeem 

2 1e beoordeling van klacht: mogelijk grondwater 

gerelateerd of niet? 

Indien nodig melding laten afhandelen door 

Hoogheemraadschap of provincie 

3 a. Beoordelen of er werkelijke schade/overlast 

optreedt  

b. Toetsen grondwaterstanden aan gewenste 

grondwaterstand = mv - gewenste 

ontwateringsdiepte (zie tabel 2) 

Bezoek ter plaatse 

Indien op basis van 3a en b de melding als overlast wordt beoordeeld: 

4 Beoordelen of gewenste grondwaterstand 

structureel* wordt overschreden 

Onderzoeken lokale situatie in beeld brengen 

door verzamelen gegevens, klachten en 

eventuele aanvullende metingen. 

5 Beoordelen of, en zo ja, welke maatregelen er op de 

korte en lange termijn genomen moeten worden.  

Maken doelmatigheidsafweging en plannen 

van eventuele maatregelen. 

* structureel houdt in dat dit minimaal 2 gebeurtenissen per locatie per jaar gedurende minimaal 3 jaar betreft en dat de overlast 

langer dan 5 dagen aaneengesloten aanhoudt. Daarnaast moet de klacht het gevolg zijn van een te hoge grondwaterstand in het 

openbaar gebied. Voor de gewenste ontwatering wordt verwezen naar de in dit hoofdstuk opgenomen tabellen. 

 

Indien wij vragen ontvangen die betrekking hebben op de wettelijke taken van andere organisaties zoals 

Hoogheemraadschap, provincie of drinkwaterbedrijf, dan worden deze mensen doorverwezen naar de 

betreffende instantie. De gemeente houdt hierover de regie in de backoffice. 

Bij meldingen over grondwateroverlast maken wij gebruik van de informatie van ons grondwatermeetnet: 

 

Grondwatermeetnet 
Hillegom beschikt over een gebiedsdekkend grondwatermeetnet met 30 
peilbuizen waarbij de grondwaterstanden worden gemeten met 
telemetrische loggers en benaderbaar zijn via een (niet openbare) web 
portal. 
De grondwaterstanden worden gemonitord en op basis van de metingen 

en kalibratie is gedegen inzicht in de bestaande ontwateringsdieptes. 

In bijlage 8 is een kaart opgenomen met de bestaande ontwatering, 

afkomstig uit het grondwatermodel. De exploitatie van het 

grondwatermeetnet inclusief het incidenteel bijplaatsen van meetpunten 

(als gevolg van meldingen) wordt betaald uit de exploitatie (maatregel 

G1). 
 

De gewenste ontwateringsdiepte wordt binnen de begrenzing van het 

stedelijk gebied in de huidige situatie bijna overal gehaald. Dit blijkt ook 

uit het beperkt aantal klachten en meldingen over (de negatieve effecten 

van) te hoge grondwaterstanden. 

  

  
Figuur 20 Peilbuizen behorende bij het 

grondwatermeetnet van de gemeente 

Hillegom 
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8.4 Doel 2 - Beperken ontwrichting en schade bij extreme 

weersomstandigheden 

Anticiperen op droogte 

Als gevolg van klimaatverandering zullen er naar verwachting vaker langere perioden van droogte 

voorkomen in Nederland. In stedelijk gebied heeft dit een dalende grondwaterstand tot gevolg. Het 

peilbeheer van het oppervlaktewater is in handen van het waterschap. De grondwaterstand wordt beïnvloed 

door oppervlaktewaterstanden. Desalniettemin kunnen wij als gemeente en inwoners ons steentje bijdragen 

aan het tegengaan van verdroging door zo min mogelijk oppervlak te verharden (ook ontharden en de 

aanleg van groen) en het hemelwater zo veel mogelijk lokaal vast te houden en te infiltreren.  

Genoemde maatregelen worden al getroffen met het oog op het reduceren van het risico op wateroverlast 
tijdens extreme neerslag. Het tegengaan van verdroging is daarbij ook een van de beslissingscriteria. Met 
name in gevoelige locaties voor droogte zullen kansen aangegrepen worden om water zoveel mogelijk 
vast te houden en hemelwater lokaal te infiltreren. Bij grootschalig infiltreren wordt gedegen 
vooronderzoek uitgevoerd naar mogelijke consequenties.  
Wij monitoren de grondwaterstand middels ons grondwatermeetnet (hoofdstuk 8.3).  

 

Uit de in HLT verband uitgevoerde klimaatstresstest is een aantal droogterisico’s / knelpunten aan het licht 

gekomen zoals in onderstaande figuur en tabel aangegeven. Droogtemaatregelen (maatregel G3) maken 

onderdeel uit van de investeringen zoals opgenomen in maatregel H1-H2. 

 

 

Figuur 21 HLT Klimaatstresstest – droogte knelpunten 
 
 

Omschrijving droogte risico’s Risico Stakeholders 

Bollengebied Middelgroot, prioriteit van Rijnland; verzilting Bollen, LTO, RL, GOM 

Herinrichting en peilopzet. Droogte neemt af  Gemeente 

Betere afvoer van polder op korte termijn, waardoor praktijk-knelpunt verdwijnt  

Bodemdaling in veenweidegebied  

(toenemend naar oosten) 

Laag 

(hoger) 
Natuur 

Figuur 22 Risico’s droogte (bron klimaatstresstest N&S) 

 

Droogte en te lage grondwaterstanden kunnen leiden tot (plaatselijke) verzakkingen, paalrot en scheuren in panden, 

terwijl te hoge grondwaterstanden tot vochtproblemen kunnen leiden.  
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Meekoppelkansen - hitte 

Een aspect dat niet direct, maar wel indirect gelieerd is aan de zorgplichten is hittestress. Maatregelen om 

hittestress te voorkomen of beperken zijn in principe niet uit de rioolheffing te bekostigen. Het is echter wel 

mogelijk om meekoppelkansen ten aanzien van het reduceren van hittestress te benutten. De meerkosten 

zijn in dat geval nul of nihil. Onderstaande figuur toont de locaties met knelpunten bij hitte. In hetzelfde 

overzicht zijn de locaties met knelpunten ten aanzien van droogte en wateroverlast opgenomen. Hieruit 

volgt dat het in enkele gevallen mogelijk kan zijn om meekoppelkansen te creëren en te benutten.    

 

 

Figuur 23 Knelpunten droogte - hitte en wateroverlast, bron HLT klimaatstresstest N&S 

 

8.5 Doel 3 - Ecologisch gezond en natuurlijk watersysteem 

8.5.1 Bronneringswater 

Het waterschap is bevoegd gezag voor de grondwateronttrekkingen, o.a. tijdens bouwwerkzaamheden. Bij 

het verlenen van de vergunning houdt het waterschap rekening met bomen die kwetsbaar zijn voor grote 

veranderingen in de grondwaterstand. Lozing van bronneringswater vindt bij voorkeur in overleg met het 

waterschap plaats op het oppervlaktewater. Via het Omgevingsloket online (link) kun je als particulier of 

ondernemer nagaan of een vergunning nodig is (afhankelijk van totale duur en te onttrekken volume). 

De uitkomsten en kaarten dienen als input voor de risicodialoog en als aandachtspunt voor te treffen maatregelen. 

Wanneer de kaarten ‘over elkaar heen’ gelegd worden, wordt een totaalbeeld verkregen van de potentiële 

problematiek en kunnen integrale maatregelen en oplossingen bedacht en uitgevoerd worden. Dit is een proces dat 

zowel qua financiële middelen, als qua capaciteit en mogelijkheid tot meekoppelen, niet in een paar jaar gerealiseerd 

kan worden. Om die reden hebben gemeenten tot 2050 de tijd om de maatregelen uit te voeren. 
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8.5.2 Zorgplicht voor drinkwater  

Naast de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater heeft de gemeente net als 

de andere overheden een zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht heeft inhoudelijk een sterke samenhang 

met de zorgplichten voor het zuiveren van afvalwater en die voor het regionaal watersysteem van de 

waterbeheerder, in dit geval Hoogheemraadschap van Rijnland.  

Schoon en voldoende drinkwater is voor iedereen belangrijk. Daarom moet de openbare 

drinkwatervoorziening goed ingebed zijn in de ruimtelijke inrichting en het gebiedsgebruik. Op grond van de 

Drinkwaterwet (artikel 2) hebben bestuursorganen een zorgplicht voor de duurzame veiligstelling van de 

openbare drinkwatervoorziening. Dit komt ook tot uiting in de Omgevingswet (artikel 2.1). Bij de uitoefening 

van bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt de duurzame 

veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang.  

 

Zorgplicht drinkwater in de omgevingsvisie (Drinkwaterwet, artikel 2) 

De provincie is leidend in de bescherming van grondwater dat bestemd is voor de openbare 

drinkwatervoorziening. De gemeente volgt het beleid dat hiervoor in de provinciale omgevingsvisie wordt 

opgenomen. Waar nodig neemt de gemeente regels op in het omgevingsplan om de kwaliteit van het 

grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden te beschermen.  

Onder de zorgplicht valt ook het beschermen van de infrastructuur die nodig is voor de levering van 

drinkwater aan inwoners. 

Binnen het grondgebied van Hillegom zijn geen grondwaterbeschermingsgebieden gelegen. 

  

De verantwoordelijkheden op een rijtje 

In de Wet gemeentelijke watertaken zijn de taken en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden als volgt 

verdeeld: 

 De perceel eigenaar is verantwoordelijk voor maatregelen op het eigen terrein. Voorbeelden: ontwatering van 

zijn terrein, de bouwkundige staat van zijn gebouwen; 

 De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar terrein. Indien er in het bebouwd gebied 

sprake is van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterwaterstand voor de aan de grond gegeven 

bestemming, dan krijgt de gemeente een zorgplicht. Dit betekent dat de gemeente maatregelen moet treffen 

waarmee de problemen zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Deze gemeentelijke zorgplicht geldt 

alleen als het gaat om maatregelen die doelmatig zijn en niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap 

of provincie behoren; 

 De gemeente draagt zorg voor de eventuele aanleg en onderhoud van de benodigde verzamel- en 

transportleidingen en de aansluitpunten voor de aan- of afvoer van het particulier terrein; 

 Het waterschap is verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van water via leggerwatergangen; 

 De provincie is verantwoordelijk voor vergunningen voor grondwateronttrekking en infiltratie met het doel dit 

weer te onttrekken. Dit betreft alleen de onttrekkingen voor de drinkwatervoorziening, de industriële 

grondwateronttrekkingen groter dan 150.000 m3 per jaar en koude- en warmteopslag. Overige 

grondwateronttrekkingen vallen onder verantwoordelijkheid van de waterschappen. De provincie is 

verantwoordelijk voor het innen van de grondwaterheffing. 
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8.6 Doel 4 - Duurzaamheid 

Binnen de grondwaterzorgplicht wordt invulling gegeven aan het aspect duurzaamheid door reeds in de 

planfase rekening te houden met de ontwikkeling van grondwaterstanden. Het voorkomen van nieuwe 

grondwaterproblematiek is het uitgangspunt. Te realiseren door primair het maaiveld op te hogen, niet door 

grondwaterstandstanden te verlagen. Door bij de bouw bronmaatregelen te treffen kunnen (minder 

duurzame) reparatie maatregelen in de gebruiksfase voorkomen worden.  

Indien drainage noodzakelijk is, geldt het uitgangspunt dat overtollig schoon grondwater in principe niet 

afgevoerd wordt naar de zuivering, maar geloosd wordt op de hemelwaterriolering en/of op 

oppervlaktewater. 

Indien drainage toch noodzakelijk is, dient deze robuust en duurzaam worden ontworpen en aangelegd te 

worden. Intentie is de levensduur van drainage gelijk te houden aan dat van rioolleidingen. Dit betekent dat 

specifieke eisen aan drainageleidingen gesteld moeten worden conform het op te stellen programma van 

eisen. 
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9 Wat gaan we doen? (Maatregelen)  

Onderstaande tabellen geven een samenvatting van maatregelen en investeringen uit hoofdstuk 6 (A), 

hoofdstuk 7 (H), hoofdstuk 8 (G) en algemeen (ALG). 

 

Algemeen Maatregel / investering Jaar / periode Investering 

ALG1 Tussenevaluatie GRP – Verweving omgevingsvisie 2023 € 10.000, onderdeel van 

exploitatiepost 3510101  

ALG2 Bruidsschat – inbreng watergerelateerde aspecten 2021-2025  € 5.000 jaarlijks, onderdeel van 

exploitatiepost 3510101 

ALG3 Rioleringsprogramma opstellen (5-jaarlijks) 2025 € 25.000, onderdeel van 

exploitatiepost 4343083 

ALG4 Van risicodialoog tot uitvoeringsagenda 2021 € 25.000, onderdeel van 

exploitatiepost 4343083 

ALG5 Communicatie over water en klimaat  2021-2025  Jaarlijks, interne uren en kosten 

ALG6 Rioolbeheerplan (5-jaarlijks) 2024 € 20.000, onderdeel van 

exploitatiepost 4343083 

ALG7 Basisrioleringsplan (10-jaarlijks) 2022 € 30.000, onderdeel van 
exploitatiepost 4343083 

ALG8 Operationeel plan (jaarlijkse actualisatie) Jaarlijks € 10.000 jaarlijks, onderdeel van 
exploitatiepost 3510101 

    

Afvalwater Maatregel / investering Jaar / periode Investering 

A1 Inventariseren en in beheersysteem verwerken 

drainageleidingen 

2022 € 7.500, onderdeel van 

exploitatiepost 3510101 

A2 Reinigings- en inspectie vrijvervalriolering (met aandacht 

voor foutieve aansluitingen)  

2021-2025  

(freq. 1 per 8 jaar) 

€ 80.000 jaarlijks,  exploitatiepost 

4343060 (ophogen) 

A3 Rioolvervanging vrijvervalriolering 2021-2025 € 270.000 – 290.000 jaarlijks 

(investering) 

A4 Inspectie pompen en gemalen (conform BRL 1402-01) 2021-2025 € 15.000 jaarlijks, onderdeel van 

exploitatiepost 4343050 

A5 Vervangen pompen en gemalen (planperiode enkel EM) 2021-2025 € 200.000 per jaar (investering) 

A6 Inspectie voedingskabels Periodiek, eens per 

5 jaar 

€ 3.000 jaarlijks (gem.), ophogen 

exploitatiepost 4343050 

A7 Herstellen voedingskabels 2021-2025 € 6.000 jaarlijks, ophogen 

exploitatiepost 4343050 

A8 Inspectie centrale voedingskasten (CVK) 2021-2025  

(freq. 1 per 5 jaar) 

€ 2.160 jaarlijks, onderdeel van 

exploitatiepost 4343050 (BRL) 

A9 Actualiseren tekening CVK voedingskabels (bijhouden) 2021-2025 € 500 jaarlijks, onderdeel van 

exploitatiepost 3510101 

A10 Beheer van telemetriesysteem 2021-2025 € 27.000 jaarlijks, onderdeel van 

exploitatiepost 4343050 

A11 Reiniging en inspectie BBV’s en riooloverstorten (v.v. 

telemetrie) 

2021-2025(freq. 1 

per 4 jaar) 

€ 2.500 jaarlijks,  exploitatiepost 

4343060 (ophogen) 

A12 Kalibreren telemetriesysteem (29 stuks) 2021-2025 € 7.000 jaarlijks, onderdeel van 

exploitatiepost 4343050 

A13 Extern archiveren en overdragen meetdata aan 

gemeente 

2021-2025 € 200 jaarlijks, onderdeel van 

exploitatiepost 3510101 

A14 Beleid omtrent telemetrie opstellen 2022 € 5.000, onderdeel van 

exploitatiepost 3510101 

A15 Periodieke controle bodemlozende IBA systemen  Geen kosten taakveld riolering  

A16 Vervangen huisaansluitingen  

(planmatig, bij rioolvervanging) 

2021-2025 € 50.000 jaarlijks  

(investering) 
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Hemelwater Maatregel / investering Jaar / periode Investering 

H1 Afkoppeling  

(klimaatadaptatie zoals aanpassingen openbare ruimte) 

2021-2050 € 150.000 per jaar in planperiode 

H2 Aanpakken urgente knelpunten volgend uit 

herberekening 2020  

2021-2025 € 100.000 per jaar 

H3 Onderzoek bijdrageregeling afkoppelen verhard 

oppervlak en/of de aanleg van groene daken 

2022 € 7.500, onderdeel van 

exploitatiepost 3510101 

H4 Ombouw verbeterd gescheiden stelsel Beeklaan tot een 

volledig gescheiden stelsel 

2023 € 75.000 (investering), maakt 

onderdeel uit van maatregel H2 

    

Grondwater Maatregel / investering Jaar / periode Investering 

G1 Exploitatie grondwatermeetnet inclusief incidenteel 

bijplaatsen meetpunt (1 per jaar) 

2021-2025 € 15.000 jaarlijks, onderdeel van 

exploitatiepost 4343050 

G2 Loketfunctie water vervullen 2021-2025 Jaarlijks, interne uren en kosten 

G3 Maatregelen droogte (meekoppelkansen) 2021-2050 Jaarlijks (investering), maakt 

onderdeel uit van maatregel H1-H2 
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10 Wat zijn de benodigde personele en financiële middelen? 

In dit hoofdstuk worden de kosten en baten (inning van de rioolheffing) van de rioleringszorg behandeld. De 

Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt dat de rioolheffing maximaal kostendekkend 

mag zijn (de gemeente mag besluiten om een deel van de kosten uit andere middelen te financieren). Het 

is daarnaast toegestaan om voor toekomstige (riool)vervangingen of groot onderhoud een voorziening in 

het leven te roepen en voor deze toekomstige uitgaven te sparen. Deze voorziening mag tevens ingezet 

worden om het tarief enigszins te egaliseren. Een meer dan 100% kostendekkende rioolheffing is niet 

toegestaan.  

 

Aan de uitgavenzijde wordt onderscheid gemaakt in lopende kapitaallasten, nieuwe investeringen 

(vervanging en afkoppeling), exploitatielasten (personele inzet en beheer en onderhoud stelsel) en overige 

maatregelen (zoals onderzoeken). Deze aspecten worden onderstaand behandeld.  

De inkomstenkant is de exponent van de uitgavenzijde. In hoofdstuk 10.7 wordt de heffing berekend die 

nodig is om een kostendekkend geheel te hebben en in de toekomst te houden. 

 

 

Financieel wordt 30 jaar vooruit gekeken (tot en met 2050). Dit sluit goed aan bij de BBV, die pleit voor een 

beperktere financiële horizon dan ‘gebruikelijk’ in een GRP. Daarnaast dient de openbare ruimte van 

gemeenten in 2050 klimaatbestendig ingericht te zijn, waarmee wij derhalve deze gehele termijn in 

ogenschouw nemen. Op deze wijze kan er voldoende geanticipeerd worden op een toekomstige stijging of 

daling van de lasten. 

Naast de financiën, moet ook de personele kant niet uit het oog verloren worden. In hoofdstuk 10.9 wordt 

de formatie voor riolerings- en stedelijk waterbeheer binnen onze organisatie belicht. 

 

10.1 Algemeen 

Investeringen in de riolering moeten op grond van de gemeentelijke financiële voorschriften worden 

geactiveerd. Activeren leidt tot kapitaallasten.  

 

 

Basisregel: investeringen in het riool activeren en afschrijven 

Onder het BBV is de basisregel dat investeringen met economisch nut geactiveerd moeten worden (artikel 59, 

eerste lid BBV). Alle investeringen in het riool -ook de vervangingsinvesteringen- vallen onder de investeringen 

met een economisch nut. Immers, een gemeente kan middelen genereren via het riooltarief (artikel 59, tweede lid 

BBV). De geactiveerde investeringen leiden voor de duur van de afschrijfperiode tot kapitaallasten en deze lasten 

kunnen op grond van artikel 228a Gemeentewet in het tarief worden meegenomen [Notitie Riolering, Commissie 

BBV, oktober 2009] 

BBV Notitie Riolering (november 2014):  

“Het GRP heeft een lange planningshorizon. De hardheid van de ramingen neemt daarbij vanzelfsprekend af 

naarmate de te bekostigen maatregelen verder in de toekomst liggen. Met name daar waar het gaat om 

maatregelen die bekostigd kunnen worden uit voorzieningen (zoals groot onderhoud en vervangingsinvesteringen) 

geldt dat deze nogal kunnen fluctueren en in de tijd kunnen verschuiven. Het is dan ook niet reëel bij het 

berekenen van de hoogte van de jaarlijkse toevoeging in de betreffende voorziening uit te gaan van de 

planningshorizon die gehanteerd wordt in het GRP. Daarbij kan beter uitgegaan worden van een middellange en 

in de tijd telkens een jaar opschuivende periode.  

Daarmee is het mogelijk met inachtneming van artikel 228a Gemeentewet tot een goede afweging te komen hoe 

hoog het riooltarief moet (kan) zijn en (desgewenst) welke stijgingsfactor daarin moet worden opgenomen.” 
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Onderzoeken worden vaak niet geactiveerd: 

 

In Hillegom worden te investeringen ten behoeve van onderzoeken niet geactiveerd. Deze kosten dekken 

wij vanuit de exploitatie.  

 

Per 1 januari 2015 beschikken wij over een voorziening ten behoeve van toekomstige (riool)vervangingen, 

conform de richtlijnen uit het BBV. Deze voorziening wordt enkel aangewend voor de vervanging en/of 

verbetering van leidingen, bouwkundige onderdelen van het rioleringsstelsel en mechanisch/elektrische 

vervangingen van pompen en gemalen.  

Aangezien dotaties aan en onttrekkingen uit de voorziening gebaseerd zijn op ramingen (begroting) zullen 

wij het uitvoeringsplan en daaraan gerelateerde kostendekkingsplan tussentijds evalueren en indien nodig 

actualiseren op basis van werkelijke kosten (maatregel ALG1). Substantiële financiële afwijkingen ten 

opzichte van de raming worden aan het College gemeld. Eventuele overschotten als gevolg van 

(incidentele) voordelen op investeringen worden toegevoegd aan de voorziening ten behoeve van 

vervangingen. Op deze wijze worden eventuele overschotten direct ingezet om toekomstige (kapitaal)lasten 

te reduceren. 

Uit doelmatigheidsoogpunt en gezien het feit dat projecten doorgaans een langere looptijd dan één jaar 

hebben, kiezen wij er voor het plan niet jaarlijks te actualiseren. Het uitvoeringsplan is globaal van karakter 

en beschouwt een langjarige periode. In het rioolbeheerplan en het operationeel plan zijn respectievelijk de 

prognoses en de detailplanning voor de komende 4 à 5 jaar opgenomen. Wanneer een investering later 

uitgevoerd wordt, heeft dat geen grote consequenties voor het kostendekkingsplan c.q. de rioolheffing, 

aangezien wij werken met een voorziening (het geld blijft in de Voorziening en zal op een later tijdstip voor 

het bestemde doel gebruikt worden).  

 

10.2 Kapitaallasten 

Voor leidingen (riolering) en bouwkundige onderdelen van pompputten wordt een economische 

afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd en voor mechanisch / elektrische vervanging van pompen en 

gemalen een termijn van 15 jaar. De rekenrente voor geactiveerde investeringen bedraagt 0%. Er wordt 

lineaire afschrijving gehanteerd. Kapitaallasten (afschrijving) starten het jaar ná uitvoering.  

Investeringen in het verleden, ten behoeve van vervangingen of aanleg van randvoorzieningen, dan wel 

aansluiting van het buitengebied, zijn geactiveerd. Dit heeft geleid tot kapitaallasten. Onderstaande grafiek 

toont de lopende kapitaallasten van geactiveerde investeringen tot en met het jaar 2020, alsmede van de 

nieuwe investeringen (voor zover deze niet afgeboekt worden in de balanssfeer, zie: Werking van de 

voorziening).  

 

In 2021 bedragen de kapitaallasten 20% van de totale inkomsten uit de rioolheffing. 

Activeren immateriële activa 

De mogelijkheid om immateriële activa te activeren is door de BBV aanzienlijk beperkt. Alleen kosten van 

onderzoek en ontwikkeling kunnen nog worden geactiveerd. Daarbij geldt ook nog de voorwaarde dat er reëel 

zicht moet zijn op de verwezenlijking van de plannen (bovendien moet het gaan om de verwezenlijking van 

tastbare zaken). De maximale afschrijvingstermijn is in de nieuwe BBV gesteld op 5 jaar. 
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Figuur 24 Kapitaallasten investeringen taakveld riolering gemeente Hillegom 

 
Nieuwe, nog uit te voeren investeringen leiden tot nieuwe kapitaallasten, tenzij deze investeringen ‘direct’ 

afgeboekt kunnen worden met het saldo in de Spaarvoorziening: 

 

Werking van de voorziening 

Voor de rioolheffing bestaat de wettelijke mogelijkheid om via het tarief vooraf gepland te sparen voor 

toekomstige vervangingsinvesteringen (art 229b, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet). Ook deze 

spaarbedragen moeten op grond van de BBV aan een Voorziening worden toegevoegd. In het jaar dat de 

vervangingsinvestering wordt gerealiseerd, komt deze als actief op de balans en kan de opgebouwde 

spaarvoorziening daarop in mindering worden gebracht. Via de spaarbedragen kan het opwaartse effect 

van de vervangingsinvesteringen op de rioolheffing dus worden gemitigeerd (bron: Bijlage Notitie Riolering 

BBV, april 2012). 

 

De specifieke regels ten aanzien van de voorziening zijn beschreven in de meer recente versie van de 

Notitie Riolering (november 2014) en de Vraag en antwoord rubriek van de BBV. 

• In het tarief mogen spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen worden meegenomen. 

Deze worden als last in de exploitatie toegevoegd aan een voorziening ex. artikel 44, lid 1d BBV;  

• Bij realisatie van de vervangingsinvestering wordt deze voor het volle bedrag geactiveerd. Het bedrag 

voor toekomstige vervangingsinvesteringen in de rioolvoorziening wordt op het te activeren bedrag in 

mindering gebracht (afboeking in de balanssfeer: artikel 62, lid 4 BBV).  

• Ook wanneer “idealiter” de jaarlijkse spaarbedragen precies gelijk zijn aan de jaarlijkse 

vervangingsinvesteringen moeten de “spaarbedragen” als last worden geboekt en wordt vervolgens de 

daarmee gevormde voorziening afgeboekt op de geactiveerde vervangingsinvesteringen.  
 

In het kostendekkingsplan zijn de spaarbedragen voor toekomstige vervangingen aangegeven als 

dotatiebedragen aan de voorziening. Om de (nieuwe) kapitaallasten zo laag mogelijk te houden en daarmee 

financiële armslag te creëren voor de toekomst, worden investeringen ‘zo weinig mogelijk’ geactiveerd (het 

saldo van de voorziening wordt dus zo veel mogelijk ingezet om investeringsbedragen ‘direct’ af te boeken). 
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Enkele uitgangspunten:  

• Afkoppeling wordt beschouwd als een vervangings- c.q. verbeteringsinvestering; het betreft het 

vervangen van een bestaand stelsel voor een voorziening voor gescheiden inzameling en transport. Dit 

is voortschrijdend inzicht. 

• Geen groot onderhoud meer: alle onderhoud valt onder de exploitatie. Relining (meer dan een enkele 

deelliner) wordt gelijkgesteld aan vervanging indien het de levensduur verlengt. 

• Relining dat niet levensduur verlengend is (renovatie) valt onder de exploitatie (onderhoud). 

• Vervanging van pompen en gemalen (mechanisch en elektrisch en bouwkundig) valt onder vervanging. 

De gemeente hanteert de componentenmethode (verschillende economische afschrijvingstermijnen) 

waardoor dit ook niet onder groot onderhoud kan vallen (conform BBV). 
 

10.3 Nieuwe investeringen planperiode 

De komende jaren zullen er investeringen plaatsvinden door de volgende riool gerelateerde maatregelen 

uit te voeren. 

• Vervangingsinvesteringen ten behoeve van riolering (buizen) worden geactiveerd en afgeschreven over 

40 jaar indien het saldo in de voorziening ontoereikend is om deze investeringen direct af te boeken. 

Het maakt daarbij niet uit of de riolering vervangen wordt, dan wel in zijn geheel gerelined. 

Een onderbouwing van de geraamde investeringskosten voor rioolvervangingen is als bijlage 9 toegevoegd. 

• Vervangingsinvesteringen ten behoeve van pompen en gemalen worden geactiveerd en afgeschreven 

over 40 jaar voor zover deze bouwkundige vervangingen betreffen én de Voorziening ontoereikend is 

om deze investeringen direct af te boeken.  
In bijlage 9 is een overzicht van de jaarkosten voor bouwkundige vervangingen weergegeven. De 

komende jaren (planperiode) zijn enkel elektromechanische vervangingen voorzien. 

• Elektromechanische vervangingen van pompen en gemalen: gemiddeld worden de 

mechanisch/elektrische onderdelen eens in de 15 jaar vervangen waarvoor in de periode 2021-2025 

een investering van € 200.000 per jaar voorzien (zie eveneens bijlage 9). 

• Onderzoeken worden, zoals aangegeven, direct ten laste van de exploitatie gebracht, te weten de 

exploitatieposten externe advieskosten (3510101) en planvorming (4343083). 

• Investeringen aanvullend op de reguliere exploitatie, zoals de kosten voor het reinigen en inspecteren 

van de vrijvervalriolering worden niet geactiveerd, maar komen direct ten laste van de rioolheffing 

(exploitatie). 
 

Zoals beschreven, zullen wij de voorziening enkel aanwenden voor vervangingen. Wij verstaan onder 

vervanging: “de sloop en vervanging van een deel van het bestaande rioleringsstelsel, inclusief maatregelen 

ter verbetering van het functioneren van het bestaande rioleringsstelsel (denk daarbij dus ook aan 

investeringen in het kader van klimaatadaptatie); het aantal aansluitingen wijzigt als gevolg van deze 

investeringen niet.” (conform definitie BBV Notitie Riolering).  

Relining, voor zover levensduur verlengend, scharen wij onder de noemer vervanging. Reliningen kunnen 

derhalve gefinancierd worden uit de voorziening.   

 

Het merendeel van de maatregelen en investeringen valt onder vervanging of (regulier) klein onderhoud. 

Laatstgenoemde kosten worden uit de exploitatie betaald. Voor de vervangingen is de voorziening in het 

leven geroepen. Om deze reden hebben wij geen (aparte) voorziening voor Groot Onderhoud. 

Voor een samenvatting van het kostendekkingsplan wordt verwezen naar bijlage 10.  

Grootschalige relining wordt gelijkgesteld aan vervanging, waardoor hiervoor dezelfde financiële 

rekenkundige (financiële) uitgangspunten gelden. 

‘grootschalige’ relining is een relatief begrip; als stelregel geldt dat het meerdere strengen betreft en dat als 

uitgangspunt geldt dat deze strengen (na relining) zullen blijven liggen, indien de overige strengen een aantal 

jaren later vervangen zouden worden. 
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10.4 Exploitatielasten 

De exploitatielasten bedragen in de planperiode gemiddeld € 1.273 duizend per jaar (zie onderstaande tabel 

voor het jaar 2021 waar deze lasten ca. € 1.277.743 bedragen). Dit bedrag is exclusief lopende 

kapitaallasten (afschrijving), dotatie aan de voorziening en BTW. De BTW component bedraagt in de 

planperiode gemiddeld ca. € 251 duizend per jaar. Voor een volledig overzicht van de exploitatielasten wordt 

verwezen naar bijlage 10. 

 

 

Figuur 25 Exploitatielasten taakveld riolering 

 

Onderzoeken en plannen 
Jaarlijks worden rioleringsplannen opgesteld, modelberekeningen uitgevoerd of (minder frequent) 

basisrioleringsplannen geactualiseerd. Deze onderzoeken en plannen zijn nodig om een actueel en 

betrouwbaar beeld te houden van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel en 

verbeteringsmaatregelen te (kunnen) treffen. Uit de post planvorming (4343083) worden het gemeentelijk 

rioleringsplan (rioleringsprogramma), rioolbeheerplan, basisrioleringsplan en de risicodialoog betaald. 

Gemiddeld is hiervoor in de planperiode € 25.000 benodigd en beschikbaar.  

De post externe advieskosten (3510101) dient voor de overige periodieke, projectmatige en deels ad hoc, 

adviezen en diensten, zie hiervoor de tabel in hoofdstuk 9. Hierbinnen vallen ook de kosten voor de 

gezamenlijke onderzoeken van Kennemerland (bijdrage gemeente Hillegom). Het jaarlijkse budget 

bedraagt € 113.800. 

 

10.5 BTW toerekening 

Wij mogen bij bepaling van de omvang van de lasten ten behoeve van de berekening van de toegestane 

hoogte van de riooltarieven de geraamde BTW meenemen (229b,2b Gemeentewet). De reden hiervan is 

dat vóór de invoering van het BTW compensatiefonds dit ook al mocht en de gemeente bij de invoering van 

het BTW compensatiefonds anders een niet bedoeld inkomstenverlies zou hebben geleden. 

Het gaat hierbij om alle BTW, dus zowel de BTW die drukt op goederen en diensten die direct als last op 

de exploitatie drukken of via een voorziening lopen, als ook de BTW die drukt op de investeringen, 

onverschillig of deze worden geactiveerd of uit een voorziening worden bekostigd.  
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Wij rekenen de compensabele BTW last toe aan de rioolheffing (bestaand beleid). Dit is derhalve een 

grondslag voor de berekening van de rioolheffing.  

Ten aanzien van geactiveerde investeringen wordt 75% van de afschrijving als BTW last toegerekend.  

Als gevolg van het herinvoeren van de voorziening zal een deel van de investeringen niet meer geactiveerd 

worden, waardoor er geen BTW over de afschrijving plaatsvindt. Om dit te ondervangen wordt BTW 

berekend over de dotatie aan de voorziening. 

 

De toegekende btw betreft:  

• de door derden uitgevoerde (en dus btw-plichtige) werkzaamheden behorende tot de exploitatie, 

ter grootte van gemiddeld ca. € 251 duizend per jaar in planperiode (21% btw); 

• BTW over 75% van de afschrijving behorende tot de lopende kapitaallasten à € 76 duizend per 

jaar in planperiode; 

• BTW over 75% van de afschrijving van in de nabije toekomst te activeren investeringen (variabel, 

gemiddeld ca. € 7 duizend per jaar in planperiode); 

• 21% btw over de dotatie aan de voorziening (variabel, gemiddeld € 62 duizend per jaar in 

planperiode). 

 

10.6 Ontwikkeling aantal heffingseenheden 

In 2021 ontvangen naar verwachting 6.651 meerpersoonshuishoudens en 3.049 eenpersoon huishoudens, 

500 garages en trafo’s en 703 niet-woningen een aanslag voor de rioolheffing. 

In het kader van de ontwikkeling van de beheer- en onderhoudskosten (groter areaal betekent meer kosten) 

en de ontwikkeling van het aantal heffingseenheden voor de rioolheffing (meer heffingseenheden leidt tot 

meer inkomsten) is het van belang om een uitspraak te doen over de te verwachte groei van het aantal 

eenheden. 

Ook het Hoogheemraadschap wil graag weten of er groei te verwachten is, met name met het oog op de te 

verwachte afvalwaterstromen naar de rioolwater zuiveringsinstallatie (volstaat de capaciteit ook in de nabije 

toekomst).  

Om een inschatting te kunnen maken van de ontwikkeling is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het 

Woningmarktonderzoek 2019, waarbij in totaal 1.550 nieuwe woningen gebouwd worden, alsmede de door 

de financiële afdeling gehanteerde aantallen. Voor de berekeningen van de rioolheffing wordt uitgegaan 

van de volgende ontwikkelingen tot en met 2030. Vanaf 2031 wordt een nulgroei aangehouden. 
 

 

Figuur 26 Prognose netto groei aantal aansluitingen 

 

In het kostendekkingsplan is uitgegaan van bovenstaande groeicijfers, waarbij de verdeling als volgt is: 69% 

van de groei wordt toegerekend aan de meerpersoons huishoudens en 31% aan de eenpersoons 

huishoudens (gelijk aan de huidige woningbezetting). Voor het innen van de rioolheffing wordt uitgegaan 

van de realisatie van 50% van de groei in het betreffende ‘jaar n’ en 50% in ‘jaar n+1’. Vanaf 2031 geldt een 

nulgroei.  

 

Ieder jaar wordt het daadwerkelijk aantal aansluitingen geactualiseerd op basis van de meest recente 

gegevens. Mocht het daadwerkelijk aantal aansluitingen substantieel afwijken van de prognose, dan zullen 

de gevolgen voor de heffing inzichtelijk worden gemaakt en kan de hoogte van de heffing daar (indien nodig) 

op aangepast worden.  
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10.7 Berekening kostendekkende heffing 

De kostendekkende rioolheffing is berekend voor de periode 2021-2050. Het saldo van de voorziening wordt 

jaarlijks ingezet om de te activeren bedragen bij nieuwe vervangingsinvesteringen zo laag mogelijk te 

houden (zodat lagere kapitaallasten bereikt worden). Voor de berekeningen is uitgegaan van een saldo van 

nul eind 2020. Dit is het saldo wanneer alle lopende kredieten afgesloten c.q. de projecten afgerond zijn. 

De gemiddelde netto storting in de voorziening bedraagt in de planperiode gemiddeld ca. € 296 duizend per 

jaar.  

Om de rioolheffing ook in de toekomst kostendekkend te houden is de volgende ontwikkeling benodigd: 

 

Jaar / periode 
meerpersoons 

huishouden 

eenpersoons 

huishouden 
Garages en trafo’s 

Niet-woningen 

(gemiddeld) 

2021 € 233,40 € 204,60 € 50,00 € 255,80 

2022-2025 € 233,40 * € 204,60 * € 50,00 * € 255,80 * 

2026-2030 € 233,40 * € 204,60 * € 50,00 * € 255,80 * 

* behoudens jaarlijkse indexatie

Figuur 27 Rioolheffing per categorie (exclusief jaarlijkse indexatie) 

 

De ontwikkeling van de totale kapitaallasten (lopende en nieuwe kapitaallasten) is in figuur 25 (paragraaf 

10.2) weergegeven. Uit het verloop van de blijkt dat de inzet van het saldo van de voorziening leidt tot 

slechts een beperkte en tijdelijke stijging van de kapitaallasten. 

 

In cijfers ontwikkelen de kapitaallasten zich als volgt: van 20% van de baten in 2021 naar eveneens 20% 

van de baten in 2050. In de tussenliggende jaren is het percentage in geen enkel jaar hoger van 25% (bij 

gelijkblijvende uitgangspunten, waaronder de rente van 0%). 
 

Gedurende de totale beschouwde periode 2021-2050 wordt bij ene gelijkblijvende rioolheffing (behoudens 

indexatie) 41% van de investeringen niet geactiveerd door de inzet van de voorziening (op een voorziene 

totale investering van ruim € 27 miljoen). Hiervan kan afgerond € 11,2 miljoen direct betaald worden uit de 

begrote dotatiebedragen aan de voorziening. De resterende investeringen zullen geactiveerd en langjarig 

afgeschreven worden.  

 

10.7.1  Opbouw van de rioolheffing 

De rioolheffing voor een meerpersoons huishouden bedraagt € 233,40 per heffingseenheid in 2021. De 

totale inkomsten bedragen afgerond € 2,38 miljoen. Ruim de helft (54%) van de inkomsten wordt besteed 

aan de exploitatie en dient voor de uitvoering van onder andere het dagelijks beheer en onderhoud, 

personeelslasten, onderzoeken, maatregelen (zie figuur 26, hoofdstuk 10.4 voor een overzicht van de 

exploitatielasten). 20% van de inkomsten wordt besteed aan de kapitaallasten; het betreft de 

afschrijvingslasten van riool gerelateerde investeringen uit het (recente) verleden. Ongeveer 16% van de 

inkomsten bestaat uit compensabele BTW (zie hoofdstuk 10.5). In 2021 bedraagt de dotatie aan de 

voorziening € 241 duizend (10%). Met deze dotatie wordt het ontstaan van nieuwe kapitaallasten 

gereduceerd. 
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Figuur 28 Procentuele verdeling van de lasten binnen het taakveld riolering (2021) 

  

10.8 Vergelijking ontwikkeling rioolheffing 

In het vorige GRP (2016-2020) was een rioolheffing voor meerpersoons huishoudens voorzien van € 288,44 

in 2021, exclusief indexatie over de afgelopen 5 jaar. Deze heffing zou gedurende meerdere jaren gestand 

gedaan worden.  

Uit de herberekening en het nieuwe GRP blijkt dat de huidige heffing van € 233,40 de komende jaren 

gestand kan worden gedaan. Het verschil van € 55 per jaar (zie hoofdstuk 2.3 voor het ontstaan hiervan) 

kan derhalve als permanent beschouwd worden. 

Kanttekening daarbij is de rentetoerekening van nul procent. Indien de door de gemeente Hillegom betaalde 

en doorbelaste rente stijgt, zullen ook de kapitaallasten toenemen, waardoor een hogere kostendekkende 

rioolheffing benodigd is. 

  

10.9 Personele middelen 

Om inzicht te krijgen in de benodigde personele middelen is gebruik gemaakt van de module D2000 

“personeel aspecten van gemeentelijke watertaken” uit Kennisbank Stedelijk Water van Stichting RIONED. 

In de module wordt voor de reguliere gemeentelijke rioleringszorg een aantal deeltaken onderscheiden. De 

gemeente Hillegom telt 22.208 inwoners (1 januari 2020). Hiermee valt de gemeente onder de categorie 

20.000 tot 50.000 inwoners. Voor een gemeente van deze grootte wordt onderstaand per onderdeel een 

inschatting gemaakt van de benodigde formatie voor iedere deeltaak. Bij deze inschatting is uitgegaan van 

de voor Hillegom geldende situatie. Hierin zijn alle taken behorende tot de afvalwater-, hemelwater- en 

grondwaterzorgplicht meegenomen. 
 

Samenvatting tijdsbesteding 

 (theoretisch benodigd, Kennisbank Stedelijk Water)  

Tijdsbesteding 

[dagen] 

Planvorming, onderzoek en facilitair 252 

Onderhoud (op basis van 80% uitbesteding) 15 

Maatregelen (op basis van 60% uitbesteding) 89 

Totaal (theoretisch benodigd) 356 

Figuur 29 Theoretisch benodigde formatie voor een individuele gemeente tussen 20.000 en 50.000 inwoners, zie bijlage 7  

 

De benodigde inzet bedraagt derhalve 356 dagen per jaar voor een gemeente tussen de 20.000 en 50.000 

inwoners. Voor de onderliggende berekeningen wordt verwezen naar bijlage 7. 
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Uitgaande van een 1:1:2 verdeling van de personele inzet binnen HLT verband is de beschikbare formatie 

binnen de gemeente Hillegom als volgt opgebouwd: 

 

Beschikbare formatie Taakveld Riolering  

Overhead en ondersteuning  

- Management, financiën, administratie e.d. Toerekening in exploitatie 

Team Beheer Buitenruimte 0,60 FTE 

- Rioolbeheerder  
  (1 formatieplaats naar rato verdeeld over HLT gemeenten) 

0,25 FTE (56 dagen) 

- Beleidsmedewerker riolering  
  (0,8 formatieplaats naar rato verdeeld over HLT gemeenten) 

0,20 FTE (45 dagen) 

- Toezichthouder riolering 
  (0,6 formatieplaats naar rato verdeeld over HLT gemeenten) 

0,15 FTE (34 dagen) 

Team Beleid en Inrichting 0,25 FTE 

Projectleiders wanneer riolering onderdeel is van multidisciplinaire projecten. 
Inzet afhankelijk van het aantal projecten in voorbereiding en uitvoering.  

0,25 FTE (56 dagen) 

Meerlanden Zit in de uitbestede werkzaamheden 

Meerlanden verzorgt zijn eigen voorbereiding/toezicht/directie op de door hen uitgevoerde activiteiten. Dit betreft dan vooral het 

dagelijks onderhoud inclusief afhandeling meldingen, klachten en storingen.  

In totaal zijn er 191 dagen beschikbaar, overeenkomend met 0,85 FTE.  

 

De reden dat het verschil tussen benodigd en beschikbaar aanzienlijk is, wordt met name veroorzaakt door 

de ambtelijke samenwerking binnen HLT verband. Hillegom is met 22.000 inwoners onderdeel van HLT met 

3 gemeenten en in totaal 82.000 inwoners. Met de efficiency voordelen van een grotere organisatie wordt 

in de berekening van Stichting RIONED geen rekening gehouden. Bij een gemeente van meer dan 50.000 

inwoners bedraagt de benodigde personele capaciteit voor “planvorming, onderzoek, en facilitair” 403 

dagen. Dit is fors minder dan 3x 252 dagen die benodigd is bij 3 gemeenten met een grootte tussen de 

20.000 en 50.000 inwoners. Nu is het weliswaar 1 uitvoeringsorganisatie maar blijven het toch drie 

gemeenten en niet 1 gemeente. Het volledige efficiency voordeel zal dus niet helemaal gerealiseerd worden. 

Voor het gemak wordt uitgegaan van een benodigde formatie voor “planvorming, onderzoek, en facilitair” 

van 193 dagen per gemeente (bestaande uit de benodigde formatie voor een gemeente groter van 50.000 

inwoners en de helft van het efficiency voordeel, de totale benodigde formatie wordt gedeeld door de 3 

gemeenten). 

Onderstaande tabel geeft de totale benodigde formatie weer, uitgaande van de feitelijke ambtelijke 

samenwerking binnen HLT verband. 

 

Samenvatting tijdsbesteding  

Hillegom in HLT verband 

Tijdsbesteding 

[dagen] 

Planvorming, onderzoek en facilitair 193 

Onderhoud (op basis van 80% uitbesteding) 15 

Maatregelen (op basis van 60% uitbesteding) 89 

Totaal (theoretisch benodigd) 297 

Figuur 30 Theoretisch benodigde formatie gemeente Hillegom inclusief efficiency voordeel HLT samen 

 

Resumerend is er een beschikbare formatie in Hillegom van 191 dagen en een benodigde formatie van 

297 dagen, een verschil derhalve van 106 dagen (0,47 FTE). Binnen de HLT organisatie wordt onderzocht 

hoe het gemiddelde tekort voor de drie gemeenten binnen de verschillende functieniveaus opgevangen 

wordt.  
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1  Begrippenlijst 

 

Afkoppelen Het hemelwater, afkomstig van verhard oppervlak, niet langer lozen op de 

riolering, maar op een andere wijze verwerken (hergebruik, infiltratie, lozing 

op oppervlaktewater). 

 

Afvalwater Verontreinigd water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en 

instellingen. 

 

Basisinspanning De minimumeisen waaraan een rioolstelsel moet voldoen op het gebied van 

berging (inclusief randvoorzieningen) en pompovercapaciteit. De richtlijnen 

worden door de waterkwaliteitsbeheerder vastgesteld. 

 

Basisrioleringsplan (BRP) Plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling en 

afvoer van afvalwater en neerslag binnen een bepaald gebied dient te 

geschieden. 

 

Bedrijfsafvalwater Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof 
zijn bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk 
afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is (definitie volgens art. 1.1 
Wm). 

 

Bergbezinkbassin (BBB) Vuilreducerende randvoorziening met zowel een bergings- als een 

bezinkingsfunctie, in de vorm van een betonnen bassin, gelegen achter de 

overstorten. Indien uitgevoerd als leiding: bergbezinkleiding (BBL). 

 

Berging Nuttige inhoud van een rioolstelsel uitgedrukt in m3, of uitgedrukt in relatie tot 

het aangesloten afvoerend oppervlak (mm). Onderscheid wordt gemaakt 

tussen statische berging, dynamische berging, verloren berging en berging 

op straat. 

 

BTW compensatiefonds Als gemeenten en provincies diensten of goederen extern inkopen, betalen 

zij daarover btw. In tegenstelling tot bedrijven kunnen zij die btw niet 

terugvorderen van de Belastingdienst. Extern ingekochte diensten zijn 

daarom al snel duurder dan intern uitgevoerde activiteiten. Sinds 2003 

kunnen gemeenten en provincies met het BTW compensatiefonds toch de 

btw terugvragen (onder voorwaarden) die ze hebben betaald over uitbesteed 

werk.  
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Bui 08 Standaardbui conform module C2100 van de Kennisbank Stedelijk Water  

 met een volume van 19,8 mm in 60 minuten en een piekintensiteit van 110 

l/s/ha achterin de bui. De theoretische herhalingstijd van deze bui is 2 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

minuten 
Bui 09 Standaardbui conform module C2100 van de Kennisbank Stedelijk Water 

met een volume van 29,4 mm in 60 minuten en een piekintensiteit van 160 

l/s/ha voorin de bui. De theoretische herhalingstijd van deze bui is 5 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

minuten 
           

Discrepantieonderzoek Discrepantie betekent dat er een grotere hoeveelheid afvalwater op een  

 RWZI binnenkomt dan te verwachten valt op basis van het aantal inwoners   

   en bedrijven. Bij een discrepantieonderzoek wordt onderzocht waar dat  

 verschil tussen de verwachte en werkelijk hoeveelheid afvalwater vandaan  

 komt.  

 

Droogweerafvoer (DWA)           Het totaal aan afvalwater dat via de riolering wordt afgevoerd. 

 

Drukriolering Inzameling van afvalwater, via een systeem van pompputten en 

persleidingen. Hierbij wordt uitsluitend afvalwater door pompunits via (kleine) 

persleidingen naar het dichtstbijzijnde vrijvervalriool geperst. Toepassingen 

hoofdzakelijk in buitengebieden.  

 

Externe overstort Rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in 

beschouwing genomen rioolstelsel. 

 

Gemengd rioolstelsel Rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater door hetzelfde buizenstelsel 

wordt ingezameld en afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

 

Gescheiden rioolstelsel Rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater door afzonderlijke 

buizenstelsels (of andere systemen) wordt ingezameld. Het afvalwater wordt 
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afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater wordt 

geïnfiltreerd in de bodem of (al dan niet vertraagd) afgevoerd naar 

oppervlaktewater. 

 

Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeenten zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht een Verbreed 

Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) op te stellen. In dit plan is de visie van 

de gemeente vastgelegd met betrekking tot het aanleggen van een 

geoptimaliseerd rioolstelsel en het zorgvuldig beheren van dit stelsel. 

 

Hemelwaterafvoer (HWA) Het totaal aan hemelwater dat via de riolering wordt afgevoerd. 

 
Huishoudelijk afvalwater Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en 

huishoudelijke werkzaamheden (definitie volgens art. 1.1 Wm). 
 
IBA Individuele Behandeling Afvalwater. Een alternatief voor een aansluiting op 

de riolering in de vorm van een lokale zuivering op perceelsniveau. 

 

Inspectie Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van een object. 

 

Kennisbank Stedelijk Water Vervangt de voormalige Leidraad Riolering. Verzamelwerk, opgesteld door 

de Stichting RIONED, waarin advies wordt gegeven voor het opstellen van 

rioleringsplannen.  

 

Leidraad Leidraad Riolering is vervangen door de (online) Kennisbank Stedelijk Water. 

Verzamelwerk, opgesteld door de Stichting RIONED, waarin advies wordt 

gegeven voor het opstellen van rioleringsplannen.  

 

Onderhoud Het handhaven van het goed functioneren van het rioolstelsel. 

 

Oppervlaktewater Water in rivieren, kanalen, meren, plassen, vennen, singels, vijvers, 

watergangen en sloten. 

 

Overstort Voorziening door middel waarvan bij regen het teveel aan rioolwater 

(hemelwater, al dan niet gemengd met stedelijk afvalwater) dat niet in het 

stelsel wordt geborgen, kan worden geloosd op oppervlaktewater. 

 

Overstortvergunning Vergunning binnen het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater 

voor het incidenteel lozen van rioolwater op oppervlaktewater. Te verlenen 

door de waterkwaliteitsbeheerder aan de beheerder van de overstort. 

 

Pompcapaciteit (pc) Som van de droogweerafvoer (dwa) en de pompovercapaciteit (poc). 

 

Pompovercapaciteit (poc) De theoretische hemelwaterafvoercapaciteit (pompcapaciteit minus de 

droogweerafvoer). 

 

Randvoorziening Een tot de riolering behorend, op reductie van de vuilemissie gerichte 

voorziening in of achter een rioolstelsel (veelal ter plaatse van een overstort). 
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Bijlage 2 Samenwerken in de waterketen 

 
Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven willen het waterbeheer beter 
verbeteren en hebben daarvoor afspraken en doelen vastgelegd in het Bestuursakkoord Water uit 2011. 
De 7 gemeenten in Zuid-Kennemerland, Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf PWN 
werken samen om deze doelen op regionale schaal te realiseren.  
 
Waarom samenwerking in de waterketen? 
In de Samenwerkingscluster Waterketen Zuid-Kennemerland werken de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Hillegom, Velsen en Zandvoort, het 
Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf PWN samen om de afspraken en doelen uit het 
Bestuursakkoord Water te realiseren. De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen zijn agenda lid. 
 
Het Bestuursakkoord Water is in 2011 door Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het 
Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven 
in Nederland (Vewin) ondertekend. In het akkoord is afgesproken om in 2020 binnen de waterketen 
(drinkwater, riolering, RWZI) landelijk 450 miljoen efficiencywinst te boeken.  
Realisatie van deze winst moet deels gevonden worden in de eigen organisaties en deels in 
(regionale) samenwerking tussen organisaties. Daarvoor werken samenwerkingspartners in Zuid-
Kennemerland samen. 
De samenwerking volgens het Bestuursakkoord Water heeft de volgende doelen (de 3K's): 
Kostenbeperking, Kwaliteitsverbetering en vermindering van de (personele) Kwetsbaarheid. 
  
Vanuit het Bestuursakkoord Water is het niet gewenst om te bezuinigen of noodzakelijke maatregelen uit 
te stellen, maar juist door samenwerking de te verwachten kostenstijging om te buigen. Deze ombuiging 
moet in 2020 hebben geleid tot minder meerkosten ten opzichte van het referentiejaar 2010. Kosten 
minder laten stijgen betekent slim omgaan met investeringen en besparen op de exploitatie.  Vragen, 
zoals of een maatregel echt noodzakelijk en effectief is en of het doel wordt gerealiseerd tegen de laagst 
maatschappelijke kosten spelen hierbij een rol. 
 
De personele kwetsbaarheid is een belangrijk doel, omdat veel gemeenten maar weinig water-, 
rioleringsspecialisten in dienst hebben. Vaak zijn het éénpitters en dat maakt de organisaties kwetsbaar. 
De samenwerkingscollega’s versterken elkaar door kennisuitwisseling en functioneren als elkaars 
sparringpartners.  
 
Bestuurlijk overleg  
In het Bestuurlijk Overleg Samenwerken in de Waterketen hebben de wethouders van de gemeenten, de 
hoogheemraad van Rijnland en de directeur van PWN zitting.  
Het bestuurlijk overleg vindt twee keer per jaar plaats om de voortgang van de samenwerking te 
bespreken en nieuwe opdrachten te formuleren.  
De wethouder van de gemeente Haarlem is voorzitter van het bestuurlijk overleg.  
 
De samenwerking is vastgelegd in de volgende overeenkomsten: 

• Bestuurlijke overeenkomst samenwerken in de waterketen regio Rijnland, juli 2016 

• Afvalwaterakkoord Velsen – Rijnland - HHNK, maart 2017 

• Strategische samenwerkingsagenda Velsen – Rijnland, mei 2017 

• …. 
 
Taken samenwerkingsgroep 
In de samenwerkingsgroep zitten de ambtelijke medewerkers van gemeenten, hoogheemraadschap en 
PWN. De samenwerkingsgroep stelt de koers en de gezamenlijke activiteiten van de samenwerking voor, 
geeft opdracht aan externe bureaus voor uitwerking van projecten, monitort de voortgang van projecten, 
coördineert de uitvoering van de gezamenlijke activiteiten en projecten, monitort de voortgang van het 
Bestuursakkoord Water en bereidt het bestuurlijk overleg voor. 
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Andere clusters 
Naast de samenwerkingscluster in Zuid-Kennemerland zijn er meer samenwerkingsverbanden. 
In het beheergebied van Rijnland wordt de onderstaande indeling aangehouden, met per cluster de 
volgende deelnemers: 

• Bollenstreek: Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Wassenaar, Rijnland 

• Groene Hart: Alphen aan den Rijn, Boskoop, Kaag en Braasem, Nieuwkoop, 
Rijnwoude, Bodegraven - Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Rijnland (Vlist) 

• Kennemerland: Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 
Heemstede, Hillegom, Velsen, Zandvoort, Rijnland (Aalsmeer, Amstelveen) 

• Leidse Regio: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Rijnland 
(Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer) 

 
De clusters zijn gevormd op basis van zuiveringskringen en bestaande overlegstructuren tussen 
gemeenten. De gemeenten tussen haken zijn agendalid van de betreffende clusters. In de uitwerking van 
het Bestuursakkoord Water hebben zij aansluiting gezocht bij de buurwaterschappen om praktische 
redenen. 
 
Het C-Team coördineert de samenwerking tussen de verschillende clusters. Elke samenwerkingscluster 
heeft een vertegenwoordiger van de cluster in het C-Team.  
 
Daarnaast is PWN ook aangehaakt bij alle vijf de samenwerkingsregio’s in het beheergebied van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. PWN en HHNK hebben onder de noemer ‘Samen 
slimmer’ een formeel samenwerkingsverband en organiseren onder dezelfde titel een jaarlijkse 
netwerkbijeenkomst.  
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Hoe monitoren we de voortgang? 
Tot 2017 was sprake van twee monitoringsinstrumenten, te weten de Benchmark Rioleringszorg en de 
regionale monitor. 
De Benchmark Rioleringszorg was de driejaarlijkse prestatiemeting van de riolering en het stedelijk 
waterbeheer in Nederland. Het onderzoek gaf de afgelopen edities inzicht in het functioneren en presteren 
van de riolering in Nederland. Ook werden het beheer, financiële aspecten en basisgegevens - zoals het 
aantal aansluitingen en de systemen voor de verwerking van hemelwater, afvalwater en grondwater - in 
beeld gebracht. De landsdekkende benchmark vond plaats in 2010, 2013 en 2016. In de eerste twee 
edities lag de nadruk op het van elkaar leren door gemeenten, in 2016 was de maatschappelijke 
verantwoording het zwaartepunt. 
De benchmark wordt voorlopig niet opnieuw uitgevoerd.  
 
De Regionale monitor is eveneens een landelijke monitor, waarbij echter de regionale samenwerking 
centraal staat. Deze monitor monitort de 3 K’s en vergelijkt het peiljaar (bijvoorbeeld 2017, 2018) met het 
referentiejaar 2010.  
De resultaten van de Regionale monitor vormen een bouwsteen voor de rapportage De Staat van Ons 
Water die in mei van elk jaar door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer 
wordt aangeboden. 
 
Welke maatregelen zijn bereikt of zijn in uitvoering? 
De afgelopen jaren is de effectiviteit in het waterketenbeheer vergroot door: 

• Goed lopende samenwerking in de groep 

• Kennisuitwisseling 

• Basismeetplan Grondwater Kennemerland 

• Onderzoek ketenschouw 

• Opstellen aansluitverordening 

• Opstellen verordening voor lozing water uit WKO-installaties 
  
 
Wat zijn de actuele onderwerpen? 

• Grondwater, regionale GIS-database 

• Waterloket 

• Uitvoeringsprogramma Ketenschouw 

• Regionale monitor 
 
Elk onderwerp heeft een bestuurlijke trekker met bijbehorende ambtelijke inzet. De werkwijze is in 2017 
gestart en geeft een positieve impuls aan de samenwerking en vergroot het commitment. 
 
Daarnaast zijn er onderwerpen die niet primair door de samenwerkingsgroep worden getrokken, maar die 
weldegelijk van invloed zijn. Deze onderwerpen komen dan ook regelmatig tijdens de vergaderingen aan 
bod. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 

• Klimaatadaptatie 

• Circulaire economie 

• Omgevingswet 

• Assetmanagement. 
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Bijlage 3 Milieutechnisch functioneren – kenmerken overstorten 

 

Riooloverstorten gemengde riolering 

 
 

 
 

  

Straat Buurt Bemalingsgebied Stelseltype X-coördinaat Y-coördinaat

Valckslootlaan Vosselaankwartier Gemengd 100578.103 478726.732

Abellalaan Schilderskwartier Gemengd 100037.355 477607.469

Singel Leidsestraat Gemengd 99529.2 477471.2

V. der Duyn van 

Maasdamlaan
Meer en Dorp Gemengd 100794.39 478580.68

Industriekade Bedr.terrein Hillegommerbeek Gemengd 100087.27 478261.06

Oijen Treslong Gemengd 100795.13 479205.6

Weerlaan Bedrijventerrein Treslong Vosselaan Gemengd 100426.44 479655.35

Trompenburg Treslong Gemengd 100450.188 479067

Maurick Treslong Gemengd 100864.08 479135.11

Van Vlietstraat Patrimonium Vosselaan Gemengd 100578.98 479969.24

Haarlemmerstraat Buitengebied Gemengd 100428.123 481071.965

Wilhelminalaan De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA Gemengd 98845.447 479045.247

Weeresteinstraat Buitengebied Vosselaan Gemengd 100524.886 480547.659

Marellaan Treslong Vosselaan Gemengd 100208.63 479134.707

3e Loosterweg Buitengebied Gemengd 98761.755 478867.063

Divonalaan Olympiakwartier Gemengd 100052.947 477804.276

Stationsweg De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA Gemengd 99270.068 478810.834

Wilhelminalaan Centrum Vosselaan Gemengd 99453.17362 478653.7043

Weerlaan Bedrijventerrein Treslong Vosselaan Gemengd 100311.3682 479708.1227

Straat Opmerkingen

Valckslootlaan
 Bovenkant overstortwand -1,35 m.

Put op palen gefundeerd.

Abellalaan
 Inw. 5500x3000.

Put op palen gefundeerd.

Singel  

V. der Duyn van 

Maasdamlaan

Oude overstort uit 1963 onder de brug is dichtgezet 

naast de brug is een nieuwe overstort geplaatst in 2013

Industriekade  

Oijen 21.24.071/76

Weerlaan  

Trompenburg 21.24.070/74/76

Maurick 21.24.074/068

Van Vlietstraat
300088 is een overstortput met een drempellengte van 

2.00m en een drempelhoogte van 0.35- NAP

Haarlemmerstraat  

Wilhelminalaan  

Weeresteinstraat  

Marellaan
Externe overstort BBL. Drempelhoogte -0,36, 

drempellengte 5,00m.

3e Loosterweg  

Divonalaan T.B.V. BBB

Stationsweg  

Wilhelminalaan  

Weerlaan  
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Lozingspunten hemelwaterriolering 

 

Straat Buurt Bemalingsgebied Stelseltype X-coördinaat Y-coördinaat

De Kwekerij Centrum RWA 99691.562 479011.843

Satelietbaan Bedr.terrein Treslong RWA 100333.711 479593.5

Satelietbaan Bedr.terrein Treslong RWA 100342.494 479585.365

Satelietbaan Bedr.terrein Treslong RWA 100294.353 479501.726

Prinses Marijkestraat Centrum RWA 100245.015 478759.971

Satelietbaan Bedr.terrein Treslong RWA 100551.117 479444.594

Achter de watertoren Bedr.terrein Hillegom-Zuid VGS RWA 99235.269 476510.765

Beekkade Centrum VGS RWA 99647.889 478437.375

Colijnlaan Meer en Dorp VGS RWA 101019.47 478628.207

De Visserlaan Meer en Dorp VGS RWA 100842.688 478571.236

V. der Duyn van Maasdamlaan Meer en Dorp VGS RWA 100768.06 478736.482

V. der Duyn van Maasdamlaan Meer en Dorp VGS RWA 100800.941 478585.216

Meerlaan Meer en Dorp RWA 100794.992 478219.893

Meerlaan Bedr.terrein Hillegommerbeek RWA 100489.994 478356.786

Singel Schilderskwartier RWA 99936.162 477243.445

Satelietbaan Bedrijventerrein Treslong RWA 100239.444 479569.405

Molenlaan Treslong RWA 100495.202 479288.424

Wilsonweg Leidsestraat RWA 99536.3 477520.14

Lodewijk van Deyssellaan Wendes RWA 100252.235 477468.737

Lodewijk van Deyssellaan Wendes RWA 100355.506 477683.848

Frederik van Eedenlaan Hemen RWA 100195.26 477513.715

van Engelenlaan Centrum Hofzicht (HWA) RWA 99445.095 478537.249

De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA RWA 99183.7 479598.1

De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA RWA 99291.866 479520.509

Wilhelminaplantsoen De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA RWA 98833.494 478972.873

Trompenburg Treslong RWA 100454.363 479058.744

Doornenburg Treslong RWA 100405.93 479244.618

Doornenburg Treslong RWA 100281.068 479166.176

Vossepolder RWA 100938.901 479162.3843

Carthagolaan Leidsestraat RWA 99662.32101 477909.2413

Voltstraat Bedr.terrein Horst ten Daal RWA 100828.564 479769.686

Valckslootlaan Vosselaankwartier RWA 100456.106 478756.929

Kastanjelaan Vosselaankwartier RWA 100379.5 478937.58

Arnoudstraat Bedr.terrein Hillegom-Zuid VGS RWA 99468.312 476711.541

Stationsweg De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA RWA 99744.399 479188.884

Prinses Margrietplantsoen Vosselaankwartier RWA 100465.7812 478753.0836

Stationsweg De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA RWA 99760.89 479384.838

Hertog Reynout Vossepolder RWA 101000.7621 479054.0685

Hertog Reynout Vossepolder RWA 100987.953 479061.134

Van den Endelaan Centrum RWA 99776.95728 478845.4531

Van den Endelaan Centrum RWA 99718.611 478880.125

Van den Endelaan Centrum RWA 99650.496 479001.051

Van den Endelaan Centrum RWA 99678.581 478904.049

Van den Endelaan Centrum RWA 99602.52344 478922.9646

Van den Endelaan Centrum RWA 99828.52564 478869.7887

Leidsestraat Buitengebied RWA 99415.51132 477497.6667

Leidsestraat Buitengebied RWA 99414.94624 477495.81

Willem Alexanderheem Vosselaankwartier RWA 100346.667 478819.439

Weerlaan Bedrijventerrein Treslong RWA 100429.695 479652.1152

Avenbeeck Brouwerlaankwartier RWA 100146.1041 477939.5676

Avenbeeck Brouwerlaankwartier RWA 100315.7296 477919.4503

Avenbeeck Brouwerlaankwartier RWA 100337.2892 477954.2469

Patrimoniumplein Patrimonium RWA 100516.0084 480092.2044

Talmastraat Patrimonium RWA 100481.759 479995.4322

Patrimoniumplein Patrimonium RWA 100460.6473 480089.8578

t Zand Buitengebied RWA 99785.54364 479378.2227

Van Vlietstraat Patrimonium RWA 100599.0184 480056.1183

Van Vlietstraat Patrimonium RWA 100594.7355 480039.2602

Van Vlietstraat Patrimonium RWA 100587.5203 480006.576

Van Vlietstraat Patrimonium RWA 100576.6458 479952.6382

De Zanderij RWA 98781.72035 479021.3826

Parklaan Treslong RWA 100208.0382 479335.3427

Valckslootlaan Vosselaankwartier RWA 100514.6982 478735.2611

Valckslootlaan Vosselaankwartier RWA 100569.3185 478696.0704

Valckslootlaan Vosselaankwartier RWA 100622.2221 478676.5833

Weerlaan Vosselaankwartier RWA 100683.552 478650.6765

Heemskerklaan Meer en Dorp RWA 100811.1378 478863.4487

Heemskerklaan Meer en Dorp RWA 101033.147 478768.9667

Pastoorslaan Buitengebied RWA 99956.79347 479761.8576

Leembruggenstraat Brouwerlaankwartier RWA 99982.76667 478027.0674

Leembruggenstraat Brouwerlaankwartier RWA 99919.40214 478076.8224

Hoofdstraat Brouwerlaankwartier RWA 99854.82619 478366.3666

Hoofdstraat Centrum RWA 99843.60641 478380.9292

De Zanderij RWA 99425.14233 479465.0943

De Zanderij RWA 99341.59557 479514.9595

De Zanderij RWA 99374.34576 479567.9953
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Bijlage 4 Relevante wetgeving 

 

Beleidsmatige ontwikkelingen 
De laatste jaren hebben zich een aantal beleidsmatige en vakinhoudelijke ontwikkelingen voorgedaan, die 

van grote betekenis zijn op de toekomstige status van de riolering. Hieronder wordt op een aantal van 

deze ontwikkelingen nader ingegaan. 

Waterbeheer 21ste eeuw 

In het kader van Waterbeheer 21ste eeuw (WB21) moet de omgang met regenwater veranderen op basis 

van de trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Dit beleid is gericht op het zoveel mogelijk terugkeren naar de 

natuurlijke wijze van afvoeren, zoals die was voor de verstedelijking. Dat betekent niet alleen dat 

regenwater door afkoppelen zoveel mogelijk uit de riolering moet worden gehaald, maar ook bij voorkeur 

via de bodem wordt afgevoerd in plaats van door een (regenwater)riool. 

Kaderrichtlijn Water 

Vanuit Europa dient de Kaderrichtlijn Water (KRW) te worden geïmplementeerd. De uitwerking van de 

stroomgebied visies om aan dit Europese beleid gestalte te geven verkeert in een vergevorderd stadium. 

De uitwerking vindt integraal plaats met die voor Waterbeheer 21ste eeuw. De schaalgrootte van de 

waterlichamen die voor de uitwerking in deze fase zijn gekozen, zijn zodanig dat het aandeel van 

rioollozingen ten opzichte van andere bronnen (landbouw, verkeer, enz.) mee valt. Op dit moment zijn dan 

ook nauwelijks maatregelen voor de riolering in KRW-verband te verwachten. Als het uitwerkingsniveau 

echter zou worden verfijnd tot waterlichamen die beter corresponderen met de situatie in het stedelijk 

gebied, dan kunnen daaruit alsnog aanvullende maatregelen naar voren komen. 

Omgang met regenwater 

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de omgang met hemelwater is uitgewerkt in de Wet verankering 

en bekostiging gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is. Het beleid moet leiden tot 

het grootschalig onttrekken van hemelwater uit de (afval)waterketen. De besluitvorming is overigens in de 

wet nadrukkelijk toebedeeld aan de gemeenten. Hoogheemraadschappen hebben daarbij slechts een 

adviserende rol. Lokaal hemelwaterbeleid wordt beïnvloed door een complex van factoren. Risico’s en 

baten moeten zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen. Dit roept om lokaal maatwerk om 

faalkansen te vermijden.  

 (BWK-2007) 

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de omgang met hemelwater is uitgewerkt in de Wet verankering 

en bekostiging gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is. Het beleid moet leiden tot 

het grootschalig onttrekken van hemelwater uit de (afval)waterketen. De besluitvorming is overigens in de 

wet nadrukkelijk toebedeeld aan de gemeenten. Hoogheemraadschappen hebben daarbij slechts een 

adviserende rol. Lokaal hemelwaterbeleid wordt beïnvloed door een complex van factoren. Risico’s en 

baten moeten zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen. Dit roept om lokaal maatwerk om 

faalkansen te vermijden.  

In de waterketen gaat per jaar een omzet om van circa € 3 mld., gelijk verdeeld over de drie sectoren 

drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering. Alleen voor de riolering geldt bovendien dat die omzet zich in 

de komende tien jaar minstens gaat verdubbelen. De lasten voor deze hoge uitgaven worden direct 

doorberekend aan de burger. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de betrokken 

overheden om deze lasten zo laag mogelijk te houden door een hoge mate van doelmatigheid te bereiken 

in de waterketen.  

Algemeen wordt verwacht dat de potentie voor meer doelmatigheid in de waterketen vooral in de 

rioleringssector aanwezig is. Met deze opgave op de achtergrond hebben de ministeries van VROM en 

V&W, samen met een aantal koepels in 2007 het Bestuursakkoord Waterketen gesloten. De speerpunten 

die men daarbij nastreeft hebben betrekking op doelmatigheid, samenwerking, transparantie, innovatie en 

duurzaamheid. De voortgang wil men in 2009 en 2011 monitoren. Zo nodig zullen aanvullende 

maatregelen getroffen worden om een en ander te bevorderen. 

Lange termijnvisie op de waterketen  
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Vanuit BWK-verband is een toekomstvisie voor de waterketen in 2050 

gepresenteerd, ‘Verbindend Water’ geheten. De ambities richten zich 

op het realiseren van een hoog duurzaamheidniveau op basis van het 

principe ‘cradle-to-cradle’ (wieg tot wieg). De nieuwe woningen in 2050 

zullen vrijwel CO2-neutraal uitgerust zijn. Afvalwaterhoeveelheden 

nemen drastisch af en het regenwater wordt zoveel mogelijk benut of 

via de bodem afgevoerd. Vanzelfsprekend heeft dit een grote impact 

op de hedendaagse ondergrondse infrastructuur. Afvalwater wordt 

vooral lokaal gezuiverd nadat hieruit de nuttige grondstoffen zijn 

onttrokken. De betekenis van deze toekomstvisie is groot. Immers, de 

rioolbuizen die morgen de grond ingaan, maken deze toekomstverwachting mee.  

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

In 2008 is het NBW-actueel vastgesteld. De betrokken partijen hebben hierin vastgelegd dat de 

zogenaamde basisinspanning, ondanks het schrappen van de WVO-lozingsvergunning in de nieuwe 

Waterwet, onverkort van toepassing blijft. De basisinspanning is evenwel bedoeld als doelvoorschrift, 

zodat voor alternatieve, doelmatiger maatregelen gekozen mag worden.  

Samenwerking in de waterketen 

Eén van de mogelijkheden voor gemeenten om tot betere prestaties te komen is samenwerking met 

andere partijen in een groter verband. Daar zijn vele mogelijkheden voor. Essentieel is dat de 

samenwerking moet leiden tot bundeling van activiteiten op een grotere schaal. Hiermee zijn niet alleen 

schaalvoordelen te behalen, maar wordt ook een professionalisering van de rioleringszorg bereikt. De 

organisatie wordt daarmee veel minder kwetsbaar voor het vertrek van die ene rioleringsmedewerker, 

terwijl de rioleringsbeheerder zelf meer gelegenheid krijgt om zich binnen een team te ontwikkelen en 

bekwamen. 

Bestuursakkoord Water 2011 

Rijk, provincies, gemeenten, hoogheemraadschappen en drinkwaterbedrijven hebben concrete afspraken 

gemaakt over een doelmatiger waterbeheer. Waterveiligheid blijft topprioriteit. In het bestuursakkoord 

staan afspraken over: De nieuwe aanpak betekent een structurele besparing die oploopt tot € 550 miljoen 

in 2020. De stijging van lasten voor burgers en bedrijven blijven daardoor beperkt.  

Medio mei 2009 is door het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal 

Overleg (IPO), de Unie van hoogheemraadschappen (UvW) en VEWIN het Bestuursakkoord Water 

getekend. 

Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water is overal in Nederland de samenwerking tussen de 

verschillende partijen geïntensiveerd. Het primaire doel van deze samenwerking is het verhogen van de 

kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid en het verlagen van de verwachte kostenstijging in de 

waterketen.  

 

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving 
Zowel in de afgelopen jaren als in de komende tijd zijn of worden een aantal ontwikkelingen in de wet- en 

regelgeving doorgevoerd, die in meer of mindere mate van belang zijn voor het rioleringsbeheer. In de 

volgende paragrafen wordt op de relevante wetgeving ingegaan. 

Doelen van de wetgeving 

• Bedrijfsafvalwater, regenwater of grondwater hoeft niet in alle gevallen te worden geaccepteerd. In dit 
geval kan afvalwater dat het functioneren van afvalwaterzuivering of riolering verstoort, worden 
geweigerd, waarbij kan worden verordonneerd dat de lozer een eigen installatie bouwt om water te 
kunnen reinigen, alvorens dit water op oppervlaktewater of op de riolering wordt geloosd.  

• Gestimuleerd wordt om de afvalwaterketen los te koppelen van het watersysteem; 

• Voorkomen dient te worden dat schoon water wordt vermengd met afvalwater;  

• Het ontstaan van afval (stedelijk afvalwater) dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.  

• Hemelwater dient te worden benut om het grondwaterpeil aan te vullen of als gebiedseigen water in 
het watersysteem.  
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• Bestaande gemengde stelsels worden pas bij vervanging omgezet in gescheiden stelsels. Dit geldt 
overigens ook voor verbeterd gescheiden stelsels.  

• Daar waar gescheiden afvoer nog niet doelmatig is kan tijdelijk worden gekozen voor een gemengde 
afvoer.  

• In de Waterwet (artikel 3.4) is de zorgplicht weergegeven om stedelijk afvalwater te zuiveren in een 
daartoe bestemde inrichting. In dit artikel is weergegeven dat deze zorgplicht bij de 
hoogheemraadschappen ligt.  

• In artikel 3.5 van de Waterwet wordt de hemelwaterzorgplicht nader uitgewerkt, waarbij de zorg voor 
doelmatige inzameling en verwerking nader is beschreven.  

• In artikel 3.6 van de Waterwet is de grondwaterzorgplicht nader uitgewerkt, waarbij vooral structureel 
nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk dient te worden voorkomen of beperkt.  

• De gemeentelijke zorgplicht geldt alleen voor het openbaar terrein. De grens wordt dan ook getrokken 
bij het particuliere perceel. Eigenaren van deze terreinen dienen zelf te voorzien in het uitvoeren van 
deze verschillende watertaken. Pas als de gemeente dit redelijkerwijze niet van de perceeleigenaar 
kan vragen heeft de gemeente de taak om het afvloeiende hemelwater af te voeren vanaf de grens 
van het particuliere terrein. 

• Overigens is in de het Burgerlijk Wetboek een artikel opgenomen over het ontvangen van hemelwater 
op lagergelegen percelen. Lagergelegen percelen dienen het hemelwater op te vangen van hoger 
gelegen percelen. De particulier dient zelf maatregelen te nemen om het water vanaf de hoger 
gelegen percelen op te kunnen vangen, zonder overlast te veroorzaken op het eigen terrein. 

Wet Milieubeheer 

De wettelijke planverplichting uit de Wet Milieubeheer, art. 4.22 e.v. voor het opstellen van een 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) blijft van toepassing. De inhoud van het plan moet worden verbreed 

van één naar drie zorgplichten. Het zogenaamde verbrede GRP moet vóór 1 januari 2013 zijn vastgesteld. 

Een en ander heeft invloed op het begrippenkader voor de wet (art. 1.1). Verder heeft de Minister van 

Verkeer & Waterstaat de bevoegdheid om een prestatievergelijking van de gemeentelijke rioleringstaken 

verplichten (art. 4.22, vierde lid). 

In de wet is ook een voorkeursvolgorde opgenomen over de omgang met afvalwater, die milieuvervuiling 

door afvalwater moet tegengaan (art. 10.29a). De gemeenteraad kan bij verordening regels en termijnen 

vastleggen voor de omgang met afvloeiend hemelwater en grondwater op particulier terrein (art. 10.32a). 

Artikel 10.33 geeft de gemeente de mogelijkheid om het afvalwater, behalve door een openbaar 

vuilwaterriool (of gemengd riool) naar een zuiveringsinrichting te leiden, ook door andere gelijkwaardige 

systemen te verwerken. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld IBA’s onder de zorgplicht kunnen komen te 

vallen.  

Waterwet 

De nieuwe Waterwet integreert negen bestaande wetten, waaronder de Wet verontreiniging 

oppervlaktewater (WVO), tot één integrale wet. Ook bij deze wet worden de bestaande vergunningen 

gebundeld tot één nieuwe vergunning: de watervergunning. Ook de WVO-lozingsvergunning voor het 

lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater wordt vervangen door algemene regels in het Besluit lozen 

buiten inrichtingen (in voorbereiding). Op grond van dit besluit moet de gemeente in het GRP een 

overzicht opnemen, waarop alle overstortvoorzieningen en nooduitlaten voorkomen. In de praktijk zal het 

erop neerkomen dat het hoogheemraadschap de gemeente alleen kan aanspreken op grond van 

geconstateerde waterkwaliteitsproblemen als de riolering daarvan een belangrijke veroorzaker is. Ook de 

WVO-vergunning behoort tot het verleden. Deze wordt op grote schaal vervangen door het vaststellen van 

afvalwaterakkoorden tussen gemeente en hoogheemraadschap, of kunnen ook planmatig worden 

opgevat conform artikel 3.8 van de wet.  

Besluit Lozing Afvalwater Huishoudens 

Het besluit lozing afvalwater huishoudens (BLAH) is per 1 januari 2008 in werking getreden. Het bevat 

algemene regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. In het verleden was de regelgeving op 

dit gebied nogal onoverzichtelijk. De algemene regels die voor deze lozingen golden, waren verspreid 

over drie verschillende besluiten. Daarnaast was voor verschillende lozingen een vergunning of ontheffing 

van het hoogheemraadschap of de gemeente vereist. Met het nieuwe besluit zijn alle regels voor 
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afvalwaterlozingen door huishoudens samengebracht in één besluit. Voor de lozingen geldt alleen een 

meldingsplicht. Er is geen vergunning of ontheffing meer vereist. Wel kan een waterkwaliteitsbeheerder 

maatwerkvoorschriften opleggen, als het belang van de bescherming van het milieu daartoe noodzaakt. 

Activiteitenbesluit 

Het Activiteitenbesluit is sinds 1 januari 2008 van kracht. Dit besluit geeft regels voor activiteiten in of 

vanuit een inrichting, bijvoorbeeld bedrijven. Het Activiteitenbesluit is in het leven geroepen om de 

administratieve lasten van de burgers te verlichten. Het Activiteitenbesluit gaat uit van de een–

loketgedachte. Dit houdt in dat contact opgenomen kan worden met één bevoegd gezag en deze 

coördineert de melding met andere bevoegde gezagen. 

Besluit Lozen Buiten Inrichtingen 

Het besluit lozen buiten inrichtingen (BLBI) is in 2011 in werking getreden. Dit besluit regelt alle lozingen 

die niet vanuit een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer of een particulier huishouden plaatsvinden. 

Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering 

van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van 

wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen vinden zowel door 

bedrijven als overheden plaats. In navolging van het Activiteitenbesluit en het Besluit lozing afvalwater 

huishoudens wordt dit een integraal besluit, waarin alle lozingsroutes (bodem, oppervlaktewater, 

rioolstelsels) worden geregeld, gebaseerd op de Wet Milieubeheer, Wet bodembescherming en de 

Waterwet. Dit besluit geeft het bevoegde gezag voor verschillende onderwerpen de bevoegdheid tot het 

stellen van maatwerkvoorschriften. (Dit geldt ook voor het BLAH en Activiteitenbesluit). 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zorgt ervoor, dat het aantal vergunningen dat nodig 

is om te mogen bouwen of aanleggen beperkt wordt tot maar één vergunning: de omgevingsvergunning. 

Uitgangspunt voor de wet is de een-loket-gedachte. De gemeente is voor de uitvoering van de wet het 

bevoegde gezag, maar heeft een afstemmingsplicht met andere instanties, waaronder het 

hoogheemraadschap. Indirecte lozingen op de riolering vallen ook onder deze wet, zodat de WVO-

aansluitvergunning, wat het domein van de hoogheemraadschappen was, komt te vervallen. 

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) 

Per 1 juli 2008 is de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), beter bekend als de 

grondroerdersregeling, in werking getreden. De Wet heeft tot doel het voorkomen van graafincidenten bij 

kabels en leidingen. De wet regelt primair de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en 

leidingen tussen netbeheerders en grondroerders. De wet bevat eveneens bepalingen over zorgvuldig 

graven en zorgvuldig opdrachtgeverschap en het treffen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke 

leidingen. 

Omgevingswet 

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels omtrent ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en 

water en regelt daarmee het beheer en ontwikkeling van de leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt 

het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien, gebaseerd op de principes uit het Europese recht. 

Verwacht wordt dat de wet (gedeeltelijk) in 2018 van kracht wordt. 

 

Tabel  - Bestaande wetten die worden vervangen door de Omgevingswet 

Belemmeringenwet 
Privaatrecht 

Waterstaatswet 1900 Wet herverdeling 
wegenbeheer 

Crisis- en 
herstelwet 

Waterwet Wet hygiëne en 
veiligheid badinrich-
tingen en 
zwemgelegenheden 

Interimwet stad-en-
milieubenadering 

Wegenwet Wet inzake de 
luchtverontreiniging 

Ontgrondingenwet Wet algemene 
bepalingen 

Wet 
natuurbescherming 
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omgevingsrecht 
(Wabo) 

Planwet Verkeer 
en Vervoer 

Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken 

Wet Milieubeheer 

Spoedwet 
wegverbreding 

Wet 
bodembescherming 

Wet ruimtelijke 
ordening 

Tracéwet Wet geluidhinder Wrakkenwet 

 

De Europese Unie heeft voor diverse aspecten van de fysieke leefomgeving richtlijnen vastgesteld, zoals 

voor milieu, natuur en water. Europese richtlijnen moeten in Nederlands recht omgezet worden. 

Voorbeelden zijn de Richtlijn industriële emissies (geïmplementeerd in onder andere de Wet 

Milieubeheer), de Habitatrichtlijn (geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998) en de 

Kaderrichtlijn water (geïmplementeerd in de Waterwet). De EU maakt echter geen integraal 

omgevingsbeleid. Het Europese recht is een belangrijk uitgangspunt voor de Omgevingswet, maar er is 

daarnaast ook ruimte voor nationaal beleid.  

Vanwege de Europese invloed op het omgevingsrecht heeft het ministerie bekeken welke ordening uit het 

Europese recht gedestilleerd kan worden. De Europese richtlijnen over de fysieke leefomgeving hebben in 

grote lijnen een beleidscyclus gemeenschappelijk, die is gericht op het actief bereiken van bepaalde 

doelen. Deze beleidscyclus (weergegeven in Figuur - beleidscyclus fysieke leefomgeving) is als 

uitgangspunt voor de Omgevingswet gehanteerd 

 

Figuur - beleidscyclus fysieke leefomgeving 
 

Door in de Omgevingswet uit te gaan van deze beleidscyclus, is het gemakkelijker om de verplichtingen 

uit Europese richtlijnen in het Nederlandse recht te implementeren. Uitgangspunt daarbij is dat Nederland 

niets anders of méér regelt dan dat wat de EU-richtlijnen voorschrijven, tenzij daarvoor na afweging van 

alle belangen aanleiding is.  

Een tweede uitgangspunt is dat het niveau van bescherming van gezondheid en veiligheid gelijkwaardig 

blijft aan het huidige niveau. Dat betekent echter niet dat er niets verandert; het bestaande 

beschermingsniveau kan op een andere wijze dan nu worden vormgegeven. Zo zal de Omgevingswet 

meer dan nu het geval is de nadruk leggen op een actieve aanpak om doelstellingen of normen te 

bereiken, maar ook meer mogelijkheden bieden voor flexibiliteit en lokaal maatwerk. 

Dit vraagt om een geheel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, 

samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn hierbij de kernwoorden.  
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De doelstelling van de Omgevingswet is opgenomen in artikel 1.3 van de wet: het, met het oog op 

duurzame ontwikkeling en in onderlinge samenhang: 

a) bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit, en 

b) op een doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling 
van maatschappelijke functies. 

Naast de maatschappelijke doelen van de wet, zijn er ook enkele algemene verbeterdoelen voor de 

gehele stelselherziening. Deze verbeterdoelen zijn gericht op vereenvoudiging en verbetering van het 

omgevingsrecht en moeten leiden tot vermindering van de administratieve lasten voor burgers en 

bedrijven en de bestuurlijke lasten voor overheden. De vier verbeterdoelen voor de vernieuwing van het 

omgevingsrecht zijn:24 

a) het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het 
omgevingsrecht; 

b) het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de leefomgeving in beleid, 
besluitvorming en regelgeving; 

c) het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te 
maken voor het bereiken van doelen voor de leefomgeving; 

d) het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de leefomgeving. 

 

De verbeterdoelen staan soms op gespannen voet met elkaar en met de doelstellingen van de wet. Zo 

kan het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte juist leiden tot vermindering van de 

voorspelbaarheid van het omgevingsrecht. Als lokale overheden meer ruimte hebben om een eigen 

afweging te maken, wordt de uitkomst van die afweging immers minder goed voorspelbaar. Deels zijn 

hierover in het wetsvoorstel al keuzes gemaakt, maar ook bij de verdere uitwerking van het wetsvoorstel 

in de uitvoeringsregelgeving zullen (politieke) keuzes gemaakt moeten worden over de verhouding tussen 

de verbeterdoelen. 

De Omgevingswet biedt overheden zes kerninstrumenten, waarmee de zorg voor de fysieke leefomgeving 

wordt vormgegeven.25 Dit zijn: omgevingsvisies, programma’s, decentrale regelgeving, algemene 

rijksregels, omgevingsvergunningen en projectbesluiten. 

 

Omgevingsvisies 

Een omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie van een overheidsorgaan op de fysieke 

leefomgeving die hij beheert. De omgevingsvisie vervangt onder meer de huidige milieubeleidsplannen, 

structuurvisies op grond van de Wet ruimtelijke ordening, het provinciale waterplan en verkeers- en 

vervoersplannen. De ene omgevingsvisie maakt het mogelijk om daadwerkelijk integraal beleid te voeren 

op alle aspecten van de fysieke leefomgeving: milieu, water, natuur, bodem, infrastructuur, monumenten, 

etc. Het Rijk en de provincies zijn verplicht een omgevingsvisie vast te stellen. Voor gemeenten is het 

vaststellen van een omgevingsvisie facultatief. Waterschappen stellen geen omgevingsvisie op. Het 

waterbeleid is onderdeel van de provinciale omgevingsvisie, waterschappen maken geen integraal beleid. 

Een omgevingsvisie is niet bindend voor anderen dan de overheid die de omgevingsvisie vaststelt. Dit is 

vergelijkbaar met de juridische status van de huidige milieubeleidsplannen, waterplannen en 

structuurvisies. 

 

Programma’s 

Programma’s zijn bedoeld om de beleidsdoelen van omgevingsvisies te operationaliseren. In een 

programma worden de maatregelen opgenomen voor de ontwikkeling of de bescherming van de fysieke 

leefomgeving. Het huidige gemeentelijke rioleringsplan wordt – in ieder geval voor wat betreft de 

uitvoeringsgerichte aspecten – een rioleringsprogramma. Bepaalde programma’s, die een Europese basis 

 
24 Memorie van Toelichting toetsversie Omgevingswet, algemeen deel, p. 19-20. 
25 Naast de zes kerninstrumenten bevat de Omgevingswet verschillende andere instrumenten, zoals peilbesluiten, leggers, 
gedoogplichten, leges, grondexploitatie, etc. 
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hebben, zijn in de Omgevingswet verplicht gesteld. Zo is het Rijk verplicht om 

stroomgebiedbeheerplannen vast te stellen op grond van de Kaderrichtlijn water. 

 

Decentrale regelgeving 

De Omgevingswet gaat er van uit dat provincies, gemeenten en waterschappen hun regelgeving over de 

leefomgeving in één centrale regeling onderbrengen. Voor gemeenten is dit het omgevingsplan, voor 

provincies de omgevingsverordening en voor waterschappen de waterverordening. De huidige keur van 

de waterschappen bevat in principe al alle regels die waterschappen over de leefomgeving vaststellen. 

Gemeenten zullen echter verschillende bestaande regelingen moeten integreren in het omgevingsplan: 

bestemmingsplannen, kapverordeningen, monumentenverordeningen en de delen van de Algemene 

plaatselijke verordening die over de fysieke leefomgeving gaan. Het ligt voor de hand dat ook de 

hemelwater- en grondwaterverordening (op grond van het huidige artikel 10.32a Wet Milieubeheer) in het 

omgevingsplan zal worden geïntegreerd. Het doel van deze integratie is met name dat burgers en 

bedrijven alle regels van de gemeente die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in één 

document kunnen vinden. 

De VNG heeft met het ministerie afgesproken dat de overstap van bestemmingsplan naar omgevingsplan 

via een “dynamisch ingroeimodel” zal geschieden. De VNG en ministerie delen het eindbeeld dat één 

omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente zal worden gemaakt, met daarbinnen de 

mogelijkheid tot gebied specifieke uitwerkingen. In de Omgevingswet zal voorlopig echter de mogelijkheid 

gecreëerd worden dat er één of meerdere omgevingsplannen worden vastgesteld. 

 

 

Algemene rijksregels 

De Omgevingswet maakt de definitieve omslag van regulering via vergunningen naar regulering via 

algemene regels. Als het Rijk nationaal voorwaarden wil stellen aan activiteiten van burgers of bedrijven, 

dan doet het dat in principe in de vorm van algemene regels: rechtstreeks werkende regels die aangeven 

wat wel en niet is toegestaan. Burgers en bedrijven kunnen zo zonder individuele toestemming van de 

overheid activiteiten ontplooien. Voorbeelden van bestaande algemene rijksregels zijn het Bouwbesluit 

2012 en het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Als het nodig is dat de overheid van te voren op de hoogte is van activiteiten, dan kan het Rijk in de 

algemene regels een meldplicht of mededelingsplicht opnemen. Het nadeel van algemene rijksregels – 

het gebrek aan afstemming met lokale omstandigheden – wordt ondervangen door het bevoegd gezag 

waar nodig de mogelijkheid te bieden om de algemene regels bij te stellen in de vorm van een 

maatwerkvoorschrift of maatwerkregels. 

 

Omgevingsvergunningen 

Als een beoordeling van het bevoegd gezag gewenst is voordat burgers of bedrijven activiteiten in de 

leefomgeving starten, dan is de omgevingsvergunning daar het instrument voor. De huidige 

omgevingsvergunning (op grond van de Wabo) wordt uitgebreid met onder andere de vergunningen op 

grond van de Ontgrondingenwet, de Spoorwegwet en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Verder blijft 

de systematiek in grote lijnen hetzelfde. Er zijn twee voorbereidingsprocedures voor de 

omgevingsvergunning: de reguliere (met een beslistermijn van in principe acht weken) en de uitgebreide 

procedure (die tot zes maanden kan duren). Bij de reguliere procedure geldt dat de vergunning van 

rechtswege wordt verleend als de overheid de aanvraag niet binnen de beslistermijn afhandelt. Het 

ministerie wil dat de uitgebreide procedure in vergelijking met de huidige situatie minder vaak van 

toepassing zal zijn. 

 

Projectbesluiten 

Het projectbesluit biedt tot slot een uniforme procedure voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving 

door de overheid, zoals de aanleg van wegen of een dijkverlegging. Het projectbesluit is gebaseerd op de 
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eerder genoemde ‘sneller en beter’-aanpak. Dat betekent onder andere dat vooraf een verkenning van 

alternatieven plaatsvindt en dat burgers en belangenorganisaties vroegtijdig worden betrokken. Het 

projectbesluit vervangt onder meer het inpassingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening en het 

projectplan op grond van de Waterwet, met de bijbehorende coördinatieprocedures. 

Het projectbesluit kan het omgevingsplan van de gemeente wijzigen en kan in principe de 

omgevingsvergunning en andere besluiten vervangen die nodig zijn om het project te realiseren. De 

overheid heeft met het projectbesluit dus een krachtig instrument om ontwikkelingen in de fysieke 

leefomgeving tot stand te brengen. 

 

Bron: iAWKP Bollenstreek. 
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Bijlage 5 Klimaatstresstest wateroverlast - resultaten klimaatbuien 
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Bui08 
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Bui09  
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Klimaatbui 70 mm in 60 minuten 
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Klimaatbui 90 mm in 60 minuten 
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Klimaatbui 160 mm in 120 minuten 
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Bijlage 6 Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 

 

Module A1100 van de Leidraad Riolering gaat over doelen, functionele eisen, maatstaven en 
meetmethoden. Inleidend is daarin het volgende opgenomen: 

 
Wij werken volgens deze methodiek. (Ook) in ons vorige vGRP hebben wij onze doelen 
onderverdeeld naar de volgende aspecten: 
 

Aspect 1: inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater 

Aspect 2: doelmatig omgaan met de inzameling van hemelwater  

Aspect 3: transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt  

Aspect 4: voorkomen van vuiluitworp naar bodem, grond- en oppervlaktewater  

Aspect 5: minimale overlast voor de omgeving 

Aspect 6: effectief rioleringsbeheer 

Aspect 7: voorkomen ontstaan structurele grondwateroverlast 

 

De aspecten onderverdeeld naar de zorgplichten: 

Zorgplicht Aspect 

Afvalwater 1, 3, 4, 5 (deels) en 6. 

Hemelwater 2 en 5 (deels) 

Grondwater 7 

 

 

Het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) beschrijft hoe uw gemeente invulling geeft aan haar wettelijke 
waterzorgplichten. Om dit eenduidig vast te leggen, is de systematiek van doelen, functionele eisen, 
maatstaven en meetmethoden ontwikkeld. Deze aanpak is in Nederland al bijna vijftien jaar gemeengoed en heeft 
inmiddels een breed draagvlak verworven. Ook de Europese norm Buitenriolering NEN-EN752 (ontwerp 2007) houdt 
deze methodiek aan. 
 
Met de beschrijving van doelen en functionele eisen legt u de gewenste situatie van de toestand en het functioneren 
van afval-, regen- en grondwatervoorzieningen in uw gemeente vast. Door vervolgens maatstaven en de daarbij 
behorende meetmethoden te formuleren, maakt u de invulling van de gemeentelijke watertaken concreet en toetsbaar. 
Behalve eisen aan de voorzieningen stelt u ook voorwaarden aan het beheer ervan door de gemeente. Zo kunt u het 
gewenste functioneren van de voorzieningen realiseren en waarborgen. Ook deze voorwaarden kunt u toetsbaar 
maken door ze te specificeren in concrete maatstaven en meetmethoden. 
 
Met de nieuwe Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken krijgen gemeenten zorgplichten voor 
stedelijk afvalwater, regen- en grondwater. De gemeente moet haar beleidsvoornemens hiervoor vastleggen in een 
GRP. Door de verbreding van de gemeentelijke watertaken is ook uitbreiding van het toetsingskader nodig. 
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Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 
 

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden Opmerking  

 

Doel 1: inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater 

 

1.1 Alle percelen binnen het 

gemeentelijk gebied, waar 

afvalwater vrijkomt, moeten van een 

rioolaansluiting zijn voorzien, 

uitgezonderd in situaties waar lokale 

behandeling doelmatiger is. 

In het belang van: volksgezondheid 

en milieu 

Alle percelen voorzien van een aansluiting op de riolering, 

uitgezonderd in situaties waar lokale behandeling van het 

afvalwater doelmatiger is. 

Controle van alle aansluitingen op 

riolering en IBA’s  

Huidige situatie: alle percelen zijn 

aangesloten. Enkele recreatieboten niet, 

maar die vallen niet onder de aansluitplicht 

(mobiel) 

Nieuwe ontwikkelingen: binnenstedelijk 

aansluiten op riolering, 

doelmatigheidsafweging in buitengebied 

1.2 Beperken van ongewenste lozingen 

op de riolering. 

In het belang van: volksgezondheid 

en milieu 

Naleven lozingsvoorwaarden in de Wm of APV. Controle, handhaving, registratie (door 

milieu inspectie). 

Huidige situatie: er vindt momenteel geen 

controle en/of handhaving plaats.  

Controle foutaansluitingen op 

bedrijventerreinen is goede  meetmethode. 

Nieuwe ontwikkelingen: nieuwe aanleg 

toetsen op ongewenste lozingen (huidige 

werkwijze) 

1.3 De objecten moeten in goede staat 

zijn. 

In het belang van: volksgezondheid 

en milieu 

Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid of stabiliteit worden 

beoordeeld en verholpen (indien dit doelmatig is).  

Inspectie van het rioolstelsel volgens 

NEN 3399 en classificatie volgens NEN 

3398-2004.26 

Is conform huidige werkwijze operationeel 

plan 

 

  

 
26 Overigens is NEN 3399 begin 2020 vervallen. Er wordt vanaf dit jaar landelijk geïnspecteerd gaan worden volgens de eerdergenoemde Europese NEN-EN 13508-2 + A1. 
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Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden Opmerking  

 

Doel 2: Doelmatig omgaan met de inzameling van hemelwater (dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale 

waterhuishouding) 
 

2.1 Nieuwe ontwikkelingen: alleen 

inzamelen van afstromend 

hemelwater voor zover dit 

redelijkerwijs niet op eigen perceel 

of op openbaar terrein te verwerken 

is. 

In het belang van: wateroverlast 

Daar waar hemelwater niet op percelen en delen van het 

openbaar gebied verwerkt kan worden zijn voorzieningen 

aanwezig om het overtollig hemelwater in te zamelen. 

Controle bij verlenen bouwvergunning 

en d.m.v. toezicht en handhaving. 

Huidig beleid bij nieuwe ontwikkelingen / 

sloop en nieuwbouw voortzetten 

 

2.2 Zoveel mogelijk voorkomen van het 

onnodig afvoeren van schoon 

hemelwater naar de AWZI 

In het belang van: volksgezondheid, 

wateroverlast en milieu 

Bij alle percelen en delen van de openbare ruimte waarvan 

het in te zamelen hemelwater geschikt is voor de lokale 

waterhuishouding wordt gebruik gemaakt van voorzieningen 

om het hemelwater terug te brengen naar bodem of 

oppervlaktewater. 

-Inventariseren afkoppelkansen. 

-Mogelijkheid van afkoppeling 

meenemen bij ingrepen in openbare 

ruimte  

- particulieren en bedrijfsleven 

stimuleren verhard oppervlak af te 

koppelen 

- Afkoppelplan 

- huidige werkwijze voortzetten 

 

 

- huidige werkwijze voortzetten 

2.3 De instroming in riolen via kolken 

moet ongehinderd plaatsvinden. 

In het belang van: wateroverlast 

Problemen (overlast) als gevolg van disfunctioneren kolken 

minimaliseren 

Registreren en evalueren 

waarnemingen, klachten. 

In het DVO is het als volgt omschreven: 
“het schoonhouden van de straatkolken 
zodanig dat deze 100% functioneel 
zijn/blijven en te allen tijde het gehele jaar 
door functioneren.” 

2.4 De objecten moeten in goede staat 

zijn. 

In het belang van: volksgezondheid 

(veiligheid) 

Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid of stabiliteit worden 

beoordeeld en verholpen (indien dit doelmatig is). 

Inspectie van het rioolstelsel volgens 

NEN 3399 en classificatie volgens NEN 

3398-2004. 

Inspectie van hemelwaterstelsel vindt 

gelijktijdig met inspectie van gemengde 

riolering plaats. Bij volgende 

inspectieronde  wordt de nadruk gelegd op 

foutaansluitingen (inspectie 2 weken na 

reiniging).  

2.5 Hemelwater mag alleen worden 

afgevoerd via een stelsel dat 

hiervoor ontworpen is, dus niet via 

voorzieningen die alleen voor dwa 

zijn ontworpen zoals druk-, vacuüm- 

en luchtpersrioleringsstelsels. 

Verpompte hoeveelheden in stelsels voor DWA komen 

overeen met de afvalwaterproductie bij droogweer. 

Controle draaiuren gemalen en 

handhaving indien daar aanleiding voor 

is (vermoeden, disfunctioneren, toename 

storingen/ elektriciteitsverbruik ). 

Controle op foutaansluitingen in 

combinatie met inzicht in kwaliteit stelsel 

(2.4).  
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In het belang van: volksgezondheid, 

wateroverlast en milieu 

 

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden Opmerking  

 

Doel 3: transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt 
 

3.1 Geen nadelige gevolgen als gevolg 

van een te beperkte afvalwater-

afvoercapaciteit tijdens droogweer 

omstandigheden. 

In het belang van: volksgezondheid 

en milieu 

Bij nieuwbouw, nieuwe ontwikkelingen: ontwerp zodat 

overlast wordt voorkomen. Optimaal stelselontwerp volgens 

Leidraad Riolering, deel B “ontwerpgrondslagen”. 

Hydraulische berekening volgens 

module C2100. 

Toetsen van bestaand afvalwaterriool, 

drukriool indien debiet als gevolg van 

uitbreiding / ontwikkelingen toeneemt. 

Toetsen of uitbreidingen geen negatief 

effect hebben op bestaande stelsel(s). 

3.2 De afvoercapaciteit moet voldoende 

zijn om het aanbod van afvalwater 

bij hevige neerslag te kunnen 

verwerken, tenzij het extremen 

betreft (geen overlast bij bui08) 

In het belang van: volksgezondheid, 

wateroverlast en milieu 

Gemiddeld (maximaal) 1 keer per 2 jaar geringe water-op-

straat (theoretisch, bui 07 of 08 Leidraad Riolering) wordt 

geaccepteerd. Dit mag echter niet leiden tot schade. Hierbij 

rekening houden met klimaatverandering door de effecten 

van bui 09 en 10 in beeld te brengen. 

Hydraulische berekening volgens 

module C2100. 

Norm is geen overlast (en schade) bij 

bui08.  

Anticiperen op klimaatverandering door te 

streven naar geen overlast (en schade) bij 

bui09. Dit is een lange termijn doel, mede 

te bereiken door gerichte maatregelen te 

treffen (zoals afkoppeling) en 

oppervlakkige afstroming in beeld te 

brengen (2D modellering).  

3.3 De afstroming dient gewaarborgd te 

zijn. 

In het belang van: volksgezondheid, 

wateroverlast en milieu 

- Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid of stabiliteit worden 

beoordeeld en verholpen (indien dit doelmatig is), zie 1.3 en 

2.4 

- Ingrijpmaatstaven voor zand/vuilophoping, obstakels en 

vuilafzetting worden beoordeeld en verholpen (indien dit 

doelmatig is).  

- Inslagpeilen van gemalen moeten onder binnen onderkant 

(BOK) laagst aanvoerend riool liggen. 

- Nieuw aan te leggen putten van DWA riolering dienen 

indien nodig voorzien te zijn van een stromingsprofiel. 

- Inspectie van het rioolstelsel volgens 

NEN 3399 en classificatie volgens NEN 

3398-2004. 

- Toetsen ontwerpen 

- Waarnemingen tijdens beheer en 

onderhoud gemalen  

- extra aandacht voor gevoelige plekken 

voor vuilophoping, kans op 

verstoppingen. 

 

- Ontwerpen worden hierop getoetst; het 

‘stromingsprofiel’ wordt meegegeven als 

randvoorwaarde bij nieuwe 

aanleg/vervanging. 

- Er vindt terugkoppeling plaats met 

Meerlanden over bevindingen tijdens 

inspecties, beheer en onderhoud gemalen. 

- Gevoelige locaties zijn in beeld. 
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3.4 Het afvalwater dient zonder 

overmatige aanrotting de 

zuiveringsinrichting te bereiken. 

In het belang van: volksgezondheid 

en milieu  

Persleidingen moeten in  of zo dicht mogelijk bij de 

ontvangende gemalen uitkomen. Daarnaast moeten de 

ontvangende putten en riolen voorzieningen hebben om 

aantasting en stankoverlast te voorkomen. 

Hydraulische berekening , maximale 

verblijftijd van 24 uur. 

Situatie onderzoeken indien daar 

aanleiding toe is (klachten) 

 

 
Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden Opmerking  

 

Doel 4: voorkomen van ongewenste emissies naar bodem, grond- en oppervlaktewater 

 

4.1 Riolen dienen in voldoende mate 

waterdicht te zijn, waardoor er geen 

negatieve effecten voor het milieu 

zijn. 

In het belang van: volksgezondheid 

en milieu 

Ingrijpmaatstaven voor lekkage, inhangende rubberring, 

verplaatsingen, beschadigingen en wortelingroei worden 

beoordeeld en verholpen (indien dit doelmatig is). 

Inspectie van het rioolstelsel volgens 

NEN 3399 en classificatie volgens NEN 

3398 

Is huidige werkwijze operationeel plan 

4.2 De vuiluitworp door overstorten op 

bodem, grond- en oppervlaktewater 

dient beperkt te zijn. 

In het belang van: volksgezondheid 

en milieu 

De vuiluitworp mag geen negatief effect hebben op de 

kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater of 

bodem/grondwater. 

Toetsen met behulp van metingen aan 

gemalen en overstorten van gemengde 

stelsels. 

Onderzoek naar oorzaak indien kwaliteit 

oppervlaktewater (of bodem/grondwater) 

negatief beïnvloed wordt.  

Stelsel voldoet aan allen eisen 

(basisinspanning, waterkwaliteitsspoor), 

dus alleen onderzoeken oorzaak indien 

kwaliteit ontvangend water daar aanleiding 

toe geeft. 

4.3 De vuiluitworp door 

regenwaterlozingen op bodem, 

grond- en oppervlaktewater dient 

beperkt te zijn. 

In het belang van: volksgezondheid 

en milieu 

Alleen relatief schoon regenwater mag worden geloosd in 

de bodem of op het oppervlaktewater. 

 

 

Gemeente toetst of verwachte kwaliteit 

het afstromende hemelwater van af te 

koppelen oppervlak voldoende is om 

direct of indirect te lozen op 

oppervlaktewater of in de bodem. 

Uitgangspunt daarbij is dat hemelwater 

in principe schoon is, tenzij. 

Pakt gemeente samen met Rijnland op op 

het moment dat er twijfels over de (te 

verwachten) kwaliteit zijn. 
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Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden Opmerking  

 

Doel 5: Minimale overlast voor de omgeving 

 

5.1 De bedrijfszekerheid van 

hoofdgemalen en andere objecten 

dient in hoge mate gewaarborgd te 

zijn. 

In het belang van: volksgezondheid, 

wateroverlast en milieu 

- Storingen van hoofdrioolgemalen dienen binnen 24 uur 

verholpen te zijn (berging stelsel is 24 uur) of 

noodmaatregelen dienen getroffen te zijn. 

- Vuilwatergemalen in een gebied met externe overstorten 

dienen te zijn uitgerust met een reserve pomp. 

- Gemalen worden bij renovatie of vervanging voorzien van 

een automatische storingsmelding. 

Adequaat doorgeven storingen aan en 

oppakken storingen door Meerlanden. 

Afspraken met Rijnland over verhelpen 

storingen waterschap gemalen. 

Periodiek beheer en onderhoud conform 

DVO 

Binnen 24 uur moet er een zodanige 

(nood) oplossing gerealiseerd zijn dat de 

vuilwaterafvoer weer geborgd is. 

Werkwijze vastgelegd in paragraaf 

Afhandeling Meldingen in DVO 

 

5.2 De bedrijfszekerheid van 

drukrioolgemalen dient in hoge mate 

gewaarborgd te zijn. 

In het belang van: volksgezondheid 

en milieu 

Storingen van drukrioolgemalen dienen binnen 24 uur 

verholpen te zijn of noodmaatregelen dienen getroffen te 

zijn. 

 

 

Adequaat doorgeven storingen aan en 

oppakken storingen door Meerlanden. 

Periodiek beheer en onderhoud conform 

DVO 

Werkwijze vastgelegd in paragraaf 

Afhandeling Meldingen in DVO 

 

5.3 De stabiliteit van de riolen dient ge-

waarborgd te zijn. 

In het belang van: volksgezondheid 

en milieu 

Ingrijpmaatstaven voor aantasting, scheurvorming en 

deformatie worden beoordeeld en verholpen (indien dit 

doelmatig is) 

Inspectie van het rioolstelsel volgens 

NEN 3399 en classificatie volgens NEN 

3398 en registraties bij weginspectie. 

Is huidige werkwijze operationeel plan 

5.4 Voorkomen van stankoverlast bij 

gemalen en riool. 

In het belang van: overlast burger 

Geen constatering van overlast door stank. Adequaat reageren bij melding over 

overlast door stank en terugkoppelen 

aan de melder. 

 

5.5 Overlast tijdens werkzaamheden aan 

de riolering dient beperkt te zijn. 

In het belang van: overlast burger 

Afstemming met andere werkzaamheden, bereikbaarheid 

handhaven, communicatie met bewoners. 

 

Procedures voor afstemming Reguliere werkwijze 
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Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden Opmerking  

 

Doel 6: effectief rioleringsbeheer 
 

6.1 Het rioleringsbeheer dient zo goed 

mogelijk te worden afgestemd met 

interne en externe overheidstaken en 

particuliere initiatieven. 

In het belang van: efficiency 

Goede communicatie bij inrichting van gebieden en 

beleidsplannen door gemeente, waterbeheerders, provincie, 

en overige betrokkenen. 

- Communicatieplan voor inrichting en 

beleidsvorming. 

- Vroegtijdig overleg met betrokkenen 

over GRP. 

- Beschrijving van de afstemming in 

operationele programma’s. 

 

Conform huidige werkwijze 

6.2 Er dient voldoende inzicht te bestaan 

in het functioneren van de riolering 

en de toestand van de objecten. 

In het belang van: efficiency 

- Een werkend systeem voor rioleringsbeheer. 

- Jaarlijks opstellen en evalueren van operationele 

programma’s voor aanleg, onderzoek en maatregelen. 

- Doorlooptijd verwerking gemaal-, onderhouds-, en 

revisiegegevens maximaal 3 maanden.  

- Herberekening van de vrijverval riolering iedere 10 jaar of 

eerder bij significante wijzigingen c.q. toename/afname van 

het wateraanbod. 

- Het rioolstelsel dient eens per 7 à 8 jaar te worden 

geïnspecteerd (video-inspectie). 

Waarneming 

Operationeel plan  

 

Waarneming 

 

Plannen in GRP, wijzigingen waarnemen 

 

 

Planmatig uitvoeren  

Conform huidige werkwijze 

 

 

 

6.3 Er dient m.b.t. de verwijderingsplicht 

van vervallen riolen te worden 

voldaan aan het Bouwstoffenbesluit. 

In het belang van: wet- en 

regelgeving 

Vervallen riolen die zijn aangelegd na 1999 worden 

verwijderd (Bouwstoffenbesluit). Overige vervallen riolen 

worden zo veel mogelijk verwijderd, tenzij dit om technische 

of economische redenen niet kan. In dat geval worden de 

riolen gevuld, zodanig dat geen instortingsgevaar kan 

optreden. 

Verwerking op revisietekeningen. Conform huidige werkwijze 

6.4 Er dient zo veel mogelijk gebruik te 

worden gemaakt van duurzame en 

milieuvriendelijke materialen. 

In het belang van: milieu 

Toepassing van het Duurzaamheidsagenda Holland 

Rijnland. 

Afkoppelplan, wel of niet afkoppelen.  

6.5 Effectieve projectbeheersing 

In het belang van: efficiency 

 

Er dient jaarlijks een evaluatie plaats te vinden van de 

uitvoering van de rioleringszorg, zowel qua gepleegde 

investeringen, uitgevoerde werken als qua onderhouds- en 

beheer inspanningen. 

Rapportage aan bestuur (Berap, 

jaarrekening) 

Conform huidige werkwijze 

Beheer inspanningen (DVO) daarin 

opnemen 
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6.6 Er dient een klantgerichte 

benadering te worden nagestreefd. 

In het belang van: efficiency  

- Behandeling van klachten en/of meldingen en eerste 

reactie naar klager/ melder binnen 2 dagen 

- Storingsdienst dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn voor 

acute storingen. 

- Diverse mogelijkheden voor indienen meldingen en/of 

klachten (zoals via gezamenlijk Waterloket) 

- Evalueren en rapporteren van centraal gemelde klachten 

met betrekking tot het disfunctioneren van de gemeentelijke 

riolering  

- Gerichte voorlichting en adequate bewonersparticipatie. 

- Klachtenregistratie  

 

 

- Meldingsmogelijkheden volgens STEP: 

Schriftelijk, Telefonisch, Elektronisch en 

Persoonlijk. 

- Klachtenregistratie, jaarlijks 

rapporteren: zie 6.5 

- Voorlichting over afkoppeling en 

inlichten en betrekken in geval van 

ingrepen in openbare ruimte, 

Conform huidige werkwijze 

Werkwijze vastgelegd in paragraaf 

Afhandeling Meldingen in DVO 
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Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden Opmerking  

 

Doel 7: Voorkomen ontstaan structurele grondwateroverlast 

 

7.1 Er is voldoende inzicht in de 

grondwaterhuishouding  

In het belang van: 

(grond)wateroverlast 

- De gemeente verzamelt de beschikbare gegevens van 

grondwaterstanden in Hillegom.  

Er is een meetnet met peilbuizen dat voldoende inzicht geeft in 

potentiële risicogebieden in stedelijk gebied voor een eerste 

beoordeling op grondwateroverlast.  

Peilbuizen die onderdeel uitmaken van het meetnet worden 

onderhouden en gemeten.  

Registratie grondwaterstanden 

via grondwatermeetnet. 

Bijplaatsen peilbuizen indien daar 

aanleiding voor is. 

7.2 Grondwateroverlast in 

nieuwbouwsituaties voorkomen. 

In het belang van: 

(grond)wateroverlast 

 

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn in overeenstemming met het 

Bouwbesluit 2012 (in een nieuwbouwwoning dient de begane 

grondvloer volgens het bouwbesluit dampdicht te 

worden gebouwd). De gewenste ontwateringsdieptes per 

bestemming, gelden als uitgangspunt voor het ontwerp.  

Ontwateringseisen zijn 

vastgelegd in het vGRP 

Bij nieuwbouwplannen hiernaar refereren 

en aan toetsen.  

7.3 Bewoners kunnen terecht voor 

vragen en/of klachten met betrekking 

tot grondwater. En zorgvuldig 

afhandelen meldingen door 

gemeente 

In het belang van: wet- en 

regelgeving 

De gemeente heeft een loket waar bewoners terecht kunnen voor 

vragen en klachten over het ondiepe grondwater in de gemeente. 

De gemeente hanteert een stappenplan voor het beoordelen en 

afhandelen van melding m.b.t. grondwateroverlast.  

Binnengekomen meldingen worden door de gemeente 

geregistreerd.  

De gemeente draagt zorg voor een goede samenwerking tussen de 

betrokken overheden indien de verantwoordelijkheid voor een 

melding geheel of gedeeltelijk ligt bij de waterbeheerder/ 

Hoogheemraadschap of grondwaterbeheerder/gemeente.  

Klachtenregistratie via 

(grond)waterloket 

Inwoner kan terecht bij gemeente met 

vragen en/of meldingen over (grond)water. 

7.4 Zoveel mogelijk voorkomen en 

beperken van (aan de bestemming 

gebonden) structurele 

grondwateroverlast.  

In het belang van: 

(grond)wateroverlast 

De particulier is primair verantwoordelijk voor maatregelen op eigen 

terrein (bouwkundig, waterhuishoudkundig, etc). 

Bij meldingen toetst de gemeente – naast de eigen 

verantwoordelijkheid van de particulier - aan de gewenste 

ontwateringsdieptes per bestemming, zoals vastgelegd in dit vGRP. 

Indien er na beoordeling door de gemeente sprake is van 

grondwateroverlast op particulier terrein in relatie tot de bestemming 

en deze zich redelijkerwijs niet op een andere wijze van het 

grondwater kan ontdoen, zal in overleg met de gemeente een 

doelmatige oplossing worden gezocht. 

Grondwaterbeleid is vastgelegd 

in het vGRP 

Voorkomen nieuwe overlast ook 

bijvoorbeeld door het meeleggen van 

drainage / IT riool bij relining (indien nodig) 
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Bijlage 7 Personele middelen 

 

Berekening conform Kennisbank stedelijk water, Stichting RIONED. 

Uitgangspunt: onderhoud en maatregelen maximaal uitbesteed, update 2020. 

 

Samenvatting tijdsbesteding 

 (theoretisch benodigd, Kennisbank Stedelijk Water)  

Tijdsbesteding 

[dagen] 

Planvorming, onderzoek en facilitair 252 

Onderhoud (op basis van 80% uitbesteding) 15 

Maatregelen (op basis van 60% uitbesteding) 89 

Totaal (theoretisch benodigd) 356 

 

Planvorming, onderzoek en facilitair 

 
 
Onderhoud (op basis van maximale uitbesteding) 
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Maatregelen (op basis van 60% uitbesteding) 
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Bijlage 8 Ontwateringsdiepte 
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Bijlage 9  Vervangingsplan Riolering 

Overgenomen uit het Rioleringsbeheerplan Hillegom 2020 - Hoofdstuk 7 

 

Algemeen  

Alvorens in te gaan op de kosten voor rioolvervangingen wordt beschreven op welke wijze de eenheidsprijzen voor 

rioolvervanging tot stand zijn gekomen. De gemeente hanteert de methode die wordt beschreven in Module D1100 

[Kennisbank Stedelijk Water].  

Hierin wordt gedetailleerd gekeken naar de kosten voor het vervangen van een riool beton Ø 300 mm en een riool 

gewapend beton Ø 700 mm. Op basis van deze berekende basisprijzen worden, middels een formule, de 

vervangingskosten bepaald voor rioolbuizen met een diameter van Ø 200 mm tot een diameter van Ø 1500 mm.  

De gemeente heeft geen eigen actuele eenheidsprijzen en daarom zijn de bedragen die genoemd zijn in de laatste 

versie van de leidraad toegepast.  

 

Vrijvervalriolering  

Voor het vaststellen van een begrotingsjaar voor het vervangen van de riolen is, naast het jaar van aanleg, ook een 

theoretische levensduur van belang. Voor Hillegom geldt dat voor strengen met een aanlegjaar tot en met 1969 een 

theoretische levensduur wordt aangehouden van 70 jaar. Voor rioolstrengen die zijn aangelegd vanaf 1970 wordt een 

algemene theoretische levensduur aangehouden van 80 jaar. 

 

Voorheen werd standaard gerekend met verschillende levensduren (aanleg 1936-1950; levensduur 60 jaar, aanleg 
1951-1975; levensduur 50 jaar en aanleg vanaf 1976; levensduur 80 jaar), maar vanwege de kwaliteit van de riolering 
is bij het opstellen van het vorige vGRP besloten om de theoretische levensduren aan te passen.  
In figuur 22 is aangegeven, op basis van investeringskosten, hoeveel riolering in de komende jaren hun begrotingsjaar 

van vervanging hebben bereikt en vervangen zouden moeten worden.   
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P.S. in het kader van het GRP zijn de investeringen afgevlakt en verdeeld in perioden van 5 jaar, zie hoofdstuk 3.4 van 

dit GRP. 

 

Deze bedragen mogen niet gelezen worden als daadwerkelijk benodigde budgetten; het zijn theoretisch benodigde 

bedragen voor vervanging, gebaseerd op de eerder genoemde theoretische levensduur. Wanneer gekeken wordt naar 

de benodigde bedragen tijdens de komende inspectieronde (zeven jaar) en die bedragen worden voor de komende 

jaren afgevlakt, dan is er circa € 280.000 per jaar nodig voor rioolherstel.  

Jaarlijks vinden er inspecties plaats die als uitgangspunt dienen voor het jaarlijks op te stellen reparatie-, renovatie- en 

vervangingsprogramma (operationeel programma).  

 

Mechanische riolering  
Voor de mechanische riolering worden voor de vervangingskosten de volgende uitgangspunten gehanteerd: voor de 

persleidingen wordt een levensduur aangehouden van 60 jaar; bouwkundige elementen hebben eveneens een 

levensduur van 60 jaar voor gemalen en 45 jaar voor de pompputten en voor de mechanische onderdelen wordt een 

levensduur aangehouden van 15 jaar.  

 

Voor de gemalen wordt gerekend met de volgende vervangingskosten, afkomstig uit de leidraad [Kennisbank Stedelijk 

Water]:  

- Bouwkundig; € 75.000,--  

- Elektro/mechanisch; € 55.000,--  

 

Voor de pompunits gelden de volgende vervangingskosten:  

- Bouwkundig; € 5.000,--  

- Elektro/mechanisch; € 2.500,--  

 

In figuur 23 is aangegeven, op basis van investeringskosten, hoeveel mechanische riolering (leidingen, bouwkundige 

en mechanische onderdelen) in de komende jaren hun begrotingsjaar van vervanging hebben bereikt en vervangen 

zouden moeten worden. 
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De berekende budgetten voor het vervangen van de mechanische riolering zijn gebaseerd op de theoretische 
levensduur van de verschillende onderdelen. Om de pieken af te vlakken tijdens de komende periode van tien jaar is 
er jaarlijks een budget nodig voor de vervanging van € 200.000 per jaar.  
Jaarlijks vinden er inspecties plaats die als uitgangspunt dienen voor het jaarlijks op te stellen operationeel 
(vervangings)programma.  
Let op: dit bedrag kan jaarlijks fluctueren wanneer uit de inspecties blijkt dat de grote gemalen, conform de theoretische 

benadering, ook daadwerkelijk (gedeeltelijk) vervangen moeten worden. 

 
Vrijverval- en mechanische riolering  

Wanneer de twee bovenstaande figuren (figuur 22 en figuur 23) worden gecombineerd ontstaat het volgende figuur; 

figuur 24. 

 

 
Door de toegepaste afvlakking van deze bedragen is er jaarlijks € 280.000,-- benodigd voor de vrijvervalriolering en € 

200.000,-- voor de mechanische riolering.  
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Bijlage 10 Kostendekkingsplan 
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Baten 
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Lasten 
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Balans (dotatie) en inzet voorziening 
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Exploitatie 

 
 

BTW over exploitatie 
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Totaal overzicht investeringen – onttrekken en activeren 

 

 
 

jaar onderdeel vervanging economische 

afschrijving

bruto 

investering

totale 

investering

jaarruimte en 

onttrekking uit 

voorziening

netto investering 

te activeren

rente Afschrijving 

2021 Elektromechanische vervangingen 15 € 200,000 790,000 200,000 0.0% € 13,333

2021 Huisaansluitingen 25 € 50,000 50,000 0.0% € 2,000

2021 Bouwkundige vervangingen en persleidingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2021 Vervanging en relining vrijverval riolering (BRP, DPRA, afkoppeling) 40 € 540,000 298,981 0.0% € 7,475

2022 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 200,000 770,000 200,000 0.0% € 13,333

2022 Huisaansluitingen 25 € 50,000 50,000 0.0% € 2,000

2022 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2022 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 520,000 255,481 0.0% € 6,387

2023 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 200,000 780,000 200,000 0.0% € 13,333

2023 Huisaansluitingen 25 € 50,000 50,000 0.0% € 2,000

2023 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2023 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 530,000 236,711 0.0% € 5,918

2024 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 200,000 780,000 200,000 0.0% € 13,333

2024 Huisaansluitingen 25 € 50,000 50,000 0.0% € 2,000

2024 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2024 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 530,000 212,887 0.0% € 5,322

2025 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 200,000 780,000 200,000 0.0% € 13,333

2025 Huisaansluitingen 25 € 50,000 50,000 0.0% € 2,000

2025 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2025 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 530,000 199,550 0.0% € 4,989

2026 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 100,000 826,200 100,000 0.0% € 6,667

2026 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2026 Bouwkundige vervangingen 40 € 100,000 100,000 0.0% € 2,500

2026 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 626,200 298,683 0.0% € 7,467

2027 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 100,000 826,200 100,000 0.0% € 6,667

2027 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2027 Bouwkundige vervangingen 40 € 100,000 100,000 0.0% € 2,500

2027 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 626,200 263,754 0.0% € 6,594

2028 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 100,000 826,200 100,000 0.0% € 6,667

2028 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2028 Bouwkundige vervangingen 40 € 100,000 100,000 0.0% € 2,500

2028 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 626,200 256,824 0.0% € 6,421

2029 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 100,000 826,200 100,000 0.0% € 6,667

2029 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2029 Bouwkundige vervangingen 40 € 100,000 100,000 0.0% € 2,500

2029 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 626,200 252,623 0.0% € 6,316

2030 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 100,000 826,200 100,000 0.0% € 6,667

2030 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2030 Bouwkundige vervangingen 40 € 100,000 100,000 0.0% € 2,500

2030 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 626,200 258,285 0.0% € 6,457

2031 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 55,000 1,069,400 55,000 0.0% € 3,667

2031 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2031 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2031 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 1,014,400 659,943 0.0% € 16,499

2032 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 57,500 1,071,900 57,500 0.0% € 3,833

2032 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2032 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2032 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 1,014,400 661,119 0.0% € 16,528

2033 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 0 1,014,400 0 0.0% € 0

2033 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2033 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2033 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 1,014,400 680,058 0.0% € 17,001

2034 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 5,000 1,024,400 5,000 0.0% € 333

2034 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2034 Bouwkundige vervangingen 40 € 5,000 5,000 0.0% € 125

2034 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 1,014,400 695,017 0.0% € 17,375

2035 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 2,500 1,016,900 2,500 0.0% € 167

2035 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2035 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2035 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 1,014,400 691,456 0.0% € 17,286

2036 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 150,000 702,500 150,000 0.0% € 10,000

2036 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2036 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2036 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 552,500 230,878 0.0% € 5,772

2037 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 2,500 560,000 2,500 0.0% € 167

2037 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2037 Bouwkundige vervangingen 40 € 5,000 5,000 0.0% € 125

2037 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 552,500 223,820 0.0% € 5,596

2038 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 2,500 555,000 2,500 0.0% € 167

328,680

319,383

322,944

321,622

354,457

353,281

334,342

369,376

373,577

367,915

362,446

264,519

293,289

317,113

330,450

241,019

327,517
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2037 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 552,500 223,820 0.0% € 5,596

2038 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 2,500 555,000 2,500 0.0% € 167

2038 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2038 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2038 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 552,500 182,824 0.0% € 4,571

2039 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 2,500 560,000 2,500 0.0% € 167

2039 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2039 Bouwkundige vervangingen 40 € 5,000 5,000 0.0% € 125

2039 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 552,500 165,759 0.0% € 4,144

2040 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 242,500 817,900 242,500 0.0% € 16,167

2040 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2040 Bouwkundige vervangingen 40 € 22,900 22,900 0.0% € 573

2040 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 552,500 146,518 0.0% € 3,663

2041 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 55,000 1,019,200 55,000 0.0% € 3,667

2041 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2041 Bouwkundige vervangingen 40 € 80,200 80,200 0.0% € 2,005

2041 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 483,786 0.0% € 12,095

2042 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 60,000 949,000 60,000 0.0% € 4,000

2042 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2042 Bouwkundige vervangingen 40 € 5,000 5,000 0.0% € 125

2042 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 491,993 0.0% € 12,300

2043 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 2,500 886,500 2,500 0.0% € 167

2043 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2043 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2043 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 437,890 0.0% € 10,947

2044 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 187,500 1,071,900 187,500 0.0% € 12,500

2044 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2044 Bouwkundige vervangingen 40 € 400 400 0.0% € 10

2044 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 442,144 0.0% € 11,054

2045 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 477,500 2,067,500 477,500 0.0% € 31,833

2045 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2045 Bouwkundige vervangingen 40 € 706,000 706,000 0.0% € 17,650

2045 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 412,544 0.0% € 10,314

2046 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 55,000 1,014,000 55,000 0.0% € 3,667

2046 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2046 Bouwkundige vervangingen 40 € 75,000 75,000 0.0% € 1,875

2046 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 443,747 0.0% € 11,094

2047 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 57,500 946,500 57,500 0.0% € 3,833

2047 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2047 Bouwkundige vervangingen 40 € 5,000 5,000 0.0% € 125

2047 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 426,224 0.0% € 10,656

2048 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 5,000 894,000 5,000 0.0% € 333

2048 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2048 Bouwkundige vervangingen 40 € 5,000 5,000 0.0% € 125

2048 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 434,623 0.0% € 10,866

2049 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 0 884,000 0 0.0% € 0

2049 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2049 Bouwkundige vervangingen 40 € 0 0 0.0% € 0

2049 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 418,455 0.0% € 10,461

2050 Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 2,500 891,500 2,500 0.0% € 167

2050 Huisaansluitingen 25 € 0 0 0.0% € 0

2050 Bouwkundige vervangingen 40 € 5,000 5,000 0.0% € 125

2050 Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 426,229 0.0% € 10,656

465,545

457,771

440,253

457,776

449,377

446,110

441,856

471,456

405,982

400,214

392,007

369,676

386,741
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Mechanische riolering 

 
 

Vrijverval rioolvervanging, BRP maatregelen (urgente knelpunten), afkoppeling en DPRA, 

huisaansluitingen 

 


