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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Waarom een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan voor Hillegom? 

Binnenkort loopt de geldigheid van het huidige GRP Hillegom 2005 – 2010 af. Volgens artikel 4.22 van de 

Wet Milieubeheer dient elke gemeente te beschikken over een geldig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). 

Hierin moet staan hoe invulling is gegeven aan de drie zorgplichten (afvalwater, hemelwater en 

grondwater). De invulling is afgestemd op de overige beleidsterreinen van de gemeente en het beleid van 

het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland. 

 

Dit GRP 2010 – 2015 is het derde GRP van de gemeente Hillegom. Het bouwt voort op het eerste (1995 – 

2000) en tweede GRP (2005 – 2010). 

 

Relatie met ander gemeentelijke plannen voor de rioleringszorg 

De gemeente werkt met verschillende plannen voor de uitvoering van de rioleringszorg. Hierbij kan 

onderscheid worden gemaakt naar plannen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Vanwege de 

onderlinge samenhang is ervoor gekozen om voorafgaand aan het GRP te starten met het opstellen van 

een Basisrioleringsplan (BRP) en een Rioolbeheerplan (RBP). Beide plannen dienen als technische 

onderbouwing voor het GRP. In 2008 is ook het Stedelijk Waterplan voor de gemeente vastgesteld, wat 

betrekking heeft op het watersysteem in deze gemeente. Vanwege de raakvlakken met de riolering is het 

GRP hierop afgestemd. 

 

Strategie en maatregelen 

Ten opzichte van de voorgaande planperiode zijn enkele strategische keuzes gemaakt in het GRP 2010 – 

2015: 

– Om beter aan te sluiten bij de werkelijke levensduur is de afschrijvingstermijn voor vrijvervalriolen 

verlengd van 25 naar 40 jaar. Dit vereist een wijziging van de gemeentelijke financiële verordening; 

– Er wordt een financiële voorziening voor vervanging en renovatie van riolen ingesteld. Hieruit 

kunnen rioolvervangingen en –renovaties bekostigd worden.  

– Door nieuwe wetgeving verandert de rioolheffing van een retributierecht naar een 

bestemmingsheffing. Hiervoor is nog in 2009 een wijziging van de belastingverordening uitgevoerd.  

 

De komende planperiode ligt de nadruk op investeringen in afkoppelprojecten, het verbeteren van de 

hydraulische afvoercapaciteit, en is er een budget opgenomen voor het geven van invulling aan het 

waterkwaliteitsspoor. 

 

De geplande onderzoeken richten zich op meetactiviteiten, opsporen van knelpunten in het stelsel en het 

verkrijgen van meer inzicht in de grondwaterhuishouding.  

 

Een Verbreed GRP  

Als gevolg van de Wet Gemeentelijke Watertaken zijn de wettelijke rioleringstaken van de gemeente 

verbreed met grond- en hemelwater. Dit GRP gaat over de verbrede watertaken en is daarmee een 

Verbreed GRP. Meetactiviteiten moeten de gemeente meer inzicht in de grondwaterhuishouding geven. 

Op basis hiervan wordt aanbevolen om vóór 2013 een aanvullende notitie op te stellen waarin het grond- 

en hemelwaterbeleid van de gemeente wordt vastgelegd. Tevens dient het kostendekkingsplan dan 

geactualiseerd te worden. 
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Voor de grondwaterzorgplicht gaat de wet uit van de verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar voor 

maatregelen op het eigen terrein. Indien er in het bebouwde gebied sprake is van structureel nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming, dan krijgt de gemeente 

een zorgplicht. Dit betekent dat de gemeente maatregelen moet nemen, waarmee problemen zoveel 

mogelijk voorkomen worden. 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 noodzaak 

van het nemen van maatregelen volgt uit de resultaten van metingen en de vertaling daarvan naar 

beleidskeuzes. 

 

Benodigde middelen 

In de onderstaande tabel zijn de rioolrechttarieven opgenomen waarmee de voorgestelde maatregelen 

bekostigd kunnen worden. Om een geleidelijke stijging van de tarieven te bewerkstelligen vindt in de jaren 

2010 en 2011 een storting in de voorziening plaats en in het jaar 2012 een onttrekking. (In de jaren 2013 

en 2014 vindt een storting plaats ten behoeve van een onttrekking in 2015.) 

 

Jaar Rioolrecht Stijging Inkomsten Onttrekking uit 

voorziening 

2010 237,42 (+1%) 2.277.095 0 

2011 242,17 (+2%) 2.322.637 0 

2012 251,86 (+4%) 2.415.543 125.508 

2013 256,89 (+2%) 2.463.853 0 

2014 264,60 (+3%) 2.537.769 0 
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1 INLEIDING 

Om afvalwater uit de woonomgeving te verwijderen is de riolering een onmisbare voorziening. Het zorgt in 

de eerste plaats voor de bescherming van de volksgezondheid, en daarnaast voor de bescherming van 

het milieu. De inzameling en transport van afvalwater zijn gemeentelijk taken, welke vanaf 2008 aangevuld 

zijn met de doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater en het voorkomen van structurele 

grondwateroverlast.  

 

1.1 Waarom een Gemeentelijk Rioleringsplan? 

Volgens artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer dient elke gemeente te beschikken over een geldig 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Hierin moet staan hoe invulling is gegeven aan de drie zorgplichten 

voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze invulling is afgestemd op de overige 

beleidsterreinen van de gemeente en het beleid van het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie 

Zuid-Holland. 

 

Dit GRP 2010 – 2015 is het derde GRP van deze gemeente. Het bouwt voort op het eerste (1995 – 2000) 

en tweede GRP (2005 – 2010). De eerdere rioleringsplannen gaven invulling aan de zorgplicht voor de 

doelmatige inzameling en transport van afvalwater (Wet milieubeheer artikel 10.16a). Met de 

inwerkingtreding van de ‘Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken’ per 1 januari 2008 

heeft de gemeente ook een zorgplicht voor hemelwater en grondwater.  

 

Omdat de nieuwe zorgplichten vallen onder de planverplichting, zal de gemeente in het GRP invulling 

moeten geven aan de taken voor hemelwater en grondwater. Uiterlijk tot 1 januari 2013 heeft de gemeente 

de tijd om beleid voor hemel- en grondwater op te stellen (zie bijlage 2 en 7.6) 

 

In onderstaande afbeelding zijn de waterketen en het watersysteem, en de onderlinge relaties tussen 

afvalwater, hemelwater en grondwater weergegeven. 
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Afbeelding 1 Waterketen en watersysteem  
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Relatie met ander gemeentelijke plannen voor de rioleringszorg 

De gemeente werkt met verschillende plannen voor de uitvoering de rioleringszorg. Hierbij kan 

onderscheid worden gemaakt naar plannen op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. In de 

onderstaande figuur zijn deze niveaus en de bijbehorende plannen schematisch weergegeven.  

 

Strategisch

Tactisch BRP RBP

Operationeel

GRP

Uitvoeringsplan

 

 

 

 

Afbeelding 2 Schematische weergave plannen voor de rioleringszorg 

 

 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geeft op hoofdlijnen invulling aan de drie zorgplichten voor afval-, 

hemel- en grondwater. Dit plan vormt daarmee de basis voor het rioleringsbeleid voor de komende 

planperiode. Ook wordt in het GRP de bekostiging van activiteiten ten behoeve van het rioleringsbeheer 

opgenomen. 

 

Op tactisch niveau wordt het beheer van de riolering in een rioolbeheerplan (RBP) uitgewerkt en wordt in 

een meerjarenbegroting opgesteld. Daarnaast heeft de gemeente een basisrioleringsplan (BRP) waarin op 

gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling en afvoer van afvalwater en neerslag dient te 

geschieden. Beide tactische plannen zijn parallel aan het GRP opgesteld, wat het mogelijk heeft gemaakt 

het strategische plan en de tactische plannen direct op elkaar af te stemmen. Op operationeel niveau 

worden concrete maatregelen vastgesteld. Voor het opstellen van het operationele uitvoeringsplan maken 

we een integrale afweging waarbij maatregelen in de openbare buitenruimte (wegen, groen, riolering) zo 

goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Dit gebeurt jaarlijks. 

 

 

1.2 Procedure  

De beoogde afstemming is bereikt door intensief overleg met vertegenwoordigers van het Waterschap 

tijdens het opstellen van het GRP. Het ontwerp GRP is voor een reactie aan het Waterschap en de 

provincie Zuid Holland verzonden. De reacties zijn in bijlage 8 opgenomen. 
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1.3 Geldigheidsduur 

Dit GRP heeft een looptijd van 2010 tot en met 2015. De 

kosten van de te nemen maatregelen voor de periode 

2010 zijn goed inzichtelijk. Door toekomstige 

beleidsmatig en wettelijke ontwikkelingen zijn de 

financiële gevolgen voor de periode na 2010 moeilijk in te 

schatten. Om te voldoen aan de Wet Gemeentelijke 

Watertaken (zie § 2.1) zijn in dit GRP aanvullende 

onderzoeken opgenomen voor grond- en hemelwater. Op 

basis van de resultaten van deze onderzoeken, zal vóór 

2013 een aanvullende notitie wordt opgesteld waarin het 

grond- en hemelwaterbeleid van de gemeente wordt 

vastgelegd. Tevens dient het kostendekkingsplan dan 

geactualiseerd te worden  

 

 

1.4 Leeswijzer 

De opbouw van dit rioleringsplan volgt de Leidraad Riolering. In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst 

van de gewenste situatie voor afval-, hemel- en grondwater. Ook zijn in dit hoofdstuk de doelstellingen 

voor de riolering en het rioolbeheer beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de evaluatie van de ervaringen en 

uitgevoerde maatregelen gedurende de looptijd van het GRP 2005 – 2010. Hoofdstuk 4 beschrijft de 

huidige situatie van riolering en rioleringsvoorzieningen in Hillegom, resulterend in een toetsing van de 

huidige situatie aan de in hoofdstuk 2 geformuleerde doelstellingen aan de huidige situatie. De te volgen 

strategie en bijbehorende maatregelen zijn te vinden in hoofdstuk 5. De hiervoor benodigde middelen en 

kostendekking zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6. 

 

 

Afbeelding 3: Gemeentehuis Hillegom  

(foto: Wikipedia) 
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2 GEWENSTE SITUATIE: WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

In dit hoofdstuk is aangegeven wat de gewenste situatie is op het gebied van riolering, grond- en 

hemelwaterafvoer. Hierbij is uitgegaan van de ambities van de gemeente en de bestaande landelijke, 

regionale en gemeentelijke beleidskaders. 

 

2.1 Wettelijke verplichtingen 

2.1.1 Invulling zorgplichten 

Het belangrijkste doel van de riolering is het waarborgen van de volksgezondheid. Daarnaast is op 1 

januari 2008 is het wetsvoorstel ‘Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken’, kortweg ‘Wet 

gemeentelijke watertaken’, in werking getreden. Hierin is vastgelegd dat de gemeente (in samenwerking 

met andere overheden) tot taak heeft om de volksgezondheid te beschermen, droge voeten te houden en 

een goede waterkwaliteit te bereiken.  

 

Op grond van de uitgebreide zorgplichtbepaling uit de nieuwe wet draagt de gemeente zorg voor: 

1. De doelmatige inzameling en verwerking van afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied 

van de gemeente gelegen percelen. 

Onder afvalwater wordt verstaan het huishoudelijke afvalwater en al het andere water wat daar 

eventueel mee gemengd wordt.  

2. De doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater 

Afvloeiend hemelwater is het water wat de perceelseigenaar, naar oordeel van de gemeente, 

redelijkerwijs niet zelf kan verwerken. Dit houdt in dat afvoer van hemelwater via een gemeentelijk 

systeem nodig is.  

3. Het in openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van 

de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of te beperken, 

voorzover doelmatig. 

De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsplicht. De gemeente is niet verantwoordelijk voor 

handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied. Tevens werkt de zorgplicht niet met 

terugwerkende kracht en leidt niet tot aansprakelijkheid voor schadesituaties uit het verleden. 

 

Zorgplicht 1 (afvalwater) was vanuit het verleden al een verplichting. Zorgplicht 2 (hemelwater) is op papier 

nieuw, maar is in de praktijk in de oude GRP’s al ingevuld. Door de grondwaterzorgplicht (nr. 3) heeft 

gemeente nieuwe taken toegewezen gekregen. Voor de zorgplicht voor grondwater moet de gemeente 

uiterlijk in 2013 over beleid beschikken. De gestelde doelen voor de zorgplichten mogen uiteraard niet 

conflicteren met de doelen gesteld aan het watersysteem of afvalwaterketen. Deze doelen dienen tevens 

zo gerealiseerd te worden, dat overlast voor mens en omgeving waar mogelijk wordt voorkomen.  

 

2.1.2 Overige relevante wetgeving 

Waterwet 

Vaak wordt de Wet gemeentelijke watertaken in één adem genoemd met de Waterwet. De Invoeringswet 

Waterwet is bij de Tweede Kamer in behandeling. In het wetsvoorstel van de Waterwet worden negen 

bestaande wetten geïntegreerd en het bevat o.a. de zorgplichten voor hemel- en grondwater. De wet is 

gericht op het beheer van oppervlakte- en grondwater. Naast de zorgplichten is vanuit de riolering ook de 

voorgenomen afschaffing van de overstortvergunning van belang. 
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

De wetgeving voor lozingen op de riolering is beschreven in de Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht (Wabo). Met de invoering van de wet worden gemeenten verantwoordelijk voor indirecte 

lozingen en krijgen waterschappen een bindend adviesrecht. 

 

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)  

De WION is op 1 juli 2008 in werking getreden. De gemeente -is 

daarmee als eigenaar van kabels en leidingen van o.a. riolering en 

verkeersinstallaties(voor riolering). De gemeente verplicht eigen kabels 

en leidingen digitaal toegankelijk te maken. Dit stelt het Kadaster in staat 

om in het vervolg de zogenaamde KLIC-meldingen te gaan afhandelen.  

 

Een uitgebreidere beschrijving van de voor de riolering relevante 

wetgeving en wetsvoorstellen is te vinden in bijlage 2. 

 

2.2 Beleidskader 

Het Europese en landelijke beleid is van invloed op het formuleren van nieuwe doelen van het 

gemeentelijk beleid ten aanzien van riolering. In deze paragraaf is de belangrijkste regelgeving kort 

beschreven. Voor een uitgebreide toelichting op de verschillende beleidsplannen wordt verwezen naar 

bijlage 2. 

 

Het gemeentelijke rioleringsplan heeft directe relaties met: 

� het Waterplan van de provincie Zuid-Holland; 

� Waterbeheerplan 2010-2015 Hoogheemraadschap van Rijnland  

� Waterplan gemeente Hillegom 

� Basisrioleringsplan gemeente Hillegom 

� Rioolbeheerplan gemeente Hillegom 

� Afkoppelplan Hillegom 

 

De hiervoor geschetste beleidsnotities en –ontwikkelingen vormen het kader waarin de gemeentelijke 

rioleringszorg vormgegeven is. Beleidsregels ten aanzien van het watersysteem kunnen indirect invloed 

uitoefenen op de eisen die aan het functioneren wordt gesteld.  

 

Kaderrichtlijn Water 

Deze Europese richtlijn richt zich op de chemische en ecologische toestand van het oppervlaktewater. Het 

is mogelijk dat op enkele locaties vuilemissies vanuit de riolering een probleem vormen voor het behalen 

van de gestelde kwaliteitsdoelen.  

 

De KRW hanteert een stroomgebiedsbenadering waarbij de gemeente valt binnen het deelstroomgebied 

Rijn-West. Uiterlijk eind 2009 dient voor elke (deel)stroomgebied een beheerplan, op te stellen door het 

hoogheemraadschap, gereed te zijn.  

 

De gestelde ecologische en chemische doelen zijn in eerste instantie van toepassing op de daarvoor 

aangewezen wateren, de zogenaamde waterlichamen. In de gemeente Hillegom zijn de Ringvaart en het 

Trekvaartsysteem aangewezen als KRW waterlichamen. Dit systeem bestaat binnen Hillegom uit de 

Leidsche Trekvaart en de Hillegommerbeek. De maatregelen zijn uitgewerkt in het Gebiedsdocument 

Binnenduinen (hoogheemraadschap van Rijnland, 2007). 

 

Afbeelding 4: Rioleringswerkzaamheden 

Eikenlaan (foto: ahco Weg- en Waterbouw bv) 
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Specifiek vanuit de riolering zijn de KRW-maatregelen gericht op (zie hiervoor ook het stedelijk waterplan 

Hillegom): 

– Het realiseren van emissiereductie en waterkwaliteitdoelen door middel van de basisinspanning, 

waterkwaliteitsspoor en afkoppelen; 

– Het afsluiten van afvalwaterakkoorden tussen gemeente en hoogheemraadschap. 

 

Waterwerk Rijnland 2006 -2009 

In dit Waterbeheerplan (WBP) staan de ambities van het hoogheemraadschap van Rijnland tot en met 

2009, met een doorkijk naar de langere termijn (2015), en op welke manier het waterschap die doelen wil 

bereiken. Het WBP is een regionale doorvertaling van het provinciale waterbeleid. 

 

Speerpunten van het hoogheemraadschap op het gebied van de afvalwaterketen zijn: 

� Continue kwaliteitsverbetering van zuiveringbeheer; 

� Afstemming tussen zuiveringbeheer en rioolbeheer; 

� Aanpak van KRW-probleemstoffen; 

� Nieuwe concepten voor inzamelen en verwerken van afvalwater. 

 

Vooral de afstemming tussen zuiveringsbeheer en rioolbeheer is relevant voor de gemeente en 

waterschap. Hierbij gaat het om het voorkomen van de afvoer van schoonwater naar de zuivering. Het 

hoogheemraadschap maakt daarbij onderscheid naar het afkoppelen van regenwater en het voorkomen 

van rioolvreemd water (o.a. drainagewater, intredend grondwater (via lekke riolering) en intredend 

oppervlaktewater). 

 

Afspraken tussen het waterschap en de gemeente op deze terreinen kunnen waar nodig vastgelegd 

worden in een afvalwaterakkoord. De afspraken zijn in dit geval gebaseerd op het BRP)  

 

Na 2009 zal het WBP4 (2010 – 2015) van kracht worden. In hoeverre het beleid van het 

hoogheemraadschap daardoor wijzigt is onbekend. Duidelijk is wel dat met de invoering van de Waterwet 

de relatie tussen hoogheemraadschap en gemeente verandert. De  onderlinge samenwerking wordt van 

wezenlijk belang  

 

Klimaatverandering 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben in 2001 het 

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) opgesteld. Hierin is afgesproken dat waterschappen en 

gemeenten gezamenlijk de wateropgave in beeld brengen, die als gevolg van de klimaatverandering, 

zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking benodigd is om in 2015 het watersysteem op orde te 

hebben. 

 

In de eerste helft van 2008 is het NBW geactualiseerd. Hierin is afgesproken dat voor de reeds berekende 

wateropgaven het ‘midden klimaatscenario 2050’ blijft gelden, voor nieuw te berekenen wateropgaven 

worden de KNMI ’06 scenario’s gebruikt. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop hier 

mee omgegaan moet worden.  

 

Mochten nieuwe inzichten van het IPCC in 2012 leiden tot aanpassing van de KNMI’06 scenario’s, dan 

kan dat aanleiding zijn de toetsing van het watersysteem te herhalen, zodat tijdig in kan worden gespeeld 

op klimaatveranderingen. Eventuele extra opgaven die hieruit volgen worden voor afloop van het tweede 

stroomgebiedsbeheerplan periode (2015 – 2021) uitgevoerd. 
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De gemeente kan gebruikmaken van de gemaakte afspraken in het NBW om te anticiperen op de 

verwachte klimaatverandering. Dit geldt zowel voor het watersysteem, de waterketen en inrichting van de 

openbare buitenruimte.  

 

2.3 Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 

De doelen van de gemeentelijke watertaken zijn gebaseerd op de wettelijke formuleringen voor de 

zorgplichten in de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken. Om deze doelen te bereiken, 

moeten eisen aan de toestand en het functioneren van de gemeentelijke riolering gesteld worden. Om 

vervolgens te kunnen bepalen of de huidige toestand van het totale rioleringssysteem aan de gestelde 

eisen voldoet, zijn maatstaven en meetmethoden nodig.  

 

Afbeelding 5 Relatie tussen doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 

 

In bijlage 3 staat een tabel met daarin de doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden voor de 

gemeente Hillegom weergegeven. Uit deze tabel zijn speerpunten geformuleerd voor de verschillende 

zorgplichten.  

 

2.4 Speerpunten voor de komende planperiode 

De inspanningen van de gemeente in het kader van de rioleringszorg moeten er voor zorgen dat de 

bestaande voorzieningen goed blijven functioneren en dat nieuwe taken en wetgeving juist worden 

opgepakt. De in bijlage 3 geformuleerde doelen en functionele eisen vormen hiervoor een kader. Het 

beheer van de bestaande voorzieningen (uitvoeren van regulier beheer en onderhoud, zoals geformuleerd 

in het Rioolbeheerplan van de gemeente) verdient daarbij eerste prioriteit. Daarnaast is er een aantal 

speerpunten, dat bijzondere aandacht verdient. 

� Invulling geven aan de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht; 

� Visie formuleren op samenwerking binnen de afvalwaterketen en deelname aan het 

afvalwaterketenbedrijf van hoogheemraadschap Rijnland en Dunea; 

� Afronden maatregelen vanuit GRP II; 

� Invulling geven aan het waterkwaliteitsspoor; 

� Meer aandacht voor de beheersaspecten van afgekoppelde oppervlakken. 
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3 EVALUATIE GRP 2005-2010: EEN KORTE TERUGBLIK 

Het vorige GRP van de gemeente Hillegom is vastgesteld voor de periode 2005 tot en met 2010. Bij het 

opstellen van een nieuw plan is het nuttig om de afgelopen planperiode te evalueren en op die manier vast 

te stellen of dat wat is voorgenomen ook is gerealiseerd. 

 

 

3.1 Kernpunten GRP 2005-2010 

Een van de kernpunten waarop de gemeente de vorige planperiode beleid wilde voeren was, naast 

inspecteren en reinigen van riolering, het verbeteren van de kwaliteit van voorzieningen. Ook hebben we 

gestreefd naar het werken volgens een onderhoudsblokkenmethode. De gemeentelijke riolering wordt 

daarbij ingedeeld in blokken, waarvan er vervolgens elk jaar één blok geïnspecteerd en gereinigd zal 

worden. Een andere ambitie was om een meetplan te realiseren, waarin de riolering integraal gemeten 

wordt. 

 

In het vorige GRP is aangegeven dat, om aan het waterkwaliteitsspoor te voldoen, tot en met 2009 is 

uitgetrokken. Hiervoor dient verhard oppervlak afgekoppeld te worden. 

 

 

3.2 Stand van zaken uitvoering maatregelen GRP 2005-2010 

Hieronder is stapsgewijs nagegaan wat in het GRP 2005-2010 de maatregelen waren en in hoeverre 

voldaan is aan de invulling van dat GRP. Er is uitgegaan van het hoofdstuk Maatregelen (hoofdstuk 4) van 

het vorige GRP. 

 

Strategie aanleg van nieuwe voorzieningen 

In het GRP 2005-2010 is aangegeven dat de ongezuiverde lozingen voor 2005 gesaneerd dienen te 

worden. Op dit moment is op één aansluiting na alles gerealiseerd. Het betreft hier een geval van 

onbereidwilligheid. Zo nodig hanteren gemeente en hoogheemraadschap een gezamenlijke aanpak bij de 

handhaving hiervan. 

  

Nieuwbouw 

Bij nieuwbouw streeft de gemeente zo veel mogelijk naar een duurzame 

ontwikkeling. Hierbij dient inzameling en transport van relatief schoon 

hemelwater naar de zuivering waar mogelijk beperkt te worden. Op dit 

moment wordt bij uitbreidingen gekozen voor het gescheiden stelsel. In 

enkele gevallen (zoals industrieterreinen) wordt een verbeterd gescheiden 

stelsel aangelegd (tussenvorm van gemengd- en gescheiden stelsel) . 

 

De gemeente heeft uitgesproken zoveel mogelijk gebruik te willen maken 

van duurzame materialen, maar is bij nieuwbouwplannen echter ook 

afhankelijk van de keuzes die projectontwikkelaars maken. 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Aanleg riolering Olympus 

(foto: ahco Weg- en Waterbouw bv) 
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Beheer bestaande voorzieningen 

Het actueel en compleet houden van een database of beheersysteem met de vaste gegevens van de 

aanwezige rioleringsvoorzieningen is opgenomen in het GRP 2005-2010. In de afgelopen periode zijn 

daarin ook de locaties van overstorten opgenomen.  

 

Punt van aandacht hierbij is wel het tijdig ontvangen van gegevens door aannemersbedrijven De 

gemeente gaat hier strakker op toezien, zodat de kwaliteit van gegevens gewaarborgd blijft. Met behulp 

van een actuele database kan de gemeente rioolvervangingen plannen op basis van kwaliteit naast 

leeftijd.  

 

Als maatregel is tevens opgenomen het koppelen van de database aan de vastgoedadministratie. Met 

deze koppeling worden rioleringgegevens gekoppeld aan topografische en administratieve gegevens. Op 

dit moment is die koppeling nog niet volledig gerealiseerd. Wegbeheer, riolering en kunstwerken zijn wel 

gekoppeld in het basisbeheer. Koppeling van gegevens als klachten en vergunningverlening  moet nog 

worden gerealiseerd  

 

Inspectie en reiniging 

In het GRP 2005-2010 is als maatregel opgenomen te starten met een onderhoudsblokkenmethode voor 

inspectie en reiniging. Op dit moment zijn alle inspecties voltooid. Daarbij is er gewerkt volgens het NEN 

3399 classificatiesysteem. 

 

Onderzoek, berekening, controle en handhaving 

Onderzoeken naar het functioneren van het watersysteem en het functioneren van de riolering zijn door de 

gemeente Hillegom aangekondigd in het vorige GRP. Het betreft hier onderzoeken als: 

• onderzoek en berekening van het functioneren van de riolering; 

• controle en handhaving van de vergunningen en verordeningen; 

• maatregelen die uitgevoerd kunnen worden ter verbetering van het functioneren van de 

bestaande rioolstelsels. 

Deze onderzoeken zijn de afgelopen planperiode uitgevoerd. De gemeente voldoet aan de 

basisinspanning. Er is een aanvang gemaakt met vervolgonderzoeken.  

 

 

Een ander maatregel uit het GRP 2005 – 2010 is het opstellen van een meetplan. Een concept meetplan 

is opgesteld en zal in de komende periode definitief worden gemaakt.  

 

Alle bergbezinkvoorzieningen (BBV’s) zijn de afgelopen periode voorzien van meetapparatuur. Alleen de 

BBB Trompenburg heeft nog geen meetvoorziening terwijl dat volgens de Wvo zou moeten. Daarnaast is 

de BBL Parklaan wel voorzien van meetapparatuur maar deze is nog niet op de hoofdpost aangesloten en 

functioneert dus nog niet. Aanvullend daarop zijn nog drie overstorten locaties bemeten, t.b.v. de 

hydraulische toetsing.  

 

Doordat de sensoren van de meetapparatuur niet ingemeten waren, kwamen de werkelijke 

overstorthoogten niet overeen met de theoretische waarden die in het meetsysteem waren ingevoerd. 

Inmiddels zijn de sensoren goed ingemeten in relatie tot de overstortdrempels. Het telemetriesysteem 

wordt nog niet optimaal benut. Vanuit organisatorisch oogpunt lijkt uitbesteding van telemetrie een 

uitkomst te bieden.  
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Draaiuren en stroomgebruik van de gemalen wordt ook bijgehouden in het telemetriesysteem. De 

meetgegevens vanuit het telemetriesysteem zijn nog niet verwerkt en geanalyseerd.  

 

Momenteel is de gemeente bezig de bemeten overstortdrempels te voorzien van een goede scherpe en 

horizontale overstortrand.  

 

Er moet nog meer aandacht komen voor (grond)waterplannen, klimaat en verbrede zorgplicht dan in het 

GRG 2005-2010 is aangegeven. 

 

Er is inzicht verkregen in de vullingstijd van het riool bij het uitvallen van een gemaal. Hiervoor zijn de 

bergingsgegevens en pompcapaciteiten aangehouden uit de kenmerkenbladen. Deze kenmerkenbladen 

zijn opgesteld op basis van uitgevoerde modelberekeningen. 

 

Maatregelen 

Onder maatregelen vallen alle activiteiten die bijdragen aan het in stand houden en eventueel verbeteren 

van het functioneren van de riolering. Deze activiteiten zijn te verdelen in 5 categorieën: 

1. Onderhoud (geen aanpassing, herstel functioneren); 

2. Reparatie (beperkte aanpassing, herstel functioneren); 

3. Renovatie (ingrijpende aanpassing, herstel functioneren); 

4. Vervanging (bestaande verwijderen en nieuw aan te leggen, herstel functioneren); 

5. Verbetering (geen bestaande toestand, aanpassen, verbeteren functioneren). 

 

Onderhoud 

De gemeente heeft in de afgelopen periode gewerkt volgens het onderhoudsblokkensysteem. Bij melding 

en noodzaak is er buiten de geplande blokken gereinigd of gerenoveerd. 

 

Renovatie 

Afstemming tussen werkzaamheden aan bovenliggende 

verharding en renoveren/vervangen van riolering vindt vooraf 

plaats. Ook vindt er afstemming plaats met overig onderhoud 

zoals de groenvoorziening. 

 

Vervanging lange termijn 

De strategie zoals geformuleerd in het vorige GRP dat 

vervangingen van huis- en kolkaansluitingen tegelijk 

plaatsvinden met vervanging van het hoofdriool geldt wel voor 

de westzijde van het gerioleerde gebied. Dit gebied kent een 

bodem van zand. Het oostelijke veengedeelte vereist een 

intensief adaptief onderhoud, dat steeds samenvalt met het 

bestraten. 

 

Verbeteringsmaatregelen 

De verbeteringsmaatregelen om te voldoen aan de basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor zijn 

gedeeltelijk uitgevoerd. Van de vier opgenomen randvoorzieningen die nodig zijn om te voldoen aan de 

basisinspanning zijn er drie in de planperiode gerealiseerd. De randvoorziening aan de Weerlaan is niet 

gerealiseerd, omdat het nut ervan voor de basisinspanning ontbreekt. Daarnaast is deze randvoorziening 

fysiek moeilijk te realiseren, tegen kosten die veel hoger uitvallen dan voorzien. Voor deze maatregel is 

formeel uitstel aangevraagd door de gemeente bij het hoogheemraadschap van Rijnland. 

Afbeelding 7: Reconstructie rioolstelsel  

Beekkade (foto: ahco Weg- en Waterbouw bv) 
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In de planperiode van het GRP 2005-2010 is onder andere een randvoorziening gerealiseerd bij de 

hertenkamp aan de Valkslootlaan. De dieren kunnen door het plaatsen van een afrastering niet meer 

drinken van het water waar de randvoorziening op loost. Dit water stroomt nu weg van de hertenkamp.  

Tijdens het opstellen van dit GRP zijn het hoogheemraadschap en de gemeente gestart met het 

verzamelen van de juiste gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van waterkwaliteitsberekeningen.  

 

De eindgemalen zijn aangepast en hebben op dit moment een capaciteit die berekend is op de toekomst. 

 

De gemeente heeft in het vorige GRP aangegeven reeksberekeningen uit te voeren, waarin het effect van 

het afkoppelen op de vuilemissie inzichtelijk wordt gemaakt. Deze reeksberekeningen (zie blz. 14) zijn 

tijdens het opstellen van dit GRP afgerond. 

  

In onderstaande tabel zijn de diverse verbeteringsmaatregelen uit het GRP 2005-2010 weergegeven. 

Daarachter staat vermeld of en in hoeverre deze maatregelen uitgevoerd zijn. 

 

Tabel 1  Stand van zaken geplande verbeteringsmaatregelen 

Locatie Maatregel planjaar stand van 

zaken 

Elsbroek – Verlenging overstortdrempel Hillinenweg en 

– Aanleg randvoorziening achter overstort Hillinenweg 

met inhoud van 360 m
3
 

2005 Voltooid 

 
 

Vosselaan Saneren overstort Vosselaan (put 200017) 2005 Voltooid 

Vosselaan – Opheffen overstort Oranje Nassauplein (put 200346) 

– Aanleg riool (3 m Ø 400 mm) tussen put 200350 en 
put 200350A in het Oranje Nassauplein 

– Aanleg riool (23 m Ø 600 mm) tussen put 200348 en 

put 200807 in de Eikenlaan (verbinding naar 
Valcksloot -overstort) 

2005 

2005 
 

2005 Voltooid 

 
 

Vosselaan Aanleg randvoorziening Valkslootlaan; inhoud: 400 m
3
. 2005 Voltooid 

Vosselaan Interne overstortdrempelhoogte N.A.P.-0,42 m; lengte 

1,00 m  

2005 Voltooid 

 

Prinses 

Irenelaan 

Interne overstort met opening 

– drempelhoogte N.A.P.-0,42 m; lengte 1,00 m 

– diameter gat Ø 300 mm, b.o.b. N.A.P.-1,50 m 

2005 Voltooid 

 

 

Stuwgebied In werking stellen van de interne overstort en het riool 
naar Horst Ten Daallaan. 

2005 In 
uitvoering 

Stuwgebied – Verlengen overstortdrempel overstort Parklaan en 

– Aanleg randvoorziening achter overstort Parklaan 
met een inhoud van 300 m3. 

2008 Voltooid 

 
 

Stuwgebied – Verlengen overstortdrempel overstort Weerlaan en 

– Aanleg randvoorziening achter overstort Weerlaan 

met een inhoud van 200 m
3
 

2007 Uitgesteld 

 

 

 In het kader van het waterkwaliteitsspoor het afkoppelen 

van afvoerend oppervlak van 8,5 ha. 

2005 t/m 

2009 Voltooid 

3e Loosterweg Opheffen van problemen met pompput 508001 en 

ontvangput van de persleiding.  

 

2007 

In 

uitvoering 

 

In verband met het uitvoeren van nieuwe emissieberekeningen wordt de randvoorzieningen aan de 

Weerlaan heroverwogen. In afwachting daarvan is een aanvraag tot uitstel door de gemeente gedaan. 

Daarnaast zijn twee maatregelen nog in uitvoering. 
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– Horst ten Daallaan (is een HWA) wordt geen interne overstort naar het gemengde riool, maar een 

externe overstort en een pompvoorziening. Ook is een lamellenfilter geplaatst achter de externe 

overstort. De pomp dient voor lediging van het RWA. Het project is nu in besteksfase. 

– 3e Loosterweg: de berekende maatregel was een RVZ van 30 m
3
. Dit is veranderd in afkoppelen in 

combinatie met vergroten van de pompcapaciteit als maatregel. De maatregelen wordt dit jaar 

gerealiseerd. 

 

Afkoppelen 

In de afgelopen periode zijn steeds meer afkoppelmaatregelen uitgevoerd. Voorlichting heeft 

plaatsgevonden door middel van een handleiding en een brochure op de gemeentelijke website. 

 

Klachtenregistratie en afhandeling 

De gemeente beschikt over een doelmatig klachtenregistratie- en afhandelingssysteem (Prevent). Het 

opstellen van een Waterloket biedt kansen om hierin verbetering in te brengen. 

 

Controle en handhaving 

Ten aanzien van het opsporen van foutieve aansluitingen heeft de gemeente Hillegom een reactieve rol. 

Bij klachten wordt er gehandeld. Recent zijn de klachten gemonitord. In het huidige GRP hebben we hier 

nog geen gebruik van kunnen maken.  

 

Stedelijk waterplan en grondwater 

In de afgelopen planperiode is er door de gemeente een gemeentelijk waterplan opgesteld.  

 

Bij opstellen van het vorige GRP is aangegeven dat de gemeente zich in de afgelopen periode zou 

oriënteren op de mogelijkheid en wenselijkheid van een grondwatermeetnet. In het stedelijk waterplan van 

de gemeente dat in 2008 is vastgesteld, is een eerste aanzet gedaan voor de invulling van het 

gemeentelijke grondwaterbeleid. 

 

Binnen de gemeente bevinden zich slechts twee peilbuizen van de provincie Zuid-Holland. Hierdoor is 

nauwelijks inzicht in de lokale grondwatersituatie. De gemeente heeft de locaties waar meldingen van 

grondwateroverlast bekend zijn op een overzichtskaart aangegeven, welke is opgenomen als bijlage 5. 
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4 DE HUIDIGE SITUATIE 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de hoeveelheid en toestand van de aanwezige 

voorzieningen. In een vergelijking met de geformuleerde functionele eisen en maatstaven zal vervolgens 

het functioneren van de riolering en het rioleringsbeheer zelf aan bod komen. Discrepantie tussen de 

gewenste en de huidige situatie zal moeten leiden tot maatregelen (hoofdstuk 5). Tevens wordt ook 

aandacht besteed aan de controle en handhaving van vergunningen en verordeningen. 

 

Voor de toetsing van de huidige situatie aan de doelen en functionele eisen is gebruik gemaakt van:  

� Rioolbeheergegevens uit het rioolbeheersysteem; 

� Inspectiegegevens en toestandsbeoordeling van de riolering;  

� Gegevens over drukriolering;  

� Informatie met betrekking tot vergunning en handhavingactiviteiten; 

� Aanvullende informatie van gemeente en het waterschap. 

 

4.1 Het rioolstelsel anno 2009 

De riolering van de gemeente bestaat voor het grootste deel uit gemengde stelsels. In de 

bemalingsgebieden Ampèrestraat en Hillegom-Zuid is een verbeterd gescheiden stelsel aanwezig, in het 

gebied Voltstraat ligt gescheiden riolering. De buitengebieden zijn voorzien van drukriolering.  

 

Het afvalwater vanuit de kern Hillegom wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuivering Zwaanshoek. Dit 

gebeurt via twee hoofdgemalen. Het gemaal Vosselaan voert afvalwater vanuit het noorden van de kern 

Hillegom af en gemaal Elsbroek vanuit het zuidelijke deel. Vanuit de buurgemeente Noordwijkerhout 

(bemalingsgebieden Wassenaar, Ruigenhoek en De Zilk) prikt riolering in op het district Elsbroek.  

 

Daarnaast bevinden zich in Hillegom twee bemalingsgebieden die naar de buurgemeente afvoeren: 

Haarlemmerstraat (Noord 2) naar Bennebroek en Bartenweg (Vogelenzang) naar de gemeente 

Bloemendaal. 

 

In bijlage 4 is een schematisch overzicht gegeven van het rioleringsstelsel van Hillegom. 

 

 

4.2 Overzicht rioolkenmerken en aanwezige voorzieningen 

In deze paragraaf is een globaal overzicht opgenomen van de bestaande voorzieningen. De gegevens zijn 

afkomstig uit de digitale rioolbeheerdatabase (uitdraai najaar 2008) en het vorige GRP. Vanwege 

dubbeltellingen van gemalen die op de scheiding van bemalingsgebieden gelegen zijn, kwam het aantal 

hiervan te hoog uit. Deze zijn in overleg met de gemeente bijgesteld. Ook het aantal geregistreerde 

huisaansluitingen is aangegeven door de gemeente. 

 

De belangrijkste kenmerken van het rioolstelsel van de gemeente zijn weergegeven in Tabel 2. Naast het 

rioolbeheerpakket als gegevensbron is ook gebruik gemaakt van de tabel met uitstroompunten welke de 

gemeente heeft geïnventariseerd in het kader van een meetplan voor deze locaties. Omdat de tabel als 

gevolg van herziening na praktijkbezoeken voortdurend wijzigt, is een momentopname gemaakt van versie 

1.6 (d.d. 12 juni 2009).  
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Tabel 2 Kenmerken rioolstelsel Hillegom 

Onderdeel Omvang (najaar 2008) 

lengte rioleringstelsels 98.5 km 

waarvan vrijverval 75.2 km 

waarvan persleiding 23.3 km 

Gescheiden stelstel regenwaterleidingen 6 km 

Verbeterd gescheiden stelsel regenwaterleidingen 1 km 

Gescheiden stelstel vuilwaterleidingen 8 km 

Gemengd stelsel 60 km 

Randvoorzieningen  5 stuks 

Overstorten gemengd stelsel 15 stuks 

Uitstroompunten HWA 21 stuks 

Nooduitlaten 3 stuks 

Pompen en gemalen 214 stuks 

Drainage  2 km 

Putten 2369 stuks 

Aantal huisaansluitingen 8790 stuks 

Bedrijfsaansluitingen 400 stuks 

Woonschepenaansluitingen 20 stuks 

 

De Clusiushof, Brouwerlaan, het Brouwerplein, de Buddenborghstraat. Leembruggenstraat, Singel en 

Maurick zijn voorzien van drainage. Reiniging en inspectie van deze drainagebuizen worden meegenomen 

in de verschillende onderhoudsblokken. 

 

De onderstaande tabel geeft de leeftijdsopbouw van het rioleringsstelsel weer (inclusief druk- en 

persleidingen). 

 

Tabel 3 Overzicht leeftijdsopbouw rioolstelsel 

Jaar van aanleg riolering Hillegom 

Van tot Lengte in meters percentage 

tot 1950 151  0,2% 

1951 - 1955 2.577  2,6% 

1956 - 1960 5.240  5,3% 

1961 - 1965 8.929  9,0% 

1966 - 1970 4.319  4,4% 

1971 - 1975 4.569  4,6% 

1976 - 1980 9.524  9,6% 

1981 - 1985 32.414  32,8% 

1986 - 1990 2.698  2,7% 

1991 - 1995 10.133  10,3% 

1996 - 2000 9.454  9,6% 

2001 - 2005 4.385  4,4% 

2006 - 2008 4.343  4,4% 
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4.2.1 Rioolgemalen 

In de gemeente zijn 16 rioolgemalen aanwezig. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Tabel 4 Overzicht rioolgemalen  

Putnummer Locatie Bemalingsgebied 

50_508001 3
e
 Loosterweg 3

e
 Loosterweg 

99_508001 3
e
 Loosterweg Hillegom, buitengebied (persleiding) 

11_110040 Achter de watertoren Bedrijventerrein Hillegom-Zuid-Zuid HWA 

12_120040 Achter de watertoren Bedrijventerrein Hillegom-Zuid-Zuid DWA 

31_318502 Ampèrestraat Industrieterrein Voltstraat DWA 

99_993022 Arnoudstraat Elsbroek 

10_100672 Beekkade Elsbroek 

11_110017 Beekkade Beekkade HWA 

60_600007 Haarlemmerstraat Haarlemmerstraat 

99_600007 Haarlemmerstraat Hillegom, buitengebied (persleiding) 

10_108001 Olympiaweg Elsbroek 

99_994204 Vinkenlaan Elsbroek 

31_318001 Voltstraat Industrieterrein Voltstraat DWA 

99_318001 Voltstraat Hillegom, buitengebied (persleiding) 

20_208001 Vosselaan Vosselaan 

40_408001 Wilhelminalaan Zanderijpolder 

 

 

4.2.2 Overstorten 

In de gemeente zijn 15 overstorten zonder randvoorziening aanwezig. Deze zijn te vinden in tabel 20 in 

bijlage 4 waarbij tevens het type water is aangegeven waarop wordt geloosd. Alle overstorten zijn in het 

voorjaar van 2008 ingemeten. 

 

Naast de bovengenoemde overstorten zijn nog vijf randvoorzieningen in de gemeente aanwezig.  

 

Tabel 5 Randvoorzieningen rioolstelsel Hillegom 

Locatie Inhoud Type 

Abellalaan/Hillinenweg  350 m
3 

BBL 

Divonalaan  400 m
3
 BBB 

Valckslootlaan  398 m
3
 BBL 

Trompenburg  270 m
3
 BBL 

Parklaan  265 m
3
 BBL 

 

Een bergbezinkleiding (BBL) is een randvoorziening waarbij voor een overstort een rioolbuis met een grote 

diameter is geplaatst. Hierdoor bezinkt het grootste vuil voordat de overstort in werking treedt. 

Een bergbezinkbassin is (BBB) is een randvoorziening waarbij voor een overstort een groot bassin is 

geplaatst. Deze bestaat veelal uit meerdere compartimenten. Grof drijvend vuil blijft achter en ook ander 

vuil bezinkt in een bassin, alvorens de overstort in werking treedt. 
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4.3 Afgekoppeld oppervlak 

Het huidige totale op de riolering aangesloten verharde 

oppervlak is 139,29 ha, waarvan 121,79 ha op het gemengde 

stelsel is aangesloten. De afgelopen jaren heeft de gemeente 

verschillende afkoppelprojecten uitgevoerd, waardoor 11,48 

ha niet langer afvoert naar de riolering (zie ook de tabel 

referentieoppervlakken in bijlage 6).  

 

Het oorspronkelijk aangesloten oppervlak voor afkoppelen 

was 121,79 + 11,48 ha is 133,27 ha. Deze oppervlakte wordt 

gehanteerd als referentieoppervlak voor het bepalen van het 

gerealiseerde afkoppelpercentage. Ook voor het bepalen 

van de maximale emissie volgens de eenduidige 

basisinspanning wordt uitgegaan van deze 133,27 ha. 

 

Een uitgebreid overzicht van de in de gemeente afgekoppelde oppervlakken en de geplande 

afkoppelprojecten in Hillegom is te vinden in bijlage 6.  

 

 

4.4 Functioneren van het rioolstelsel 

 Uit de emissieberekeningen blijkt dat het stelsel naar behoren functioneert. De emissie vanuit het stelsel 

voldoet ruimschoots aan de eisen vanuit de basisinspanning (zie BRP). De berekende gemiddelde 

jaarvracht is 79% van de Basisinspanning en de piekvrachten die eenmaal per jaar en eenmaal per twee 

jaar voorkomen respectievelijk 59% en 70% (zie resultaten BRP 2010-2015). 

 

Bij het opstellen van het basisrioleringsplan is gebleken dat niet alle overstortdrempels voldoen aan de 

Keurhoogte. Deze drempels zullen verhoogd worden overeenkomstig een hoogte van T=10 + 10cm. Door 

het aanpassen van drempels voldoet de hydraulische capaciteit op enkele plekken niet meer. Om hier 

verbetering in te brengen zal op twee locaties de hydraulische capaciteit vergroot moeten worden: 

omgeving Prinses Margrietplantsoen en in de Weeresteinstraat en de Maerten Trompstraat. Deze 

maatregel is beschreven in het Basisrioleringsplan. 

 

Op dit moment voert de gemeente samen met het hoogheemraadschap een herziening van het 

waterkwaliteitsspoor uit. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt besloten of er aanvullende 

maatregelen in het stelsel of het watersysteem noodzakelijk zijn. Het streven is om deze maatregelen in 

2011 en 2012 tot uitvoering te brengen.  

 

In het GRP 2005 – 2010 zijn in het kader van het waterkwaliteitsspoor met name afkoppelmaatregelen 

opgenomen. Verwacht wordt dat afkoppelen van verharde oppervlakken van de riolering bijdraagt aan het 

oplossen van eventuele kwaliteitsknelpunten in het watersysteem. 

 

In de gemeente is een aantal locaties bekend waar water-op-straat optreedt bij hevige buien (zie hiervoor 

ook het Stedelijk Waterplan Hillegom), te weten: 

• Prins Hendrikstraat; 

• Marconistraat (2 locaties); 

• Wilsonweg (is reeds afgekoppeld); 

• Voltstraat (gehele straat, RWA heeft te weinig cap.). 

Afbeelding 8: Afkoppelen verhard oppervlak 

Elsbroek (foto: ahco Weg- en Waterbouw bv) 
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4.5 Kwaliteit rioolstelsel 

De gemeente hanteert een vaste cyclus voor het reinigen en inspecteren van het stelsel. Sinds 2004 is het 

rioleringsstelsel opgedeeld in 7 onderhoudsblokken.  

Elk jaar wordt in een bepaald blok gereinigd en geïnspecteerd. Deze beide activiteiten worden vanuit 

effectiviteit aan elkaar gekoppeld. In onderstaande tabel is aangegeven welke onderhoudsblokken er 

binnen de gemeente zijn. 

 

Tabel 6  Onderhoudsblokken 

Onderhoudsblok Lengte riolering Jaar van inspectie 

Omgeving Trompenburg 10.127 meter Inspectie 2004 → 2011 → .. 

Omgeving Juliana van Stolberglaan 11.045 meter Inspectie 2005 → 2012 → .. 

Omgeving Olympiaweg 11.397 meter Inspectie 2006 → 2013 → .. 

Omgeving Van den Endelaan 11.728 meter Inspectie 2007 → 2014 → .. 

Omgeving Horst ten Daallaan 3.525 meter Inspectie 2008 → 2015 → .. 

3
e
 Loosterweg, Wilhelminalaan 7.600 meter Inspectie 2009 → 2016 → .. 

Omgeving Hillinenweg 11.179 meter Inspectie 2010 → 2017 → .. 

 

Van alle bekende strengen in de gemeente is tot nu toe 78% ooit geïnspecteerd, van 22% ontbreken 

gegevens over de kwaliteit in de database van de gemeente. In 2008 en 2009 zijn nog inspecties 

uitgevoerd. Nadat deze zijn verwerkt zouden alle strengen de afgelopen 10 jaar geïnspecteerd moeten 

zijn. Voor de beoordeling en prioritering van de inspectieresultaten maakt de gemeente onderscheid naar 

de volgende categorieën: 

 

Tabel 7  Prioritering van strengen op basis van inspectieresultaten 

Categorie Percentage van totaal aantal strengen 

Strengen met schadebeelden “hoge prioriteit” 17 % 

Strengen met schadebeelden “gemiddelde prioriteit” 7 % 

Strengen met schadebeelden “lage prioriteit” 4 % 

Strengen zonder (ernstige) schadebeelden 50 % 

Niet geïnspecteerd 22 % 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat ongeveer 1 op de 6 strengen een hoge prioriteit verdient. Dit komt 

overeen met 408 strengen. Hiervan zijn 4 RWA strengen, de overige riolen maken deel uit van het DWA 

stelsel. De overige categorieën zijn minder urgent, maar hoe hiermee om te gaan wordt beschreven in het 

Rioolbeheerplan. 

 

 

4.6 Nieuwbouw 

Bij nieuwbouwlocaties (uitbreidingslocaties) wordt het huishoudelijke afvalwater en hemelwater 

gescheiden. Het vuilwater wordt ingezameld en getransporteerd naar de RWZI, terwijl het schone 

hemelwater zoveel mogelijk naar infiltratievoorzieningen of oppervlaktewater wordt afgevoerd. In het 

kenmerkenblad van het BRP is tussen nu en 2012 rekening gehouden met een toename van het aantal 

woningen per bemalingsgebied. Deze verwachte toename is opgenomen in tabel 8. 
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Tabel 8 Verwachte ontwikkelingen korte termijn  

Extra woningen 2009-2011 

Hertog Reynout 48 woningen 

Vossepolder 22 woningen 

Schellinkhout 49 woningen 

Lynden 27 woningen 

Totaal 146 woningen 

 

In de jaren 2012 – 2020 wordt rekening gehouden met de volgende groeicijfers. Deze gegevens zijn 

minder zeker. 

 

Tabel 9 Verwachte ontwikkelingen langere termijn 

Extra woningen 2012-2020 

Ringvaartterrein 270 woningen  

Transportbedrijf aan de Beeklaan 80 woningen 

Drakaterrein 130 woningen 

Horst ten Daal en sportterrein 80 woningen 

Hillegommerbeek 40 woningen 

Pastoorslaan 500 woningen 

Buitengebied 100 woningen 

Totaal 1200 woningen 

 

 

4.7 Niet aangesloten panden + woonboten 

Binnen de gemeente zijn acht woningen niet aangesloten op de riolering. Voor deze panden is een 

ontheffing bij de provincie verkregen. In de onderstaande tabel zijn deze weergegeven. Deze percelen zijn 

voorzien van een IBA type I (individuele behandeling van afvalwater). Daarnaast is nog 1 perceel welke 

aangesloten moet worden maar waarbij dat nog niet is gerealiseerd. 

 

Er zijn 20 woonboten aangesloten op het gemeentelijke rioleringstelsel. Hiervan liggen er 17 aan de 

Vosselaan en 3 aan de Oosteindelaan. De boten zijn aangesloten door middel van drukriolering. 

 

Tabel 10 Percelen met ontheffing voor de zorgplicht afvalwater 

Straatnaam Huisnummer Aantal aansluitingen 

Beekkade 2 1 

3
e
 Loosterweg 80a 1 

Pastoorslaan 108 1 

Pastoorslaan 120 1 

Pastoorslaan 122 1 

Pastoorslaan 124 1 

Haarlemmerstraat 110 1 

Oostereinderlaan 110 1 

Totaal  8 
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4.8 Vergunningen 

De gemeente beschikt over een aansluitvergunning van Hoogheemraadschap van Rijnland. Middels deze 

vergunning (kenmerk: Nr. 0414131/V.37363) heeft de gemeente het recht om afvalwater te transporteren 

richting de afvalwateringzuiveringsinstallatie (AWZI) te Zwaanshoek. 

 

De gemeente Hillegom beschikt over een vergunning op grond van de Wet Verontreiniging 

Oppervlaktewateren. Deze beschikking is verleend door het Hoogheemraadschap van Rijnland (nr. 

04.13153/V.37333).  

 

 

4.9 Grondwater 

Met de inwerkingtreding van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht maakt grondwaterwateroverlast een 

onderdeel uit van de rioleringstaak. Het is daarbij van belang dat de gemeente beschikt over voldoende 

kennis en inzicht in de aanwezige grondwatersituatie en eventueel aanwezige overlast. Er is nog geen 

meetnet aanwezig in de gemeente  

De gemeente heeft locaties op kaart aangegeven waar meldingen van grondwateroverlast bekend zijn. Zie 

hiervoor bijlage 5. Of de oorzaak in deze gevallen daadwerkelijk de grondwaterstand is blijft echter 

onzeker. Vanuit het Waterplan zijn ook enkele risicolocaties voor grondwateroverlast aangegeven: 

• Aan de Haven is grondwateroverlast onder woningen aangegeven; 

• Het plan Weerestein heeft plaatselijk een drooglegging kleiner dan 50cm waardoor 

grondwateroverlast optreedt.  

 

Er zijn 2 peilbuizen beschikbaar van de provincie Zuid-Holland, deze zijn gelegen buiten het bebouwde 

gebied. 

 

 

4.10 Toetsing huidige situatie 

De huidige situatie in de gemeente wordt getoetst aan de functionele eisen die de gemeente heeft 

geformuleerd. Een uitgebreide beschrijving van de Doelen, Functionele Eisen, Maatstaven en 

Meetmethoden is te vinden in bijlage 3. Logischerwijs zal de gemeente voor de nieuwe zorgplicht voor 

grondwater nog de meeste inspanningen moeten verrichten (doel 7). 

 

In de onderstaande tabel is per doel aangegeven in hoeverre Hillegom in de huidige situatie voldoet aan 

de gestelde doelen.  
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Doel Functionele eis Hillegom Toelichting stand van zaken huidige situatie 

1a Aanwezigheid voorzieningen 

afvalwaterinzameling 

Er zal nog 1 perceel in het buitengebied 

aangesloten worden. 

1b Geen ongewenste lozingen op riolering  Nog beperkte controle op foutieve aansluitingen. 

Dit uitbreiden door uitvoeren dwa- en hwa-

analyses. Door te lage overstortdrempels bestaat 

risico op instroom oppervlaktewater.  

1c Goede staat van de objecten voor 

afvalwaterinzameling 

Planmatige inspectie volgens de blokkenmethode 

zoals beschreven in het rioolbeheerplan. 

Verwerken van inspectieresultaten in de 

beheerdatabase. 

2a Zoveel mogelijk verwerken van 

hemelwater op eigen terrein 

Vormt uitgangspunt voor ruimtelijke 

ontwikkelingen. Het instrumentarium om dit af te 

dwingen ontbreekt vooralsnog.  

2b Voorkomen afvoeren schoon 

hemelwater naar RWZI 

Ca. 11 ha verhard oppervlak is de afgelopen jaren 

in Hillegom afgekoppeld van de riolering. Dit 

beleid zet de gemeente door. 

2c Waarborgen instromen hemelwater in 

kolken 

Uitvoeren reguliere straatveegwerkzaamheden. 

2d Adequaat verwerken ingezameld 

hemelwater 

Volgens ontwerprichtlijnen voor voldoende 

hydraulische afvoercapaciteit. 

2e Goede staat van de objecten voor 

hemelwaterinzameling 

Herhalingstijd inspectie en reiniging voor hwa-

riolen: 8 jaar (volgens blokkenmethode) 

2f Alleen afvoeren hemelwater naar stelsel 

dat hiervoor ontworpen is 

Nog onvoldoende inzicht in hwa-lozingen op 

drukriolering. 

2g Voorkomen van verontreiniging van het 

afgevoerde hemelwater 

Controle op foutaansluitingen bij oplevering van 

riolen. Waarschuwen in de wijk voor autowassen 

en het lozen van afvalwater op kolken. 

3a+b Voldoende afvoercapaciteit stelsel ter 

voorkoming wateroverlast 

Er zijn geen theoretische of praktijkknelpunten 

bekend. Gemeente laat het stelsel periodiek 

doorrekenen (BRP). 

3c Waarborging afstroming (schone riolen) 

afval- en hemelwater  

Uitvoeren reguliere onderhoudsprogramma 

(inspectie en reiniging). 

3d Geen overmatige aanrotting Binnen de gemeente bestaan nog veel 

persleidingen die niet op het eindgemaal lozen.  

4a Voldoende waterdichtheid riolen Op basis van inspecties worden reparaties 

uitgevoerd. 

4b Beperking vuilemissie door 

overstortingen 

Stelsel voldoet aan de emissie-eisen vanuit de 

Basisinspanning. 

Waterkwaliteitsspoorberekeningen worden door 

het hoogheemraadschap uitgevoerd. 

4c Beperking vuilemissie door vervuild 

hemelwater 

Het beperken van verontreinigingen in 

afgekoppelde gebieden vormt een aandachtspunt 

voor de gemeente. Regelgeving ontbreekt 

vooralsnog. 

4d Af te koppelen oppervlak dient 

voldoende schoon te zijn 

Afkoppelprojecten worden in overleg met het 

hoogheemraadschap uitgevoerd. 
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Doel Functionele eis Hillegom (vervolg) Toelichting stand van zaken huidige situatie 

5a+b Bedrijfszekerheid (drukriool)gemalen en 

kunstwerken 

Hillegom heeft een meldingensysteem voor 

klachten en een eigen onderhoudsdienst voor 

gemalen. 

5c Stabiliteit riolen Op basis van inspecties in beeld. 

5d Voorkomen van stankoverlast Hiertoe zal nog een onderzoek naar overlast bij 

gemalen plaatsvinden. 

5e Beperken overlast tijdens 

werkzaamheden 

Afstemming bij opstellen jaarprogramma 

6a Afstemming rioleringsbeheer met 

andere taken 

Waterpartners zijn betrokken bij opstellen beleid 

en uitvoeren projecten.  

6b Gebruikers riolering moeten bekend zijn 

(vergunningen) 

Gebruikers van de riolering nog onvoldoende 

bekend bij de gemeente.  

6c Actualiteit beheergegevens Beheergegevens in rioolbeheerprogramma 

worden geactualiseerd. 

6d+e Gebruik milieuvriendelijke materialen Gemeente Hillegom past Bouwbesluit toe en 

Nationaal pakket Duurzaam Bouwen 

6f Effectieve projectbeheersing Periodieke BERAP rapportages 

6g Klantgerichte benadering Meldingen van storingen worden vaak direct 

verholpen. 

7a Voldoende inzicht in de 

grondwaterhuishouding 

Er is nog geen gemeentelijk peilbuizenmeetnet, er 

bevinden zich wel twee peilbuizen van de 

provincie Zuid-Holland binnen de 

gemeentegrenzen. 

7b Grondwateroverlast in 

nieuwbouwsituaties zoveel mogelijk 

voorkomen. 

Er is nog geen standaardwerkwijze voor het 

voorkomen van overlast. 

7c Loket voor klachten en vragen over 

grondwater 

Klachten en vragen omtrent grondwater worden 

afgehandeld door de  betreffende medewerkers  

7d Beleid voor bepalen gevallen structurele 

grondwateroverlast 

Nog invullen in grondwaterbeleid. 

7e Zorgvuldig omgaan met structurele 

grondwateroverlast 

Nog invullen in grondwaterbeleid. 

 

De aandachtspunten die volgen uit de bovenstaande tabel zijn in hoofdstuk 5 (Strategie) nader uitgewerkt. 

Waar nodig zijn in dit GRP maatregelen opgenomen om de komende planperiode te gaan voldoen aan de 

gestelde doelen. 
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5 STRATEGIE: WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN? 

Uit de toetsing van de huidige situatie (hoofdstuk 3) aan de gewenste situatie (hoofdstuk 4) komt een 

aantal aandachtspunten naar voren. Ook zorgt de wetgeving voor een aantal aandachtspunten. In dit 

hoofdstuk worden de belangrijkste speerpunten voor de rioleringszorg voor de periode 2010-2015 

benoemd.  

 

In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen geschetst van de aanpak die leidt tot het bereiken van de gestelde 

doelen. In paragraaf 5.1 is de visie van de gemeente en hoogheemraadschap op de waterketen gegeven, 

paragraaf 5.2 beschrijft de algemene strategie voor afvalwater, hemelwater en grondwater, in paragraaf 

5.3 wordt ingegaan op het beheer en verbetering van bestaande voorzieningen. In paragraaf 5.4 zijn zowel 

de strategie voor projectmatige activiteiten als de benodigde maatregelen beschreven. In bijlage 7.6 is een 

overzicht van de maatregelen opgenomen. 

 

In hoofdstuk 4 is de huidige situatie getoetst aan de doelstellingen. Hierbij is bepaald of en in welke mate 

voldaan wordt aan de functionele eisen en de maatstaven en welke knelpunten daaruit voortkomen. De in 

hoofdstuk 4 gevonden knelpunten zijn de volgende: 

 

• Invulling geven aan de het waterkwaliteitspoor; 

• Organisatie rond de gemeentelijke meetactiviteiten moet worden verbeterd; 

• Het niveau van de overstortdrempels in de gemeente moet in overeenstemming worden gebracht 

met de geldende Keurhoogtes; 

• Beleid ten aanzien van voorkomen van verontreinigingen in afgekoppelde gebieden borgen in 

regelgeving (bijvoorbeeld een waterverordening); 

• De inslagpeilen van gemalen moeten op het gewenste niveau worden gebracht zodat de berging 

van het stelsel volledig beschikbaar komt; 

• Uitstroompunten vanuit de persriolering veroorzaken stank- en/of aanrottingsproblemen; 

• Onjuiste en/of ongewenste lozingen van hemelwater en afvalwater zijn nog onvoldoende 

inzichtelijk; 

• Registreren en afhandelen van klachten gerelateerd aan waterhuishouding en riolering moet 

explicieter worden geregistreerd.  

• De gemeente kan gebruik maken van het instrument handhaving bij de controle van lozingen. 

Handhaving kan eventueel neergelegd worden bij Milieudienst West Holland; 

• Er ontbreekt een registratie van de in de gemeente Hillegom aanwezig aansluitingen op de 

riolering; 

• Er is nog geen grondwaterloket ingericht (vereist vanuit Wet Gemeentelijke Watertaken); 

• Er moeten nog onderzoeken uitgevoerd worden die meer inzicht geven in de grondwatersituatie 

en de daarmee samenhangende overlast; 

• De invulling van de grondwaterzorgplicht moet in concreet beleid voor 2013, vastgesteld worden. 

 

Om deze knelpunten op te lossen is een aangepaste strategie nodig. Deze wordt in dit hoofdstuk 

beschreven. Bij de strategie van het beheer van bestaande voorzieningen wordt bij de onderzoeken en 

maatregelen een onderverdeling gemaakt tussen reguliere en projectmatige activiteiten. Om de doelen te 

bereiken zullen de bestaande reguliere onderzoeken en maatregelen op enkele onderdelen moeten 

worden bijgesteld. Reguliere maatregelen en onderzoeken worden met een zekere regelmaat herhaald 

(paragraaf 5.2 en 5.3).  
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Tevens zullen er onderzoeken en maatregelen uitgevoerd moeten worden die een eenmalig karakter 

hebben of als investering worden beschouwd. De zogeheten projectmatige onderzoeken en maatregelen 

zullen vaak in het kader van nieuw beleid of inzichten uitgevoerd worden (zie paragraaf 5.4). 

 

5.1  Visie op de waterketen 

In Nederland is steeds meer aandacht voor samenwerking in de waterketen. Zo hebben de minister van 

VROM, de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de vertegenwoordigers van de Unie van 

Waterschappen, VNG, IPO en VEWIN op 5 juli 2007 het Nationale Bestuursakkoord Waterketen getekend. 

Dit akkoord richt zich vooral op het bereiken van meer doelmatigheid en transparantie door samenwerking 

van organisaties die in de waterketen actief zijn.  

 

Samenwerking in de waterketen is geen doel op zich, maar richt zich uiteindelijk op het bereiken van 

maatschappelijk voordeel. Dit voordeel kan onderverdeeld worden in drie resultaatgebieden: 

• Doelmatigheid; 

• Dienstverlening; 

• Duurzaamheid.  

 

Bij doelmatigheid staan de kosten, die direct met de uitvoering van de taak verbonden zijn, centraal. Bij 

dienstverlening gaat het om interne en externe service die aan personen en groeperingen wordt geboden. 

Met duurzaamheid wordt de impact op het milieu en de leefomgeving bedoeld. Veelal betreft het lange 

termijn doelstellingen die door de organisaties worden nagestreefd. Over deze doelstellingen bestaat over 

het algemeen wel consensus, maar de bijdrage van afzonderlijke activiteiten is moeilijk te kwantificeren. 

 

De gemeente staat een tweesporen aanpak voor om maatschappelijke voordelen te behalen: (1) door 

meer samenwerking te zoeken met het hoogheemraadschap (verticale samenwerking) en (2) door de 

krachten te bundelen op het rioleringsbeheer met buurgemeentes (horizontale samenwerking).  

 

De verticale samenwerking focust zich vooral op het beheer en beleid van de rioleringszorg. De 

horizontale samenwerking richt zich met name op uitvoeringstaken. Dit laatste is  mogelijk door aansluiting 

te zoeken bij het samenwerkingsverband Waterketenbedrijf van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dit 

Waterketenbedrijf (WKB) is opgezet door het hoogheemraadschap van Rijnland en DZH. Het WKB heeft 

een samenwerkingsverband met Noordwijkerhout. Het WKB biedt ook voor deze gemeente interessante 

mogelijkheid in de horizontale samenwerking. De gemeente en dit Waterketenbedrijf zijn met elkaar in 

gesprek over mogelijke deelname.  

 

 

5.2  Aanleg van voorzieningen bij bestaande en/of nieuwbouw 

5.2.1 Bestaande bouw 

Omgaan met afvalwater 

Binnen de bebouwde kom zijn voor zover bekend alle percelen aangesloten op de riolering. Aansluiting 

van deze percelen is primair een verantwoordelijkheid van de eigenaren van de niet-aangesloten percelen 

zelf. Aansluiting van percelen op het gemeentelijke rioolstelsel vindt plaats in nauw overleg met de 

gemeente na afgifte van de daarvoor benodigde vergunning. Bij aansluiting worden door de gemeente 

aansluitkosten in rekening gebracht. 
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De komende planperiode streeft de gemeente naar het afronden van maatregelen in het kader van de 

basisinspanning en eventueel benodigde investeringen vanuit het waterkwaliteitsspoor. Dit zal in overleg 

met het hoogheemraadschap worden bepaald. 

 

Omgaan met hemelwater 

De gemeente zal daarnaast een meer duurzame verwerking van hemelwater blijven voortzetten door 

schone verharde oppervlakken af te koppelen van de gemengde riolering. Belangrijk hierbij is dat 

verontreiniging van het hemelwater voorkomen wordt. Andere beleidsvelden binnen de openbare ruimte 

dienen hier op afgestemd te zijn. 

 

Voor onkruidbestrijding hanteert de gemeente reeds de DOB-methode (DOB: Duurzaam OnkruidBeheer 

op verhardingen). Doel van het DOB-systeem is een beperkt gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 

Hiermee beogen wij dat de afstroming van schadelijke middelen naar het oppervlaktewater en grondwater 

wordt beperkt. Wij willen dit beleid verder uitwerken in het beleidsplan IBOR (Inrichting Beheer en 

Onderhoud Openbare Ruimte), dat in 2010 wordt opgesteld. 

 

De gladheidbestrijding voert de gemeente uit op basis van de volgende kenmerken: 

● Preventief strooien.  

● Nat-zout strooisysteem, waardoor minder zout nodig is en preventief strooien beter mogelijk.  

● Hanteren van een driestappenplan voor het bepalen van de volgorde van strooien voor 

verschillende wegtypen. Prioriteit ligt bij de (regionale) hoofdwegen. 

 

Buitengebied 

Op grond van het Lozingenbesluit bodembescherming zijn ongezuiverde bodemlozingen na 1 januari 2005 

niet meer toegestaan. In het buitengebied van de gemeente zijn acht IBA’s type I gerealiseerd. In het 

buitengebied is één pand nog niet op de riolering aangesloten. De gemeente en het hoogheemraadschap 

streven er naar ook dit pand zo spoedig mogelijk op de riolering aan te sluiten.. 

 

Daar waar drukriolering in de gemeente aanwezig is, zal het hemelwater zoveel mogelijk lokaal verwerkt 

moeten worden. Deze riolering heeft een beperkte capaciteit en dient daarom voor afvoer van het 

afvalwater. Bedrijven met veel verharde oppervlakken (o.a. agrarisch, (glas)tuinbouwbedrijven) zullen 

daarom zelf zorg moeten dragen voor de afvoer ervan. Voor glastuinbouwbedrijven geldt het optimaal 

recirculeren van waterstromen als uitgangspunt, afvalwaterstromen dienen via de riolering te worden 

afgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: Aanleg minigemaal Beekkade-

Hoofdstraat (foto: ahco Weg- en Waterbouw bv) 



 DHV B.V. 

 
Gemeente Hillegom/Gemeentelijk Rioleringsplan Hillegom 2010-2015 december 2009 

WA-LW20080521 - 29 - 

5.2.2 Nieuwbouw 

Onder nieuwbouw worden zowel uitbreidingen verstaan alsook inbreidingslocaties en vernieuwbouw. Van 

het laatstgenoemde is er sprake bij het slopen en opnieuw bouwen van een pand. 

 

Watertoetsproces 

Voor ruimtelijke plannen (bestemmingsplan, structuurplan) moet het watertoetsproces worden doorlopen. 

Het doel van de watertoets is dat wateraspecten vroegtijdig in de planontwikkeling worden meegenomen. 

Het gaat hierbij om de thema's: veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, afvalwaterketen en onderhoud. 

Ook zal er in ruimtelijke plannen een goede onderbouwing voor de stelselkeuze opgenomen moeten 

worden. Zodra een plan wordt voorbereid, moet het Hoogheemraadschap hierover worden geïnformeerd. 

 

Omgaan met afvalwater 

Voor nieuwbouw wordt in alle gevallen gestreefd naar een aansluiting op het rioolstelsel. Enkel in situaties 

waar dat doelmatiger is, zal lokale behandeling van het afvalwater worden toegepast. 

 

Omgaan met hemelwater 

Als regisseur voor de ruimtelijke ordening maakt de gemeente afspraken met initiatiefnemers van 

(ver)nieuwbouw. Vanuit de riolering vormt vooral de wijze waarop wordt omgegaan met hemelwater een 

belangrijke randvoorwaarde voor de projectontwikkelaar en/of bouwer.  

 

Ten aanzien van in- en uitbreidingsplannen wordt een duurzame ontwikkeling nagestreefd. Inzamelen en 

transporteren van relatief schoon hemelwater dient te worden beperkt (zie ook de functionele eisen 2.1 en 

2.2. In Bijlage 3). In beginsel gaat de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen uit van de aanleg van een 

gescheiden stelsel. Nieuwe panden dienen daarom het hemelwater en afvalwater gescheiden aan te 

bieden. 

 

Voor de verwerking van hemelwater geldt dat dit zoveel mogelijk plaatsvindt op het eigen perceel. Dit 

betekent dat er voorzieningen aanwezig moeten zijn voor infiltratie, hergebruik of directe afvoer naar het 

oppervlaktewater. Als dat niet mogelijk is zal het afstromende hemelwater bij nieuwe ontwikkelingen 

zoveel mogelijk binnen het plangebied verwerkt worden 

 

Tevens zal het gebruik van materialen die het afstromende hemelwater kunnen verontreinigen (o.a. 

uitlogende materialen, zie functionele eis 6.5) zoveel mogelijk worden beperkt. Dit is vastgelegd in het 

beleid Duurzaam Bouwen .  

 

Buitengebied 

Indien een nieuwbouwvergunning wordt aangevraagd in het buitengebied, zal de gemeente rekening 

houden met het geldende waterkwaliteitsbeleid. Voor de aansluiting van de lozingen in het buitengebied 

zal drukriolering worden toegepast. Het verharde oppervlak in het buitengebied zal in het algemeen niet op 

de riolering worden aangesloten, maar op het perceel worden verwerkt. 

 

Voorkomen van structurele grondwateroverlast 

Een belangrijk onderdeel vanuit de gemeentelijke grondwaterzorgplicht is het voorkomen van structurele 

overlast.. Ter invulling van de grondwaterzorgplicht zal de gemeente een afweging moeten maken welke 

eisen zij stelt aan nieuwbouw. Deze eisen worden gedurende de planperiode opgenomen in het 

gemeentelijke beleid. 

 



 DHV B.V. 

 
Gemeente Hillegom/Gemeentelijk Rioleringsplan Hillegom 2010-2015 december 2009 

WA-LW20080521 - 30 - 

5.3 Beheer bestaande voorzieningen 

Onder het beheer van de bestaande voorzieningen vallen de volgende werkzaamheden: 

• Inventarisatie; 

• Onderzoek; 

• Inspectie en reiniging van de stelsels; 

• De controle van de verschillende vergunningen en verordeningen; 

• De maatregelen die uitgevoerd worden ter verbetering van het functioneren van de bestaande 

rioolstelsels. 

 

In de hierna volgende paragrafen wordt bij elk van deze aspecten een toelichting gegeven en de aard van 

de daaruit voortvloeiende werkzaamheden komt aan de orde. In hoofdstuk 6 wordt het beslag op 

personele en financiële middelen verder uitgewerkt. 

 

In het kader van de grondwaterzorgplicht dient ook het beheer en onderhoud van de voorzieningen ter 

bestrijding van structurele grondwateroverlast beschreven te worden.  

 

Strategie 

In de vorige planperiode heeft de verdere uitvoering plaatsgevonden van de maatregelen in het kader van 

emissiereductie vanuit het rioolstelsel (de zogenaamde basisinspanning). Daarbij zijn in het kader van het 

waterkwaliteitspoor berekeningen uitgevoerd om de gevolgen voor het ontvangende oppervlaktewater in te 

schatten.  

 

De komende planperiode streeft de gemeente naar het afronden van maatregelen in het kader van de 

basisinspanning. Daarnaast worden eventueel benodigde investeringen vanuit het geactualiseerde 

waterkwaliteitsspoor in het maatregelenprogramma opgenomen. Dit zal in overleg met het 

hoogheemraadschap worden bepaald. 

 

Als gevolg van het afkoppelbeleid van de afgelopen jaren heeft de gemeente een groeiend oppervlak van 

verharde oppervlakken welke direct op het openwater afstromen. Om het afstromen van verontreinigingen 

met het hemelwater te voorkomen verdienden deze verhardingen aandacht in het beheer. Ook de 

communicatie naar bewoners en regelgeving omtrent potentieel verontreinigende activiteiten (bijv. 

autowassen) verdient de komende periode meer aandacht. De gewenste regelgeving kan worden 

vastgelegd in een daarvoor opgestelde waterverordening (zie ook paragraaf 5.3.5). 

 

 

5.3.1 Inventarisatie 

Over de jaren heen is in de gemeente een groot aantal gegevens verzameld met betrekking tot de 

bestaande toestand van het rioolstelsel. Deze zijn gedigitaliseerd in het rioolbeheersysteem. Het betreft 

o.a. de volgende gegevens: 

• Coördinaten en ligging van alle leidingen; 

• Diameters van alle leidingen; 

• Jaar van aanleg; 

• Stelseltype; 

• Putdekselhoogtes; 

• Ligging per straat, wijk en bemalinggebied; 

• Locatie en gegevens van overstorten; 
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• Locatie van gemalen; 

• Per leiding het afvoerend verharde oppervlak; 

• Ligginggegevens van alle huisaansluitingen. 

Deze gegevens zijn belangrijke grondslagen welke gebruikt worden voor berekeningen ter controle van 

het functioneren van de het stelsel. 

 

Het is gewenst het geautomatiseerde databestand actueel te houden. Hiervoor is een maatstaf 

geformuleerd die uitgaat van eens per drie maanden verwerken van revisiegegevens. Bij uitbreidingen, 

wijzigingen of vervangingen in het stelsel dienen wijzigingen in kaart gebracht te worden. Een efficiënte 

werkwijze is een directe verwerking na opleveringscontrole.  

 

 

5.3.2  Onderzoek 

Monitoren van randvoorzieningen en overstorten 

Alle BBV’s zijn conform de Wvo-verplichting voorzien van meetapparatuur met uitzondering van BBV 

Trompenburg. Het laten functioneren van de bestaande meetapparatuur en uitlezen van de data vereist 

een  specialistische aanpak.. De gemeente Hillegom maakt hierbij gebruik van een gespecialiseerd bedrijf. 

Onderdeel hiervan is om de verzamelde data ook toegankelijk te maken voor het uitvoeren van analyses. 

 

Inventarisatie drainage 

Per 1 januari 2013 valt de grondwaterzorgplicht ook onder de planverplichting van het GRP. De 

gemeentelijke voorzieningen voor grondwater moeten dan ook beschreven zijn. Hiervan is nu 

onvoldoende informatie beschikbaar. Om de gegevens actueel en compleet te krijgen, voert de gemeente 

een inventarisatie uit naar de aanwezigheid, locatie en staat van onderhoud van de 

grondwatervoorzieningen (drainage) binnen de gemeente.  

 

 

5.3.3 Inspectie en reiniging 

De gewenste kwaliteit van het rioolstelsel is een stabiel, waterdicht stelsel dat voldoende afvoercapaciteit 

heeft en voldoet aan de aangegeven toetsingscriteria. Hierbij moeten emissies worden voorkomen die de 

bodem verontreinigen.  

 

Door regelmatig inspecteren blijft er zicht op de kwaliteitstoestand van de riolering. Daarnaast is het van 

groot belang dat er tijdig onderhoud wordt gepleegd. De totale afvoercapaciteit van de riolering is in het 

BRP getoetst (zie BRP) 

 

Reiniging is een onderhoudsactiviteit, maar vanwege de sterke samenhang met inspecties wordt de 

reiniging van het afvalwatersysteem samen met inspectie in deze paragraaf behandeld. Door het koppelen 

van deze werkzaamheden zijn de inspanningen effectiever.  

 

 In geval van storingen of om iets specifieks te weten te komen over de riolering in een bepaald gebied, 

wordt buiten de reguliere planning extra gereinigd en geïnspecteerd.  

 

Planmatige inspectie en reiniging 

Tot 2004 werden riolen en objecten geïnspecteerd volgens de a-selecte methode. Inspectie werd pas 

uitgevoerd wanneer dit noodzakelijk was in het kader van de voorbereiding van civieltechnische projecten. 
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Sinds 2004 hanteert de gemeente een vast schema voor het reinigen en inspecteren van de riolen. 

Hiervoor is de gemeente, als het gaat om het uitvoeren van rioolinspecties, opgedeeld in 7 

onderhoudsblokken. 

Per jaar wordt één onderhoudsblok gereinigd en geïnspecteerd. De inspectie bestaan daarbij volledig uit 

video-inspecties. Voorafgaand aan de inspecties worden de betreffende riolen gereinigd.  

 

Het jaar nadat er is geïnspecteerd worden de gegevens geanalyseerd en verwerkt in een 

maatregelenprogramma. Het jaar daarop worden de voorgestelde maatregelen verwoord in een 

bestek/werkomschrijving en daadwerkelijk uitgevoerd. Bij deze beoordeling hanteert de gemeente de 

toestandscriteria (zie hiervoor het Rioolbeheerplan). 

 

Met het inwerkingtreden van dit gemeentelijk rioleringplan en het hierbij horende rioolbeheerplan (RBP) zal 

de riolering in de 3
e
 Loosterweg en de Wilhelminalaan wordt opgenomen in een apart blok. Nu maakt dit 

nog deel uit van het gebied in de omgeving van de Horst ten Daallaan.  

 

Tabel 11 Onderhoudsblokken Hillegom 

 Omschrijving Onderhoudsblok 

1 Omgeving Trompenburg 

2 Omgeving Juliana van Stolberglaan 

3 Omgeving Olympiaweg 

4 Omgeving Van den Endelaan 

7 Omgeving Horst ten Daallaan 

5 3
e
 Loosterweg, Wilhelminalaan 

6 Omgeving Hillinenweg 

NB: bovenstaande blokken staan op volgorde van onderhoudsjaar 

 

Na aanpassing en invoering van het nieuwe schema zullen alle riolen in de gemeente dus elke acht jaar 

visueel worden geïnspecteerd. Omdat in 2004 met dit schema is begonnen zal in 2011 elke streng zijn 

gereinigd en geïnspecteerd.  

 

In de genoemde reinigings- en inspectiecyclus zijn alleen de vrijvervalriolen opgenomen. Mechanische 

riolering (persleidingen en drukriolering) is hier vanwege het zelfreinigende vermogen niet in opgenomen. 

Slechts in geval van calamiteiten zal er worden gereinigd en/of geïnspecteerd. Er zijn overigens nauwelijks 

storingen bekend met persleidingen of drukrioleringen. Het RBP bevat een aparte paragraaf (§.2.3.4 en § 

4.3) over mechanische riolering.  

  

De uitvoering van reinigingswerkzaamheden voor kolken en riolen in verkeersaders vindt plaats in de 

avond- en nachturen met inachtneming van de geldende geluidsnormen.  

 

 

5.3.4 Reparatie 

Reparatiewerkzaamheden onderscheiden zich van periodiek onderhoud door het ad hoc karakter van de 

werkzaamheden. Reparatie is te beschouwen als correctief onderhoud. Dit onderhoud volgt op meldingen 

van burgers of wordt geïnitieerd vanuit de eigen waarneming, maar is niet vooraf te plannen. 
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Tot deze kleine onderhoudswerkzaamheden behoren: 

A Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden, uitgevoerd door derden en onder eigen beheer, zoals: 

• opheffen verstoppingen 

• kleine reparaties aan onderdelen van het rioolstelsel (zoals het vervangen gebroken 

inspectieputdeksels; het vervangen van kolkroosters valt onder de begrotingspost voor wegen); 

• reparatie putten (vervangen en opmetselen putranden); 

• reparaties aan kolkaansluitingen (kolken incl. afvoerbuizen); 

• reparaties aan huisaansluitingen; 

• herstel van gaten in het wegdek voor zover deze het gevolg zijn van de riolering; 

• herstel van gebreken in leidingen, reparaties aan putten; 

• begeleiding reiniging riolering. 

 

B. Grotere - veelal uitbestede - reparaties, zoals: 

• reparaties en vervanging van schuiven; 

• reparaties en vervangen van hoofdleidingen. 

 

Een deel van deze werkzaamheden is het gevolg van onvoldoende kwaliteit van het riool, een ander deel 

heeft betrekking op kleine reparaties. Kleine reparaties hebben andere oorzaken zoals slijtage en 

zettingen.  

 

 

5.3.5 Controle en handhaving 

Vergunningsplichtige lozingen  

De afdeling Milieu controleert actief op de naleving van lozingsvoorschriften uit vergunningen op basis van 

de Wet Milieubeheer. Hierbij kan de afdeling gebruik maken van de Wet Milieubeheer of de Wet 

Economische Delicten. Afhankelijk van de van toepassing zijnde milieucategorie waarin de inrichting 

thuishoort, vinden deze controles conform de wet minimaal tweemaal per jaar, eenmaal per 2, 5 of 10 jaar 

plaats.  

 

Opsporen van foutieve aansluitingen 

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in afkoppelvoorzieningen. Deze leidingen zijn 

bedoeld voor hemelwater en daardoor kwetsbaar voor foutieve aansluitingen van afvalwater. Ook in het 

buitengebied kan sprake zijn van foutaansluitingen. Daar gaat het dan om regenwater dat onbedoeld via 

de drukriolering wordt afvoert.  

 

Deze foutieve afvoeren kunnen de emissie vanuit de riolering verhogen. Enerzijds kan extra emissie 

plaatsvinden doordat vuilwater via het hemelwaterstelsel ongezuiverd naar het oppervlaktewater kan 

afvoeren, anderzijds kan hemelwater op het stedelijk afvalwaterstelsel het stelsel eerder overbelasten 

waardoor het aantal overstorten toe kan nemen. 

 

Het is wenselijk dat de gemeente actief controleert op foutieve aansluitingen Met nieuwe meet – en 

rekenmethoden kan een analyse van de stelsels worden gemaakt.  Met een analyse van de aanwezige 

stelsels op droogweer- en hemelwaterafvoer kan een inschatting gemaakt worden van de omvang van de 

ongewenste waterstromen. 
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Opstellen waterverordening 

In bestaande situaties heeft de gemeente vooral belang om vervuilende activiteiten te weren van verharde 

oppervlakken die afgekoppeld zijn. Vervuilende activiteiten op deze locaties moet zoveel mogelijk geweerd 

worden aangezien het afstromende hemelwater direct naar het oppervlaktewater gaat. Voor een goed 

gebruik van de riolering is er regelgeving gewenst met betrekking tot lozingen op de riolering zoals 

koelwater, bronneringswater of grondwater bij bodemsanering.  

 

In lijn met het landelijke beleid om anders om te gaan met hemelwater past de gemeente Hillegom dit ook 

toe in de bestaande wijken en bij nieuwbouw. .  

 

Bij nieuwbouw heeft de gemeente als regisseur voor de ruimtelijke ordening behoefte om voorwaarden 

aan initiatiefnemers te stellen met betrekking tot het verwerken van hemelwater en het gebruik van 

uitlogende materialen. Middels het opstellen van een plaatselijke verordening kan de gemeente ook de 

regelgeving hier op toe spitsen. Het gemeentelijke beleid tot op heden is nog weinig gebruikmaken van de 

handhavingsinstrumenten. De gemeente richt zich in eerste instantie op communicatie met de bewoners. 

 

Registratie van aansluitingen 

De gemeente Hillegom registreert de panden die aangesloten zijn op de riolering niet. Hierdoor is ook 

geen onderscheid te maken naar panden die schoon hemelwater afvoeren naar de zuivering en de 

panden waar dit apart aangeboden wordt. Ook ontbreekt hierdoor een belangrijke mogelijkheid voor het 

controleren van het gehanteerde aantal aansluitingen bij het vaststellen en innen van de rioolheffing.  

 

 

5.4  Projectmatige activiteiten 

5.4.1 Investeringen 

Aansluiten ongerioleerd pand buitengebied 

De gemeente en het hoogheemraadschap zijn in gesprek met een particulier in het buitengebied die op de 

riolering aangesloten zal worden.  

 

Vervangingsinvesteringen 

Het tijdstip van vervanging van de riolering wordt aan de hand van de restlevensduurberekening 

vastgesteld. Hiervoor zijn de inspectieresultaten van de strengen benodigd. Eveneens is het jaar van 

aanleg nodig om vast te stellen in welk jaar de leiding zal moeten worden vervangen. Voor de gemeente is 

een theoretische levensduur aangehouden van 60 jaar. Opgemerkt wordt dat deze levensduur niet altijd 

gehaald wordt in verband met de uitvoering van verschillende operationele plannen (zoals 

wegreconstructies waarbij besloten wordt gelijktijdig de riolering te vervangen). De levensduur kan ook 

afwijken als gevolg van externe omstandigheden zoals zettingen.  

 

Een aandachtspunt voor de aanleg van gemalen is te realiseren berging. Tijdens het opstellen van het 

GRP is gebleken dat veel gemalen niet voldoende pompberging hebben om het inslagpeil te handhaven 

op binnen-onderkant-buis. In de functionele eis 3.3 (zie bijlage 3) zijn daarom eisen gesteld aan de 

omvang van de berging in de put. 

 

Verbeteringsinvesteringen 

Maatregelen Basisrioleringsplan (BRP) 

Gebleken is dat veel overstortdrempels in de gemeente niet voldoen aan de keurhoogte. Daardoor treedt 

onnodig vaak oppervlaktewater binnen in het stelsel. In het kader van het nieuwe BRP is daarom een 
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controleberekening gemaakt voor de situatie waarin de drempels aangepast zijn. Het gaat om de 

onderstaande overstorten. 

 

Tabel 12 Aanpassen overstorten naar de keur hoogte 

overstort Omschrijving huidig drempelpeil 

    drempelpeil (T=10+10) 

nr.     meter NAP 

100023 Singel -1,10 -0,97 

100692 Hillineweg -1,15 -0,97 

109104 Divonalaan (gerealiseerd) -1,15 -0,97 

200193 v.d. Maasdamlaan -1,50 -1,36 

200396 Valckslootlaan -1,50 -1,36 

300001 Weeresteinstraat -0,35 * -0,35 

300127 Weerlaan -0,42 * -0,35 

300265 v.d. Endelaan -0,43 * -0,35 

20 Parklaan -0,43 * -0,35 

400013 Tweede Loosterweg -0,45 * -0,35 

400096 Wilhelminalaan -0,42 * -0,35 

* Standaard drempelhoogte boezem: -0,35 m NAP 

 

 

In de berekening is de hydraulische afvoercapaciteit gecontroleerd met deze verhoogde 

overstortdrempels. Uit de resultaten blijkt dat met name de situatie verslechtert rond de Omgeving Prinses 

Beatrixlaan, Jonkheer Mockkade, bedrijventerrein en het gebied ten westen van de Weeresteinstraat 

(Michiel de Ruyterstraat – Burgermeester van Niekerklaan e.o.). 

 

Voor twee locaties zijn aanvullende maatregelen voor het verbeteren van de hydraulische afvoercapaciteit 

voorgesteld: 

1. Maatregelen omgeving Prinses Margrietplantsoen, Ernst Casemirlaan en de Prinses Beatrixlaan In 

deze straten is in de afgelopen jaren de riolering vervangen en/of gerelined. Mogelijke maatregel is de 

aanleg van een parallelriool met diameter ø600 mm in de het prinses Margriet plantsoen met afschot 

richting Eikenlaan. Daarnaast zal in de nabije toekomst op het bedrijventerrein vergaand worden 

afgekoppeld waardoor de riolering wordt ontlast; 

2. Vervangen van het bestaande riool in de Weeresteinstraat en de Maerten Trompstraat in een grotere 

diameter ø 800 mm met afschot richting Vosselaan. Deze maatregel wordt meegenomen in het 

rioleringsontwerp bij de reconstructie van de N208 

 

Daarnaast zal door het verhogen van de overstortdrempel bij de v.d. Endelaan gevolgen hebben voor het 

gebied ‘Onder de Toren’ en de Kerkstraat. De stijghoogte in de riolering is hoog en dit komt tot uiting in het 

onderlopen van de parkeerplaatsen achter de woningen. 

 

Maatregelen vanuit het Waterkwaliteitsspoor (WKS) 

Op dit moment voert de gemeente samen met het hoogheemraadschap een herziening van het 

waterkwaliteitsspoor uit. Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de hiervoor benodigde berekeningen 

uit. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt besloten of er aanvullende maatregelen in het stelsel of 

het watersysteem noodzakelijk zijn. In dit GRP wordt hierop geanticipeerd door voor 2010 en 2011 

budgetten te reserveren.  
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5.4.2  Onderzoek 

Uitwerken meetplan 

Vanuit de meetverplichting in de Wvo-vergunning dient de gemeente over een vastgesteld meetplan te 

beschikken. Belangrijk hierbij is dat duidelijk wordt beschreven welke doelen de gemeente nastreeft 

alvorens de monitoringsactiviteiten worden uitgewerkt. In het meetplan zal tevens de strategie voor het 

verwerken en analyseren van meetdata beschreven worden. 

 

Naast nieuwe meetactiviteiten staan enkele monitoringsactiviteiten van de afgelopen planperiode nog 

open. De BBB Trompenburg heeft nog geen meetvoorziening terwijl dat volgens de Wvo zou moeten. 

Daarnaast is de BBL Parklaan wel voorzien van meetapparatuur maar deze is nog niet op de hoofdpost 

aangesloten en functioneert dus nog niet. 

 

 De meetdata zijn verstrekt aan het hoogheemraadschap conform de Vwo-vergunning, ze zijn gedeeltelijke 

gebruikt voor analyse. Om inzicht te verkrijgen in de omvang van foutieve aansluitingen worden deze 

gegevens gebruikt voor het uitvoeren van een Droogweerafvoer Analyse Systeem (DWAAS) en een 

Hemelwaterafvoer Analyse Systeem (HAAS) Specifiek voor het opsporen van vuilwaterlozingen op 

hemelwaterriolen wordt gebruik gemaakt van temperatuursmetingen in de riolering.  

 

Opstellen afkoppelplan 

Ook de komende planperiode zal de gemeente Hillegom een meer duurzame verwerking van hemelwater 

blijven nastreven. Een onderdeel hiervan is het afkoppelen van schone verharde oppervlakken van de 

gemengde riolering. De gemeente zal daartoe de recent bijgewerkte kaart met verharde aangesloten 

oppervlakken gebruiken om potentiële locaties aan voor afkoppelen te duiden (zie bijlage 6)  Deze dienen 

als input voor een laten vaststellen afkoppelplan als onderdeel van het GRP. 

 

Onderzoeken optimalisatiemogelijkheden in de afvalwaterketen 

In het kader van de permanente samenwerking tussen de gemeente en het hoogheemraadschap wordt 

gestreefd naar optimalisatie binnen de afvalwaterketen. Naast de mogelijkheid van samenwerking in de 

uitvoering zijn we samen met het hoogheemraadschap en de gemeenten die afvalwater lozen op de RWZI 

in Zwaanshoek in deelnemersoverleg.  

 

Incidentenplan voor de riolering 

Aanvullend op de bestaande calamiteitenplannen van gemeente en andere overheden, richt het 

incidentenplan riolering zich specifiek op de riolering. Hierin wordt ingegaan op preventie, bestrijding en 

beheersing van de aan de riolering gerelateerde calamiteiten. Een belangrijk onderdeel daarbij is de 

communicatie en afstemming met hulpdiensten, waterschap en overige actoren. 

 

Onderzoek naar problematiek rond uitstroompunten persriolering 

De uitstroompunten van de persriolering op putten en riolen zorgt op meerdere locaties voor overlast In de 

gemeente. Het is de wens om deze uitstroompunten zo dicht mogelijk bij de gemalen uit te laten komen. 

Het onderzoek zal zich richten op maatregelen waarmee de huidig ondervonden overlast zoveel mogelijk 

wordt weggenomen. 
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5.4.3  Beleidsmatige activiteiten 

Opstellen operationele programma’s  

Voor een goede afstemming tussen de verschillende beheer- en onderhoudsactiviteiten worden per jaar 

operationele programma’s opgesteld. Hierin worden o.a. de locatie en planning van de volgende 

werkzaamheden opgenomen: 

• Reiniging; 

• Inspectie; 

• Onderhoudsprogramma voor randvoorzieningen en bijzondere rioleringsonderdelen 

(bergbezinkbassins, roosters, afsluiters en infiltratiewerken); 

• Vervangingsprogramma; 

• Controle en kwaliteitsbewaking; 

• Monitoringswerkzaamheden. 

 

Omzetten retributierecht naar bestemmingsheffing 

Tegelijk met de invoering van de nieuwe zorgplichten krijgt de gemeente de mogelijkheid om deze te 

bekostigen uit een verbrede rioolheffing. Hiermee kunnen alle kosten worden gedekt voor collectieve 

maatregelen die direct of indirect samenhangen met de gemeentelijke taken voor afvalwater, hemelwater 

en grondwater. De rioolheffing wordt hiertoe omgezet in een bestemmingsheffing. Dit heeft o.a. als 

voordeel dat ook kosten  kunnen worden verhaald voor doeleinden waar niet alle inwoners een directe 

baat van hebben (bijvoorbeeld als grondwateroverlast maar in een beperkt deel van de gemeente 

voorkomt). 

 

Uiterlijk per 1 januari 2010 zal de gemeente de kosten voor de uitvoering van de zorgplichten moeten 

verhalen met behulp van de nieuwe heffing. De oude retributieheffing is dan niet meer toegestaan. De 

gemeentelijke rioolverordening wordt voor die tijd herzien. 

 

Toetsen peilbuizenmeetnet 

In het kader van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht die per 1 januari 2008 in werking is getreden, is 

het van belang dat de gemeente een goed inzicht heeft in de locale grondwatersituatie. Ook voor het 

opstellen van het grondwaterbeleid is betrouwbare informatie vereist. In de gemeente is nog geen 

peilbuizenmeetnet aanwezig dat structureel wordt bemeten. In het licht van de informatie die nodig wordt 

geacht voor het grondwaterbeleid wordt geadviseerd om de gemeente eerst te toetsen op mogelijke 

grondwaterrisico’s op basis van de reeds aanwezige gegevens en ervaring. Uitkomst van de toets moet 

duidelijkheid geven over: 

• Locatie en dichtheid van peilbuizen; 

• noodzaak tot inventarisatie van bestaande structurele grondwateroverlast; 

• te hanteren beheer- en meetregime voor peilbuizen. 

 

Omgaan met structurele grondwateroverlast 

Alvorens grondwaterbeleid vast te stellen, gaat de gemeente een grondwateronderzoek doen (o.a. een 

drainage-inventarisatie maken), Samen met de basis uit het Waterplan wordt verder beleid in 2013 

conform de nieuwe wettelijke verplichtingen vastgesteld. Daarbij moet duidelijk worden wat de gemeente 

van particulieren verwacht en wanneer de zorgplicht van de gemeente in werking treedt. Belangrijke 

onderdelen van het beleid zijn: 

• Opstellen eisen ten aanzien van nieuwbouw (o.a. bouwrijpmaken). 

• Opstellen van (kwantitatieve of kwalitatieve) criteria voor structurele grondwateroverlast. Deze 

vervolgens vast laten stellen door de gemeenteraad; 

• Beschrijven van te doorlopen proces in geval van structurele grondwateroverlast. 
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Bij het invullen van het gemeentelijke grondwaterbeleid kan gebruik worden gemaakt van de voorzet die 

reeds in het stedelijk waterplan is opgenomen. 

 

Communicatie/ rioolverordening 

Voorlichting en communicatie over de riolering is een aandachtspunt voor de gemeente. Dit is gericht op 

het voorlichten van inwoners over een goed gebruik van de riolering. In de berichtgeving zal de 

samenhang gezocht moeten worden met voorlichting over diffuse bronnen
1
. Hiermee sluit de gemeente 

aan op het landelijke beleid.  

 

Verbeteren klachtenregistratie en voorlichting 

Als onderdeel van de Wet Gemeentelijke Watertaken dient de gemeente zorg te dragen voor een loket 

voor vragen en klachten over grondwater. Dit Grondwaterloket kan relatief onafhankelijk worden opgepakt. 

Hierin kan invulling geven worden aan de loketfunctie voor klachten en meldingen met betrekking tot 

grondwater. In het kader daarvan dient de gemeente afspraken te maken met andere partijen (waterschap 

en provincie). 

 

Het klachtensysteem Prevent functioneert goed ten aanzien van de service van de burgers. Vanuit 

rioolbeheer is het wenselijk om de klachten daarnaast systematisch te beoordelen en vast te stellen of 

nadere maatregelen nodig zijn. De klachtenregistratie zal hiervoor geschikt gemaakt moeten worden.  

 

 

                                            
1
 Verontreinigingen die niet te herleiden zijn naar puntlozingen, zoals vervuilingen van verkeer, straatvegen, 

onkruidbestrijding e.d. 
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6 MIDDELEN, WAT IS ER NODIG? 

6.1 Personele middelen 

De gemeentelijke rioleringstaak is onder te verdelen in: 

• Uitvoeren van rioleringsbeheer; 

• Opstellen van rioleringsbeleid en planvorming; 

• Vervangen van onderdelen van het rioleringssysteem; 

• Verbeteren van het bestaande rioleringssysteem; 

• Rioleren van nieuwbouwlocaties; 

• Zorg voor voorkomen van structurele grondwateroverlast; 

• Zorg voor overtollig regenwater. 

 

 

Conform de Leidraad Riolering, module D2000, is voor een gemeente met 20.500 inwoners circa 4,4 fte 

nodig voor het adequaat uitvoeren van de zorgtaak voor afvalwater. 

 

Tabel 13 Theoretisch benodigde personele capaciteit Hillegom 

Onderdeel Benodigde fte’s 

Planvorming en onderzoek 1,4 

Onderhoud 0,4 

Realisatie maatregelen  2,6 

Totaal 4,4 

 

De gemeente bereidt zelf geen investeringswerken voor. De gemeente besteedt deze 

voorbereidingswerkzaamheden, specialistische beheerstaken en diverse beheerstaken voortvloeiend uit 

GRP 2005-2010 uit. Indien deze taken door de gemeente moeten worden gefaciliteerd zou er 4,7 fte extra 

benodigd zijn.  

 

Tabel 14 Werkelijk beschikbare personele capaciteit Hillegom 

Onderdeel Beschikbare fte’s 

Binnendienst 2,3 

Buitendienst 2,3 

Totaal 4,6 

 

De werkelijk beschikbare personele capaciteit is iets hoger dan op basis van kengetallen is geschat. 

Gemeentespecifieke kenmerken zijn de oorzaak van de iets hogere formatie.  

 

 

 



 DHV B.V. 

 
Gemeente Hillegom/Gemeentelijk Rioleringsplan Hillegom 2010-2015 december 2009 

WA-LW20080521 - 40 - 

6.2 Financiële middelen 

6.2.1 Uitgangspunten 

Bij het berekenen van de kostendekking zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De genoemde bedragen zijn op prijspeil 2010. Bedragen na 2010 dienen nog geïndexeerd te 

worden.  

• Tarief rioolrecht 2010 bedraagt EUR 237.42 per heffingseenheid (vastgesteld) 

• Het aantal heffingseenheden bedraagt eind 2009 9,591 

• Er wordt gestreefd naar een kostendekkend rioolrecht 

• BTW wordt berekend over kapitaallasten van investeringen en exploitatiekosten derden (19%) 

• Er wordt gerekend met één tarief voor afvalwater, hemelwater en grondwater.   

• Maatregelen met een maatschappelijk en/of economisch nut worden geactiveerd 

• Bij afschrijvingen wordt een debetrentepercentage aangehouden van 5.0%.  

• Afschrijvingsmethode: lineair. Er wordt afgeschreven vanaf het jaar na investering.  

 

De volgende afschrijvingsmethoden worden gehanteerd: 

• Vrijvervalriolen:         40 jaar 

• Mechanisch-electrische onderdelen van mechanische riolering:  15 jaar 

• Bouwkundige onderdelen van mechanische riolering:    25 jaar 

 

Het huidige afschrijvingsbeleid van de gemeente gaat uit van een afschrijvingstermijn van maximaal 25 

jaar. In dit GRP kiezen we ervoor de afschrijvingstermijn voor vrijvervalriolen te verlengen van 25 tot 40 

jaar. Hier is voor gekozen om de afschrijvingstermijn niet te veel te laten afwijken van de verwachte 

technische levensduur van 60 jaar. Hiermee voorkomen we kapitaalvernietiging. (De andere 

afschrijvingstermijnen blijven gehandhaafd.) .Door een langere afschrijvingstermijn worden de 

kapitaallasten over een langere periode verspreid. Toekomstige gebruikers betalen daardoor ook mee 

(maatschappelijk nut). Op korte termijn zullen de lasten daardoor lager uitvallen, waardoor een volledig 

kostendekkend rioolrecht eerder te realiseren zal zijn.  

 

Vanaf 2010 wordt een Voorziening Vervanging en Renovatie ingesteld. Met behulp van deze voorziening  

kunnen we fluctuaties in grote investeringsbedragen opvangen. . Een deel van de vervangingsinvestering 

kan direct betaald worden vanuit de voorziening. Het eventuele restant van de investering wordt 

geactiveerd. Het saldo van de voorziening mag niet negatief zijn. 

 

6.2.2 Lasten 

De lasten die de komende planperiode gemoeid zijn met de inspanningen uit dit GRP bestaan uit: 

• Kapitaallasten (afschrijving + rente) nieuwe investeringen: vervanging, renovatie en 

verbeteringsmaatregelen 

• Kapitaallasten van investeringen uit het verleden (lopende activa, zie bijlage 7.5) 

• Jaarlijkse exploitatielasten: beheer en onderhoud, onderzoek, apparaatskosten 

• Dotaties aan de Voorziening Vervanging en Renovatie  

• Compensabele BTW  

 

In tabel 15 staan de nieuwe investeringen voor de komende planperiode, met daarbij aangegeven hoeveel 

daarvan direct wordt onttrokken uit de voorziening en hoeveel daarvan geactiveerd wordt. 
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Tabel 15 Nieuwe investeringen planperiode  

Jaar Vervanging en renovatie waarvan direct 

onttrekken uit 

voorziening 

Verbeter-

ingsmaat-

regelen 

Totaal 

investe-

ringen 

Waarvan 

activeren 

 vrijvervalriolen mechanische 

riolering 

huisaan-

sluitingen 

 (bijlage 7.3)   

2010 645.021 33.750 0 0 570.211 1.248.982 1.248.982 

2011 645.021 13.500 70.000 0 211.000 939.521 939.521 

2012 645.021 6.750 70.000 125.508 427.500 1.149.271 1.023.763 

2013 645.021 6.750 70.000 0 100.000 821.771 821.771 

2014 645.021 6.750 70.000 0 100.000 821.771 821.771 

 

De vervangingsinvesteringen voor vrijvervalriolen en mechanische riolering zijn overgenomen uit het 

Rioolbeheerplan 2010-2015. Daar zijn de investeringen voor de vervanging van de huisaansluitingen aan 

toegevoegd. De investeringen die gemoeid zijn met de verbeteringsmaatregelen zijn overgenomen uit het 

BRP met de nieuwe resultaten van de water-op-straat- en emissieberekeningen. 

 

Tabel 14 Exploitatie rioleringszorg in planperiode 

Jaar Reguliere 

exploitatie 

Onderzoek/GRP Onderhoud (rioolbeheerplan) Totaal 

 (bijlage 7.4)  vrijvervalriolen mechanische 

riolering 

 

2010 826.801 0 339.580 1.166.381 

2011 826.801 97.650 141.669 92.550 1.158.670 

2012 826.801 72.650 141.669 322.800 1.363.920 

2013 826.801 32.650 141.669 90.000 1.091.120 

2014 826.801 32.650 141.669 84.000 1.085.120 

 

Voor het begrotingsjaar 2010 zijn de exploitatiebedragen een op een overgenomen uit de gemeentelijke 

begroting. In tabel 16 zijn de kapitaallasten weggelaten, die staan in tabel 17. Vanaf 2011 zijn de bedragen 

voor de reguliere exploitatie overgenomen uit de gemeentelijke begroting en aangevuld met de 

onderzoeken uit dit GRP en de onderhoudskosten voor vrijvervalriolen en mechanische riolering uit het 

rioolbeheerplan 2010-2015. Straatreinigen (mechanisch vegen is conform het gemeentelijke beleid niet 

doorgerekend in het rioolrecht. 

 

 

Tabel 17 Totale lasten rioleringszorg planperiode 

Jaar Kapitaallasten Exploitatie 

lasten 

Dotatie 

voorziening 

Compensable 

BTW 

Totale 

lasten 

 van nieuwe 

investeringen 

van lopende  

investeringen 

(verleden) 

    

2010 0 854.541 1.166.381 88.165 168.008 2.277.095 

2011 95.080 838.199 1.158.670 37.343 193.345 2.322.637 

2012 167.392 821.856 1.363.920 0 198.691 2.551.860 

2013 236.611 805.514 1.091.120 129.631 200.978 2.463.853 

2014 297.161 789.172 1.085.120 156.800 209.516 2.537.769 
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6.2.3 Kostendekkingsberekening 

Nu de lasten voor de komende planperiode bekend zijn, kan berekend worden of het rioolrecht 

kostendekkend is. Als het rioolrecht niet kostendekkend is, wordt onttrokken uit de Voorziening Vervanging 

en Renovatie en/of het tarief aangepast. De resultaten van de kostendekkingsberekening staan 

samengevat in tabel 18. 

 

Tabel 18 Kostendekkingsberekening planperiode 

Jaar Lasten Inkomsten Saldo voorziening 

  rioolrecht 

voorstel 

inkomsten 

rioolrecht 

onttrekking uit 

voorziening 

Dekkings-

percentage 

1 januari 31 december 

     (afgerond) (afgerond)   

2010 2.277.095 237,42 (+1%) 2.277.095 0 100% 0  88.165  

2011 2.322.637 242,17 (+2%) 2.322.637 0 100% 88.165  125.508  

2012 2.551.860 251,86 (+4%) 2.415.543 125.508 100% 125.508  0  

2013 2.463.853 256,89 (+2%) 2.463.853 0 100% 0  121.062  

2014 2.537.769 264,60 (+3%) 2.537.769 0 100% 121.062  269.436  

 

Voor kostendekking in de planperiode wordt het volgende voorgesteld: 

• Met het voor 2010 vastgestelde tarief van EUR 237,42 is het mogelijk de lasten in 2010, inclusief 

de dotatie aan de voorziening (zie tabel 17), te dekken.  

• In 2011 wordt een verhoging van het tarief met 2% voorgesteld voor kostendekking.  

• In 2012 stijgen de lasten in het bijzonder door de hoge onderhoudskosten van de mechanische 

riolering in dat jaar. Daarom wordt voorgesteld naast een onttrekking vanuit de voorziening van 

EUR 125.508 het rioolrecht in 2012 met 4% te verhogen om kostendekkend te zijn.  

• In 2013 wordt een verhoging van het tarief van 2% voorgesteld.  

• In de jaren direct na de planperiode van dit GRP wordt in het rioolbeheerplan een grootschalige 

renovatie van de mechanische riolering voorzien. In 2013 en 2014 wordt met het oog daarop een 

dotatie in de voorziening voorgesteld. Daartoe wordt in de kostendekkingsberekening het tarief in 

2013 met 2% en in 2014 met 3% verhoogd. 

 

In de onderstaande afbeelding is een prognose weergegeven van de ontwikkeling van de lasten die op 

lange termijn (50 jaar) gemoeid zijn met de rioleringszorg in de gemeente. Met de rode lijn is het niveau 

van de inkomsten vanuit het rioolrecht weergegeven. De bijbehorende cijfers staan in bijlage 7.1. 
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Afbeelding 10 Prognose lasten rioleringszorg lange termijn  

 

 



 DHV B.V. 

 
Gemeente Hillegom/Gemeentelijk Rioleringsplan Hillegom 2010-2015 december 2009 

WA-LW20080521 - 44 - 
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BIJLAGE 1 Verklarende woordenlijst 

Afvalwater    water dat bij een proces vrijkomt en verontreinigd is. 
 

Afvalwatersysteem   Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken 

(rioolstelsel en RWZI). 
 

Basisinspanning   Volgens het emissiespoor te bereiken situatie, waarbij de vuilemissie 

met 50% gereduceerd dient te worden ten opzichte van tot dusverre 

gehanteerde eisen. Deze eisen zijn door waterkwaliteitsbeheerders 

vertaald in stelselkarakteristieken waaraan de riolering moet voldoen. 

Deze karakteristieken zijn vertaald in een referentiestelsel.  

 

Bergbezinkbassin (BBB)  Vuilreducerende randvoorziening met zowel een berging als een 

bezinkfunctie in de vorm van een bak. 

 

Berging    Inhoud van een rioolstelsel uitgedrukt in de inhoud in m3 dan wel 

gerelateerd aan het daarop aangesloten verhard oppervlak (m3 / (10 x 

ha)). Onderscheid wordt onder meer gemaakt tussen statische 

berging, dynamische berging, verloren berging en berging op straat 

(zie aldaar). 

 

BRP     Basisrioleringsplan 

 

BBL     Bergbezinkleiding 

 

BBV     Bergbezinkbassin 

 

DOB     Duurzaam onkruidbeheer 

 

Droogweerafvoer (dwa)  De hoeveelheid afvalwater die in droogweerperioden wordt afgevoerd 

(exclusief lekwater; zie aldaar). 

 

Dwa-stelsel    Stelsel via welke uitsluitend afvalwater wordt ingezameld en afge-

voerd. 

 

Gemengd stelsel   Systeem van leidingen en onderdelen waarin afvalwater en regenwater 

gezamenlijk wordt afgevoerd. 

 

Gescheiden stelsel   Een systeem van leidingen en onderdelen waarin afvalwater en 

regenwater gescheiden wordt afgevoerd. 

 

GRP     Gemeentelijk Rioleringsplan 

 

IBA-systeem    Systeem voor individuele behandeling van afvalwater, hiermee wordt op 

lokaal niveau water gezuiverd en vervolgens geloosd. 

 

IBOR     Integraal Beheer Openbare Ruimte 
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Kolkaansluiting   Leiding die de straat- of trottoirkolk verbindt met het riool of oppervlak-

tewater. 

 

Kolkaansluitleiding   Leiding tussen de straat- of trottoirkolk en het openbaar riool. 

 

Ledigingstijd    Tijd waarbinnen een gemengd of verbeterd gescheiden stelsel wordt 

geledigd na afloop van een overstortbui. 

 

Mechanische riolering  Rioleringssysteem waarbij door onderdruk (vacuümriolering) of overdruk 

(drukriolering) het afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd. In 

het algemeen een vorm van een dwa-stelsel (geen hemelwater). 

 

NEN 3399    Nederlandse Norm nr. 3399; de bij de inspecties te hanteren schade-

classificatie catalogus. 

 

Nooduitlaat    Voorziening voor het lozen van afvalwater bij calamiteiten. 

 

NPR 3220    Nederlandse Praktijk Richtlijn Buitenriolering Beheer 

     Richtlijn voor volgens plan uitvoeren van het rioolbeheer. 

 

Onderdrempelberging  Inhoud van het rioolstelsel gelegen beneden het niveau van de laagste 

overstortdrempel. 

 

OP     Operationeel programma 

 

Pompcapaciteit   Som van de droogweerafvoer (dwa) en de pompovercapaciteit (poc). 

 

Pompovercapaciteit   De theoretische regenwaterafvoercapaciteit (pompcapaciteit minus de 

droogweerafvoer). 

 

Overstort    Kering waar rioolwater overheen moet kunnen stromen in geval er 

zoveel neerslag moet worden afgevoerd dat de berging in het rioolstelsel 

volledig is benut. 

 

RWZI     Rioolwaterzuiveringsinrichting, terrein met begroeiing, verharding, 

opstallen en installaties waar afvalwater wordt gezuiverd. 

 

Rioolbeheerplan   Plan van een gemeente waarin wordt aangegeven op welke wijze het 

rioolstelsel wordt onderhouden, verbeterd en vervangen. 

 

RBP     Rioolbeheerplan (zie rioolbeheerplan) 

 

Stuwgebied    Een rioleringsgebied dat door middel van een stuwconstructie afwatert 

op een ander rioleringsgebied. Deze stuwconstructie dient ervoor om de 

in het gebied aanwezige berging bij regenval zo effectief mogelijk te 

benutten. 

 

Streng     Verbinding tussen twee putten bestaande uit 1 of meerdere buizen. 
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Verbeterd gemengd   Gemengd stelsel voorzien van een bergbezinkbassin. 

 

Verbeterd gescheiden stelsel  Een gescheiden stelsel waarvan de RWA-riolen gekoppeld zijn met de 

DWA-riolen. De eerste neerslag wordt afgevoerd naar de RWZI, bij 

overschrijding van een bepaalde neerslaggrens wordt het overtollige 

water geloosd op oppervlaktewater. Ook wordt de vervuiling van het 

oppervlaktewater door verkeerde aansluitingen op de RWA riolen 

voorkomen. 

 

Verhard oppervlak   Alle verharde oppervlakken waarvan het hemelwater wordt afgevoerd 

naar de riolering en/of oppervlaktewater. 

 

Water op straat   Het verschijnsel waarbij enige tijd water op straat blijft staan ten gevolge 

van hevige regenval. 

 

Wateroverlast    Het verschijnsel dat ten gevolge van 'water op straat' overlast wordt 

ondervonden en/of schade ontstaat. 

 

Waterkwaliteitsspoor   Het waterkwaliteitsspoor beslaat de invloed van lozingen uit 

riooloverstorten op het oppervlaktewater. Er mag na zo'n lozing geen 

onacceptabele zuurstofdaling plaatsvinden. Als uit een toetsing blijkt dat 

dit toch gebeurt, dienen maatregelen uitgevoerd te worden om het effect 

tot een acceptabel niveau terug te brengen. 

 

WVO     Wet verontreiniging oppervlaktewater 
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BIJLAGE 2 Beleidskader 

Europees Beleid 

 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Europese regelgeving speelt een steeds grotere rol in het waterbeheer. In de Europese Kaderrichtlijn 

Water zijn afspraken vastgelegd over het te voeren waterbeleid. Daarin staat de benadering van de 

stroomgebieden centraal. Het is de bedoeling dat in 2015 (met uitloop naar 2027, mits goed onderbouwd) 

al het oppervlaktewater en grondwater in de Europese Unie in een ‘goede toestand’ verkeert. Voor het 

oppervlaktewater betreft dit zowel de chemische als de ecologische toestand. De KRW geeft daarnaast 

richtlijnen voor de emissieaanpak, de monitoring en de manier van samenwerken binnen het waterbeheer. 

In de aanloop naar 2015 zijn een aantal mijlpalen. Zo zal in 2006 een monitoringplan gebaseerd op de 

KRW operationeel moeten zijn en moet in 2009 een deelstroomgebiedsbeheerplan zijn opgesteld. De 

KRW is een resultaatsverplichting waarvoor de verschillende betrokkenen nauw moeten samenwerken.  

 

Richtlijn stedelijk afvalwater 

De Europese Richtlijn stedelijk afvalwater moet het milieu beschermen tegen de nadelige gevolgen van de 

lozing van stedelijk afvalwater en van het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken. Onder stedelijk 

afvalwater wordt verstaan: huishoudelijk afvalwater, al dan niet vermengd met industrieel afvalwater en/of 

afvloeiend hemelwater. De Richtlijn bevat minimumeisen voor het opvangen, de behandeling en de lozing 

van stedelijk afvalwater, alsmede een tijdschema voor de realisatie hiervan. De gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van al het afvalwater; het waterschap is 

verantwoordelijk voor de zuivering ervan. 

 

 

Landelijk Beleid 

 

Wet gemeentelijke watertaken 

Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Deze wet stelt gemeenten 

beter in staat een bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van waterproblemen in bebouwd gebied. De 

nieuwe wet geeft gemeenten een formele taak in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Ook is 

in de nieuwe wetgeving het uitgangspunt dat regenwater zoveel mogelijk aan de bron door de 

perceelseigenaar wordt verwerkt. Als stok achter de deur om dit te realiseren kan de gemeente in de 

eerste plaats een nadere eis stellen (maatwerkvoorschrift). Daarnaast krijgt de gemeente een nieuwe 

mogelijkheid om per verordening meer collectief (bijvoorbeeld op wijkniveau) regels te stellen. Van 

gemeenten worden expliciete keuzes gevraagd in de (eventuele) verdere verwerking van regenwater in 

bebouwd gebied. De gemeente kan hierbij zowel kiezen voor gemengde als gescheiden afvoer van 

afvalwater en regenwater. De nieuwe wet regelt de verbreding van het gemeentelijke rioolrecht tot een 

bestemmingsheffing waarmee gemeenten ook voorzieningen kunnen bekostigen voor regenwaterafvoer 

en aanpak van grondwaterproblemen. In de nieuwe wetgeving neemt het gemeentelijk rioleringsplan 

(GRP) een veel prominentere plaats in dan thans het geval is.  

 

Aanpak grondwaterproblemen 

De wet gaat uit van de verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar voor maatregelen op het eigen 

terrein. Indien er in het bebouwde gebied sprake is van structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming, dan krijgt de gemeente een zorgplicht.  

Dit betekent dat de gemeente maatregelen moet nemen, waarmee problemen zoveel mogelijk voorkomen 
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worden. Deze gemeentelijke zorgplicht geldt alleen als het gaat om maatregelen die doelmatig zijn en niet 

tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of provincie behoren. 

 

Regenwaterbeleid 

Ook wordt - volgens de wet- de gemeente verantwoordelijk voor de doelmatige inzameling van afvloeiend 

hemelwater, voor zover de perceelseigenaar dit water zelf niet kan verwerken. De gemeente krijgt een 

bevoegdheid om via een verordening regels te stellen aan het regen- en afvalwater, dat perceelseigenaren 

aan de gemeente willen overdragen. Voor alle duidelijkheid: deze zorgplicht is geen plicht tot gescheiden 

afvoer van regenwater. 

 

Bekostiging en planvorming 

De wet geeft ten slotte aan, dat alle voorzieningen die direct of indirect samenhangen met de 

gemeentelijke stelsels voor afvalwater, hemelwater en grondwater uit de verbrede rioolheffing kunnen 

worden bekostigd. De wettelijke verplichtingen die nu gelden voor gemeentelijke rioleringsplannen worden 

ook van toepassing op gemeentelijke voorzieningen voor regenwaterinzameling en aanpak van 

grondwaterproblemen. 

 

Waterwet  

De Waterwet treedt waarschijnlijk in 2009 in werking en zal de negen bestaande wetten voor waterbeheer 

integreren. De wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Daarnaast verbetert de wet de 

samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de 

huidige zes vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld tot één 

watervergunning. De overstortvergunning wordt afgeschaft, daarvoor in de plaats komt een AMvB. De 

Tweede Kamer heeft bepaald dat overstorten worden uitgezonderd van heffingsbetaling aan het 

waterschap. De lozingen op de riolering zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

(Wabo). Hierbij is de gemeente het bevoegd gezag. 

Gemeenten en waterschappen zijn volgens de Waterwet verplicht bestuurlijke waterafspraken te maken. 

Het gaat om afspraken over de aanpak van de wateropgave, gebaseerd op bestaande planvormen zoals 

het GRP en afvalwaterakkoorden. De bestuurlijke afspraken zijn vormvrij. 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

Met de Wabo wordt een nieuw vergunningstelsel in het leven geroepen waarmee er voor een fysiek 

project - zoals het realiseren van een gebouw - slechts één keer een integrale vergunningsprocedure hoeft 

worden doorlopen. De aanvrager heeft daarbij met maar één instantie te maken, de afstemming tussen 

verschillende afdelingen en overheidsorganisaties vindt plaats in een backoffice. Onderdeel van de Wabo 

is de Wet Milieubeheer waarin ook de indirecte lozingen via de riolering zijn geregeld. Met de invoering 

van de wet worden de gemeenten hiervoor verantwoordelijk en krijgen de waterschappen een bindend 

adviesrecht. 

 

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) 

De WION (ook wel bekend als Grondroerdersregeling) is op 1 juli 2008 in werking getreden. De gemeente 

is daarmee als eigenaar van kabels en leidingen (voor openbare verlichting, riolering) verplicht tot het 

digitaal toegankelijk maken van de kabel- en leidinggegevens van hun netwerken. Dit stelt het Kadaster in 

staat om in het vervolg de zogenaamde KLIC-meldingen te gaan afhandelen. Het eerste wat gemeenten te 

doen staat, is de registratie van hun eigen netwerken (de zogenaamde belangenregistratie).  

 

Vierde Nota Waterhuishouding 

Het landelijk waterbeleid is vastgelegd in de Vierde Nota Waterhuishouding. Een belangrijk thema hierin is 

de optimalisatie van het waterbeheer in de stad door gemeenten en waterschappen gezamenlijk. 
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Genoemde aandachtspunten hierbij zijn: de hydrologie (onder andere vasthouden van water), ecologie, 

relatie van stedelijk water met de omgeving, de beleving van het water en de waterketen 

(drinkwaterbereiding en afvalwaterbehandeling). Maatregelen die hierbij passen zijn onder andere: 

afkoppelen van verhard oppervlak om meer water vast te houden en rioolwaterzuiveringsinstallaties niet 

onnodig te belasten, verminderen van riooloverstorten, ecologische inrichting van watergangen, saneren 

van verontreinigde waterbodems en besparing van het drinkwatergebruik.  

 

Voor het stedelijk waterbeheer is een aantal doelen geformuleerd. Deze doelen zijn een beschrijving van 

de ideale situatie met betrekking tot de toestand en het functioneren van het watersysteem in relatie tot de 

omgeving. Voor stedelijk waterbeheer zijn de volgende doelen afgeleid: 

1. Bij de inrichting van de openbare ruimte is water een drager van het stadslandschap; 

2. Bij de inrichting van de openbare ruimte is water een ordenend principe; 

3. Het watersysteem moet voldoende water bevatten van voldoende kwaliteit; 

4. Het watersysteem mag geen overlast veroorzaken voor de omgeving. 

 

Doelen 1 en 2 hebben vooral betrekking op water als onderdeel van de openbare ruimte. Doel 3 heeft 

vooral betrekking op de waterhuishouding (kwalitatief en kwantitatief). Doel 4 gaat met name over de 

veiligheidsaspecten. 

 

Waterbeheer 21
e
 eeuw 

Aanleiding voor het opstellen van de rapportage “Waterbeheer 21e eeuw” (WB21) is de wateroverlast 

gedurende de afgelopen jaren en de verwachte klimaatontwikkeling met meer neerslag en hevigere buien. 

In het rapport wordt het belang van het kunnen vasthouden en bergen van water benadrukt. Hiermee zal 

de veiligheid van Nederland in de toekomst op peil moeten worden gehouden. Vergroten van de 

afvoercapaciteit is pas aan de orde wanneer de mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van water 

zijn benut (niet afwentelen van de problematiek).  

 

In het rapport is een doorkijk gegeven naar effecten van verwachte klimaatontwikkelingen door het 

bestaand stedelijk watersysteem te toetsen aan een extreme gebeurtenis. Voor eventuele knelpunten 

worden maatregelen geformuleerd. 

 

Nationaal Bestuursakkoord Water 

In de aard en omvang van de nationale waterproblematiek doen zich structurele veranderingen voor. 

Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking maken een nieuwe aanpak in 

het waterbeleid noodzakelijk. In februari 2001 sloten daarom Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie van 

Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten de Startovereenkomst Waterbeleid 21e 

eeuw. Daarmee werd de eerste stap gezet in het tot stand brengen van de noodzakelijke 

gemeenschappelijke aanpak. Twee jaar later worden de resultaten van die samenwerking en van 

voortschrijdende kennis en inzicht neergelegd in dit Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben in het NBW o.a. het 

volgende afgesproken: waterschappen en gemeenten zullen gezamenlijk de wateropgave in beeld 

brengen, die als gevolg van de klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking 

benodigd is om in 2015 het watersysteem op orde te hebben. 

Op orde betekent in dit geval dat de waterbeheerders voor 2015 moeten voldoen aan de in het akkoord 

opgenomen normen voor wateroverlast. Grasland mag maximaal één keer per 10 jaar onderlopen, 

akkerland eens in de 25 jaar, en een woonwijk maar één keer in de 100 jaar. 
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De watertoets is verwoord in het NBW, waaruit functionele eisen zijn afgeleid. De watertoets moet 

fungeren als een procesinstrument. Het instrument heeft als doel om ruimtelijke ontwikkelingen in een 

vroegtijdig stadium te toetsen op effecten op de waterhuishouding. De grootste winst van dit instrument ligt 

bij de vroegtijdige, wederzijdse betrokkenheid en informatievoorziening. 

De afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water leiden er toe dat er voor gemeenten in 2006 een 

waterplan moet worden opgesteld.  

 

Nationaal Bestuursakkoord Waterketen 

Op 5 juli 2007 hebben de minister van VROM, de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de 

vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen, VNG, IPO en VEWIN het Nationale 

Bestuursakkoord Waterketen getekend. Dit akkoord richt zich vooral op het bereiken van meer 

doelmatigheid en transparantie door samenwerking van organisaties die in de waterketen actief zijn. Met 

het akkoord zijn enkele concrete afspraken gemaakt zoals het doen van vergelijkend onderzoek naar de 

uitvoering van taken, het kostendekkend maken van de rioolheffing binnen de komende 3 jaar en het 

realiseren van permanente samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. 

 

Nota Ruimte 

De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen, waarin het nationaal ruimtelijk beleid zoveel 

mogelijk is ondergebracht. Met de inwerkingtreding van deze Nota Ruimte vervallen de Vierde Nota over 

de Ruimtelijke Ordening Extra (Complete versie van oktober 1999) en het Structuurschema Groene 

Ruimte van december 1995. 

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Om het hoofd 

boven water te houden zullen we moeten ’meebewegen’ met water en moeten anticiperen op verwachte 

ontwikkelingen: 

– Ruimtelijk waterbeleid: op grond van waterhuishoudkundige argumenten afwegen van 

locatiekeuzen door toepassing van de watertoets. Verder gelden uitgangspunten als “vasthouden-

bergen-afvoeren”, “schoonhouden-scheiden-schoonmaken”, “waterneutraal” en “waterpositief” 

bouwen en ruimte reserveren voor water; 

– Grote rivieren: waarborgen van de veiligheid en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit; 

– Drinkwater: beschermen en handhaven van de brongebieden. 

Het ruimtelijke waterbeleid is erop gericht het watersysteem op orde te brengen en te houden, zoals 

overeengekomen in het Nationaal Bestuursakkoord Water. 

 

 



 DHV B.V. 

 

 

Gemeente Hillegom/Gemeentelijk Rioleringsplan Hillegom 2010-2015 bijlage 3 

WA-LW20080521 - 1 - 

BIJLAGE 3 Doelen, Functionele Eisen, Maatstaven en Meetmethoden 
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Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 
 

 

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden 

 

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. 

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  

1.2 Er dienen geen ongewenste lozingen op de 

riolering plaats te vinden. 

Geen overtredingen van de lozingsvoorwaarden in de 

Wm of APV. 

Controle, handhaving, registratie (door milieu 

inspectie). 

1.3 De objecten moeten in goede staat zijn. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid of stabiliteit 

komen niet voor. 

Inspectie van het rioolstelsel volgens NEN 3399 en 

classificatie volgens NEN 3398-2004. 

 

Doel 2: Doelmatig omgaan met de inzameling van hemelwater (dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding) 

 

2.1 Alleen inzamelen van afstromend hemelwater 
voorzover dit redelijkerwijs niet op eigen perceel 
of op openbaar terrein te verwerken is. 

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. 

Registratie van percelen die hemelwater op eigen 
perceel kunnen verwerken, waarvan het hemelwater 
wordt ingezameld. 
 
Controle bij verlenen bouwvergunning en dmv toezicht 
 en handhaving. 

2.2 Zoveel mogelijk voorkomen van het onnodig 
afvoeren van schoon hemelwater naar de RWZI 

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. 
 

Registratie van percelen waarvan schoon hemelwater 
afkomstig is, welke lozen op de gemengde riolering. 

2.3 De instroming in riolen via kolken moet 

ongehinderd plaatsvinden. 

Plasvorming bij kolken minimaal Waarnemingen, klachten. 
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2.4 Ingezameld hemelwater dient op adequate wijze 

verwerkt te worden. 

Kwaliteit van ingezameld hemelwater in relatie tot 

ontvangend oppervlaktewater. 

Periodieke waterkwaliteitsmetingen. 

2.5 De objecten moeten in goede staat zijn. Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit komen niet voor. Inspectie van het rioolstelsel volgens NEN 3399 en 

classificatie volgens NEN 3398-2004. 

2.6 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 en handhaving. 

 

Doel 3: transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt 

 

3.1 De afvoercapaciteit moet op alle plaatsen 

voldoende zijn om bij droog weer het aanbod 

van afvalwater te verwerken. 

Optimaal stelselontwerp volgens Leidraad Riolering, 

deel B “ontwerpgrondslagen”. 

Hydraulische berekening volgens module C2100. 

3.2 De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om het 

aanbod van afvalwater bij hevige neerslag te 

kunnen verwerken. 

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. 

3.3 De afstroming dient gewaarborgd te zijn. Geen ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid of 

stabiliteit. 

 

Ingrijpmaatstaven voor zand/vuilophoping, obstakels 

en vuilafzetting volgens NPR 3398 mogen niet 

voorkomen.  

 

Alle inslagpeilen van gemalen moeten onder 

binnenonderkant (BOK) laagst aanvoerend riool liggen. 

 

Inspectie van het rioolstelsel volgens NEN 3399 en 

classificatie volgens NEN 3398-2004. 

Zoveel mogelijk voorkomen van verloren berging en 

een maximale verblijftijd van 24 uur. 

 

 

 

 

Waarneming 
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Alle nieuw aan te leggen putten van DWA riolering 

dienen indien nodig voorzien te zijn van een 

stromingsprofiel. 

Waarneming 

3.4 Het afvalwater dient zonder overmatige 

aanrotting de zuiveringsinrichting te bereiken. 

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  
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Doel 4: voorkomen van ongewenste emissies naar bodem, grond- en oppervlaktewater 

 

4.1 Riolen dienen in voldoende mate waterdicht te 

zijn, waardoor instroming en uitstroming beperkt 

blijven 

Ingrijpmaatstaven voor lekkage, inhangende 

rubberring, verplaatsingen, beschadigingen en 

wortelingroei volgens NPR 3398 mogen niet 

voorkomen. 

 

Inspectie van het rioolstelsel volgens NEN 3399 en 

classificatie volgens NEN 3398 

4.2 De vuiluitworp door overstorten op bodem, 

grond- en oppervlaktewater dient beperkt te zijn. 

De vuiluitworp mag de doelstelling voor de kwaliteit 

van bodem, grondwater en oppervlaktewater niet in 

gevaar brengen. Hierbij voldoet de gemeente minimaal 

aan de basisinspanning en aan het 

waterkwaliteitsspoor. 

Vuilemissiestudie volgens de Leidraad Riolering en de 

richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerder. 

Waterkwaliteitsspoor in overleg met de 

waterkwaliteitsbeheerder (incl. 

waterkwaliteitsmetingen). 

Meten aan gemalen en overstorten van gemengde 

stelsels. 

 

4.3 De vuiluitworp door regenwaterlozingen op 

bodem, grond- en oppervlaktewater dient 

beperkt te zijn. 

Alleen relatief schoon regenwater mag worden geloosd 

in de bodem of op het oppervlaktewater. 

 

 

Toetsing uitgangspunten en overleg met 

waterkwaliteitsbeheerder. 

4.4 Af te koppelen verhard oppervlak dient 

voldoende schoon te zijn. 

 

 

Voldoen aan het hemelwaterbeleid van het 

hoogheemraadschap van Rijnland 

Waarnemingen. 
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Doel 5: Voorkomen van overlast voor de omgeving 

 

5.1 De bedrijfszekerheid van hoofdgemalen en 

andere objecten dient in hoge mate 

gewaarborgd te zijn. 

Storingen van hoofdrioolgemalen dienen binnen 24 uur 

verholpen te zijn 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. 

Registratie van storingsdienst 

 

 

 

Waarneming 

 

 

 

Waarneming 

5.2 De bedrijfszekerheid van drukrioolgemalen dient 

in hoge mate gewaarborgd te zijn. 

Storingen van drukrioolgemalen dienen binnen 12 uur 

verholpen te zijn of noodmaatregelen dienen getroffen 

te zijn. 

 

 

Registratie van storingsdienst 

 

Jaarlijkse registratie en controle van de draaiuren van 

de pompen 

5.3 De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te 

zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor aantasting, scheurvorming en 

deformatie volgens NPR 3398 mogen niet voorkomen.. 

Inspectie van het rioolstelsel volgens NEN 3399 en 

classificatie volgens NEN 3398 en registraties bij 

weginspectie. 

5.4 Voorkomen van stankoverlast bij gemalen en 

riool. 

Geen constatering van overlast door stank. Registratie van klachten over stank. 

5.5 Overlast tijdens werkzaamheden aan de 

riolering dient beperkt te zijn. 

Afstemming met andere werkzaamheden, 

bereikbaarheid handhaven, communicatie met 

bewoners. 

 

Procedures voor afstemming 

 

 



 DHV B.V. 

 

 

Gemeente Hillegom/Gemeentelijk Rioleringsplan Hillegom 2010-2015 bijlage 3 

WA-LW20080521 - 6 - 

 

 

Doel 6: effectief rioleringsbeheer 

 

6.1 Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te 

worden afgestemd met interne en externe 

overheidstaken en particuliere initiatieven. 

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. 

 

6.2 De gebruikers van de riolering dienen bij de 

gemeente bekend te zijn en ongewenste 

lozingen op de riolering dienen voorkomen en 

opgeheven te worden. 

Vergunningen moeten, afhankelijk van de aard van de 

bedrijven, tweemaal per jaar, eenmaal per 2 jaar, 

eenmaal per 5 jaar en eenmaal per 10 jaar worden 

gecontroleerd. 

Geen illegale aansluitingen en afvoer van regenwater 

via drukriolering. 

Steekproefsgewijs controleren van bedrijven conform 

systematiek afdeling Milieu. 

 

Controle aansluitingen indien bij vermoeden van 

foutieve aansluiting (bijvoorbeeld op aanwijzing van 

waterbeheerders). 

6.3 Er dient voldoende inzicht te bestaan in het 

functioneren van de riolering en de toestand van 

de objecten. 

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 5 jaar 

of eerder bij significante uitbreidingen cq. toename van 

het wateraanbod. 

 

Het rioolstelsel dient eens per 7 jaar te worden 

geïnspecteerd (video-inspectie). 

Waarneming 

 

 

Rapportages 

 

Waarneming 

 

 

Waarneming 

 

 

 

Uitgevoerde planningen 

6.4 Er dient m.b.t. de verwijderingsplicht van 

vervallen riolen te worden voldaan aan het 

Vervallen riolen die zijn aangelegd na 1999 worden 

verwijderd (Bouwstoffenbesluit). Overige vervallen 

Verwerking op revisietekeningen. 
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Bouwbesluit. 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. 

6.5 Er dient zo veel mogelijk gebruik te worden 

gemaakt van duurzame en milieuvriendelijke 

materialen. 

Toepassing van het Nationaal pakket Duurzaam 

Bouwen. 

Rapportage 

6.6 Effectieve projectbeheersing Er dient jaarlijks een evaluatie plaats te vinden van de 

uitvoering van de rioleringszorg, zowel qua gepleegde 

investeringen, uitgevoerde werken als qua 

onderhouds- en beheersinspanningen. 

Rapportage aan bestuur (Berap, jaarrekening) 

6.7 Er dient een klantgerichte benadering te worden 

nagestreefd. 

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 het nog op te zetten Waterloket) 

 

 

Afname van het aantal centraal gemelde klachten per 

jaar, die het disfunctioneren van de gemeentelijke 

riolering betreffen en rapportage inzake de afhandeling 

daarvan binnen maximaal 6 weken. 

 

Gerichte voorlichting en adequate 

bewonersparticipatie. 

Klachtenregistratie  

 

 

 

 

 

Meldingsmogelijkheden volgens STEP: Schriftelijk, 

Telefonisch, Elektronisch en Persoonlijk. 

 

 

Klachtenregistratie 

 

 

 

 

Voorlichting 
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Doel 7: Invulling geven aan de grondwaterzorgplicht 

 

7.1 De grondwaterstanden binnen de bebouwde 

kom dienen bekend te zijn. 

Gemeente laat onderzoeken uitvoeren. Registratie grondwaterstanden via grondwatermeetnet. 

7.2 Grondwateroverlast  in nieuwbouwsituaties 

zoveel mogelijk voorkomen. 

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn in 

overeenstemming met de ontwateringseisen van de 

gemeente. 

Ontwateringseisen worden nog bepaald in 

grondwaterbeleid van de gemeente. 

7.3 Bewoners kunnen terecht voor vragen en/of 

klachten met betrekking tot (grond)water 

De gemeente heeft een klachtenloket ingericht voor 

grondwaterzaken. 

Klachtenregistratie via (grond)waterloket 

7.4 Beleid voor bepalen structurele gevallen van 

grondwateroverlast 

Gemeente heeft criteria opgesteld voor structurele 

grondwateroverlast 

Criteria zijn vastgelegd door de gemeenteraad 

7.5 Doelmatige bestrijding van structurele 

grondwateroverlast. 

*Dit kan pas worden opgesteld wanneer: 

- grondwaterstanden bekend zijn 

- overlast bekend is 

- criteria voor structurele overlast vastgesteld zijn. 

 

Uiterlijk in 2012 beleid icm criteria opgenomen in GRP, 

zodat wordt voldaan aan grondwaterzorgplicht. 
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BIJLAGE 4 Karakteristieken rioolstelsel 

Afbeelding 12 Schematische weergave structuur rioolstelsel Hillegom 

 

 

Jaar van aanleg riolering Hillegom 

Van tot 

Lengte in 

meters percentage 

tot 1950 151  0,2% 

1951 - 1955 2.577  2,6% 

1956 - 1960 5.240  5,3% 

1961 - 1965 8.929  9,0% 

1966 - 1970 4.319  4,4% 

1971 - 1975 4.569  4,6% 

1976 - 1980 9.524  9,6% 

1981 - 1985 32.414  32,8% 

1986 - 1990 2.698  2,7% 

1991 - 1995 10.133  10,3% 

1996 - 2000 9.454  9,6% 

2001 - 2005 4.385  4,4% 

2006 - 2008 4.343  4,4% 

Tabel 19 Leeftijdsopbouw rioolstelsel Hillegom 
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overstortnr.  overstortdrempels lozing op 

    m NAP m polder/boezem 

      

100023 Singel -1,10 1,60 Elsbroek 

200193 v.d. Maasdamlaan -1,50 3,50 Venniperpolder 

200535 Maurick -1,30 1,50 Venniperpolder 

200549 Waardenburg -1,30 1,50 Venniperpolder 

300001 Weeresteinstraat -0,35 1,50 Boezem 

300127 Weerlaan -0,42 6,00 Boezem 

300265 v.d. Endelaan -0,43 1,30 Boezem 

400013 Tweede Loosterweg -0,45 3,50 Boezem 

400096 Wilhelminalaan -0,42 4,50 Boezem 

500015 Derde Loosterweg -0,45 1,50 Boezem 

Tabel 20  Aanwezige overstorten zonder randvoorziening in stelsel Hillegom 
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BIJLAGE 5 Overzichtskaart meldingen van grondwateroverlast 



 DHV B.V. 

 

 

Gemeente Hillegom/Gemeentelijk Rioleringsplan Hillegom 2010-2015 bijlage 6 

WA-LW20080521 - 1 - 

BIJLAGE 6 Afkoppeltabel Hillegom (d.d. juni 2009) 

In het Basisrioleringsplan 2009 is bepaald wat het totaal aan afgekoppelde verharde oppervlakken tot 

medio 2009 is. In combinatie met de inventarisatie van het aangesloten verharde oppervlak op de 

gemengde stelsels kan een eenduidig referentieoppervlak worden afgeleid voor de Basisinspanning. Dit 

oppervlak kan tevens dienen als referentieoppervlak voor het bepalen van afkoppelpercentages. 

 

Tabel 21: Referentie oppervlak eenduidige basisinspanning (zie ook tabel 7 in het BRP) 

Referentie oppervlak eenduidige basisinspanning ha 

Aangesloten op gemengd stelsel 2009 -> emissieberekening 121,79 

Afgekoppeld 2004 tot 2009 7,76 

Afkoppelen. 3de Loosterweg (in model emissieberekening 2009) 1,50 

Totaal geïnventariseerd verhard oppervlak. gemengd 2009 131,05 

Afgekoppeld oppervlak voor 2004 2,22 

Referentie oppervlak eenduidige BI 133,27 
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BIJLAGE 7 Kostendekkingsplan GRP Hillegom  
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BIJLAGE 8 Formele reacties provincie en waterschap 

 

 

 

Reactie Provincie en Waterschap nog niet bijgevoegd. 
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