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Duurzaam waterbeheer
In het nieuwe Waterhuishoudingsplan (WHP) en het
Streekplan van Gelderland, is het duurzaam inrichten
van stedelijk gebied het speerpunt van beleid. De provincie Gelderland vindt het belangrijk dat water een
bewuste plaats wordt gegeven in het brede proces
van duurzame stedelijke ontwikkeling. De omgang
van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak is
daarvan een belangrijk onderdeel.
Oorsprong en rol platforms AOR-G en BOR-G
In 1991 besloten gemeenten, waterschappen, waterbedrijven.
Rijkswaterstaat en provincie in Gelderland gerichter samen te
werken op het gebied van riolering. Destijds zijn een tweetal
platforms opgericht: A-ORG en BOR-G. liet A-ORG is de
ambtelijke voorbereidingsgroep en het BOR-G is de
beslisgroep met de bestuurders.
Doelen:
Bundeling kennis, samenwerking en creëren draagvlak voor
beleid en uitvoering op terrein van afvalwater en riolering.
Onderwerpen:
Ongezuiverde lozingen, basisinspanning aanpak overstorten,
afkoppelen.

Waterbeheer in het verleden
Tot voor enkele jaren is het stedelijk waterbeheer
gericht geweest op het voorkomen van wateroverlast
en het zo snel mogelijk afvoeren van (afval-)water.
Door de snelle afvoer van hemelwater vanuit het stedelijk gebied zijn een groot aantal problemen ontstaan zoals verdroging in- en om stedelijk gebied.
Verder bestaan er problemen met wateroverlast in het
landelijk gebied en een grote vuilemissie vanuit het
afvalwatersysteem door een gemengde afvoer van
relatief schoon hemelwater met vuil afvalwater.

Daarnaast heeft BOR-G in samenwerking met de
gemeente Rheden een handreiking voor gemeenten
opgesteld waarmee in een vroegtijdig stadium van de
planvorming de mogelijkheden voor afkoppelen in
bestaand stedelijk gebied kunnen worden getraceerd.
In deze brochure worden beide stukken kort toegelicht.

Afkoppelen en betrokken actoren
Vanwege de effecten van afkoppelen op onder andere het afvalwater-, grondwater- en/of oppervlaktewatersysteem en de openbare ruimte zijn veel actoren
bij afkoppelprojecten betrokken. In een vroegtijdig
stadium van de planontwikkeling dient met deze actoren overleg te worden gevoerd. Op die manier kunnen
alle effecten, zowel positief als (mogelijk) negatief,
worden onderkend en worden meegenomen in het uiteindelijk ontwerp van het waterhuishoudkundig
systeem.
Welke actoren zijn mogelijk betrokken?
Op het moment dat men afkoppelen wil gaan toepassen zit men met de vraag hoe met het hemelwater,
dat niet meer naar de riolering wordt afgevoerd, moet
worden omgegaan.
Deze vraag kan worden benaderd vanuit verschillende invalshoeken.
Wafer
De eerste invalshoek is afkomstig vanuit de publieke
partijen waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de
verdeling van water in het gebied en naar de kwaliteit
van het grond- en oppervlaktewater. Hoe voorkom je
(grond)wateroverlast en hoe zorg je ervoor dat de
(grond)waterkwaliteit gehandhaafd blijft of verbeterd
wordt.

Afkoppelen als maatregel

Techniek

Om de nadelige gevolgen van de huidige wijze van
stedelijk waterbeheer te verminderen moet de natuurlijke waterkringloop zoveel mogelijk worden hersteld.
Infiltratie van hemelwater in de bodem of vertraagde
afvoer naar het oppervlaktewater is daarbij een
belangrijke maatregel. Het niet via de riolering afvoeren van hemelwater wordt aangeduid met de term
afkoppelen.Afkoppelen kent een groot aantal voordelen waaronder aanvulling van het grondwater, vermindering van overstortingen uit het rioolstelsel en een
beter zuiveringsrendement van de rwzi.

De tweede invalshoek betreft de technische aspecten. Hoe groot worden de te treffen voorzieningen en
hoe zien deze eruit. Hoe worden dergelijke systemen
onderhouden?

In de vierde nota waterhuishouding "Ruimte voor water" is als
ambitie ten aanzien van afkoppelen van
verhard oppervlak 60no voor nieuwbouw locaties en 2<i
bestaande bebouwing aangegeven.

Afkoppelen in de praktijk
Naast de duidelijke voordelen kunnen door niet juist
afkoppelen echter ook nieuwe (milieu)problemen ontstaan. BOR-G heeft onderzoek laten verrichten naar
de effecten van infiltratie in de bodem. Om het afkoppelen te stimuleren, waarbij de potentiële risico's worden vermeden, heeft o.a. BOR-G, op basis van dat
onderzoek, een beslisboom voor afkoppelen opgesteld.

Economie
INITIATIEF (I)

De derde invalshoek betreft de financiën. Wat zijn
de meer- en minder kosten van afkoppelen ten
opzichte van traditionele systemen? Wat is het
effect op de kosten en baten gezien vanuit de
publieke partij? Private partijen kijken hoe vanuit de
exploitatie de balans tussen kosten en baten kan
doorslaan richting baten. Financiële stimuleringsmaatregelen van het waterschap (soms ook van de
provincie) kunnen de balans positief beïnvloeden.

HAALBAARHEID (H)

ONTWERP(O)

BESTEK(Bi

Ruimte en leefomgeving
De vierde invalshoek komt vanuit de gebruiker, de
architect en de stedenbouwkundige waarbij de belevingswaarde centraal staat. Afkoppelen biedt kansen voor bewoners en voor stedenbouwkundigen.
Zichtbaar water, ingepast in groenzones, wordt in
het algemeen hoog gewaardeerd. Daarnaast houdt
een architect rekening met het toepassen van
milieuvriendelijke bouwmaterialen en eventuele
voorzieningen voor de benutting van hemelwater op
woningniveau. Een stedenbouwkundige wil graag
weten wat de benodigde ruimte voor collectieve
(infiltratie)voorzieningen is en hoe hij deze ruimtelijk
kan inpassen.
Welke actoren kom je waarbij tegen?
Niet alle actoren binnen het waterbeheer zijn betrokken bij de verschillende manieren van omgang met
hemelwater. In onderstaande tabel is weergegeven
welke actor bij welke wijze van omgang met hemelwater betrokkenheid heeft.
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Manieren van omgaan met hemelwater
In principe zijn er een \iertal basisoplossingen voor
afkoppelen, te weten:
1. Voorkomen \an afvoer, d.w.z. minimalisatie van het
verhard oppervlak en hemelwater vasthouden op de plek
waar het \alt (bijv. vegetatiedaken)
2. Benutten \an hemelwater t.b.v. drinkwaterbesparing (bijv.
dubbel leidingnet)
3. Infiltreren van hemelwater t.b.\. grondwateraanvulling
(bijv Wadi en Infiltratie-systemen)
4. Vertraagde afvoer naar en berging in oppervlaktewater

UITVOERING(U)

MONITORING (M)

Na het inzoomen vindt weer verbreding plaats in de
uitvoering van het ontwerp in concrete hoeveelheden en uitvoeringsdetails. Vervolgens vindt toezicht
plaats bij realisatie. Het afkoppelproces wijkt af van
het normale proces, doordat de ontwerpen nog
nieuw zijn en daardoor is er nog te weinig bekend
van het functioneren op lange termijn. Daarom wordt
er vaak een monitoringsfase aan toegevoegd.
Proces en tijd
In tijd gezien duurt de initiatieffase kort en de haalbaarheidsfase lang omdat juist in de laatste de
meeste inspraak plaatsvindt. Het haalbaarheidsonderzoek is vaak een cyclisch proces tot het uiteindelijke ontwerp. De ontwerpfase tot en met de
uitvoeringsfase hebben een lengte die sterk afhangt
van de complexiteit en omvang van het project. De
monitoringsfase heeft vaak een lange doorlooptijd
(5-10 jaar), maar kent relatief weinig activiteiten.
Proces, actoren en activiteiten
Wat betreft de inzet van actoren, licht de nadruk op
de inzet van de partijen in de initiatief en de haalbaarheidsfase. In deze fase worden financiële
afspraken gemaakt en uitgangspunten vastgesteld.
In de fase waarin het ontwerp nader wordt uitgewerkt wordt het aantal actoren meer beperkt. In veel
gevallen worden de actoren in de meeste fasen
ondersteund door een adviesbureau.

Welke actoren kom je wanneer tegen?
"**Partijen

Fa«e

1

H

O

B

U

^ ^ ^ ^

Gemeente
Rijkswaterstaat
Polderdistnct/Waterschap
Zuivenngschap

Het proces van afkoppelen
Over het algemeen verloopt het proces van afkoppelen zoals een normaal ontwerpproces. Van de
brede insteek in de initiatieffase wordt in de haalbaarheidsfase verder ingezoomd op een aantal
mogelijkheden die vervolgens in de ontwerpfase
concreet wordt gemaakt.
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Handreikingen in het afkoppelproces
Als handreiking heeft BOR-G in samenwerking met een aantal publieke en private partijen een tweetal documenten ontwikkeld dat als hulp kan dienen in het proces van nadenken over de mogelijkheden van afkoppelen.
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Toete passen in:
Initiatieffase en haalbaarheidsstudiefase
Beantwoord:
Milieukundige, technischeen
economisch vragen
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Handreiking - behandelen van hemelwater na
afkoppelen
De handreiking is specifiek geschreven voor
gemeenten, daar deze vaak het initiatief neemt
voor afkoppelen. Het is belangrijk dat in een zo
vroeg mogelijk stadium van de planvorming voor
bijvoorbeeld een inbreidingsplan afkoppelen wordt
meegenomen. Vanwege het groot aantal manieren
waarop met hemelwater kan worden omgegaan en
de vele aspecten die daarbij een rol spelen is het
vaak moeilijk om snel inzicht te hebben wat tot de
reële mogelijkheden behoort. De handreiking is met
name bedoeld om snel te kunnen vaststellen welke
afkoppelmaatregel toepasbaar is in het plangebied
zodat in het vervolgtraject daar gericht onderzoek
naar kan worden gedaan.
Werking en toepassing handreiking
De handreiking bevat een stappenplan dat als voorbeeld kan dienen bij het doorlopen van een keuzetraject. Via een drietal stappen wordt een keuze
gemaakt voor een bepaalde methode van omgang
met hemelwater na afkoppelen. In de eerste stap
wordt op basis van de ambitie van de gemeente
met betrekking tot duurzaamheid een basisoplossing gekozen.
In de tweede stap wordt, voor de specifieke situatie
waarin men wil gaan afkoppelen, de gemaakte
basisoplossing technisch en milieukundig getoetst.
Indien de basisoplossing toepasbaar is wordt een
keuze gemaakt voor een principe-oplossing. Tot
slot kan in de derde stap middels een multi-criteria
analyse een inzichtelijke keuze worden gemaakt
voor een specifieke afkoppelmethode.
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Toete passenin:
Haalbaarheidsstudie-en ontwerpfasevaneen concreet project
Beantwoord:
Milieukundige vragen

De handreiking werkt als een
zoeksysteem, waarbij alleen
essentiële informatie wordt
aangereikt. Indien gewenst kan
in kaders additionele informatie
worden opgezocht. Voor gedetailleerde achtergrond informatie wordt doorverwezen naar de
bijlagen.
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Beslisboom voor hemelwater
De beslisboom is het resultaat van een studie waarin inzicht is verkregen in de effecten van infiltratie
van hemelwater in de bodem. Hiervoor is literatuur
onderzoek verricht en is een meetcampagne uitgevoerd. Het rapport "Effecten van infiltratie in de
bodem" maakt duidelijk dat hemelwater afstromend
van bepaalde typen verhard oppervlak een mogelijke verontreiniging veroorzaken van de bodem.
Tevens worden in het rapport suggesties gedaan
hoe hiermee om te gaan.
Werking en toepassing beslisboom
De beslisboom is bedoeld als randvoorwaarde bij
het ontwerp van een voorziening. In de ontwerpfase is bekend welk type verhard oppervlak is aangesloten op de voorziening. Daarbij zijn eventueel ook
resultaten van waterkwaliteitsmetingen van de runoff beschikbaar. Met behulp van de beslisboom kan
een verantwoordt ontwerp worden gemaakt. De
beslisboom heeft soms een wettelijk kader gekregen als de waterkwaliteitsbeheerder deze van toepassing verklaart op het aanvragen van een WVOvergunning.

Colofon
Deze brochure is een uitgave van BOR-G.
Tekst en Grafische Vormgeving:
-Advies- en Ingenieursbureau DHV
Foto omslag:
- Gemeente Renkum
Voor nader informatie over deze brochure, de
handreiking of de beslisboom kunt uzich wenden tot het waterschap in uw omgeving.
Voor extra folders of rapporten kunt uzich
wenden tot AlcoAdema. afdeling
Communicatie, provincie Gelderland,
tel.: 1026)359 90 00
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