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ASSEN WIL D U I D E L I J K H E I D OVER W E R K N O R M E N EN
HYDRAULISCHE BELASTING VAN WATERGANGEN

Ruimteclaimvoor
waternumoeilijkte
bepalen
Waterschappenwerenmomenteelmetgocdhoegrootdewerkelijke ruimteclaim isvanwatermhet
stedelijkgcbied.InhetNationaal BestuursakkoordWaterisaangegevendatdewaterschappende
ruimteclaimvoorhetstcdelijkgebied moeten bepalen.Degcmeentenmoetendievervolgensmeenemeninhet^emeentelijkwaterplan datzijvoor2006moetenvaststellen.DegemeenteAssenprobeert
samenmetdewaterschappen inde omgeving zo'nwatcrplanoptestellen.Maarzij lopentegende
vraagaanwelke normeringtoegepastmoetworden:hetNationaal Bestuursakkoord Watergaatuit
vandenormeringvooroppervlaktewatervan moojaar datlandoverstroomt,terwijlvoorriolering
111 hctstedclijkgebied totnutoewordtuitgegaanvaneennormdateeitsindetweejaar waterop
straatmagblijvenstaanomdatderioolhetwaternietkanverwerken.
AssenligtophetDrentsPlateau. De
maaiveldhoogte varieert tussenNAP+12,5
totNAP+7,0m.Assenligt indrieverschillendestroomgebieden enheeft metdrie
waterschappen temaken:Hunze enAa's,
ReestenWiedenenNoorderzijlvest.

Regenwateropgave
Dewateroverlast in1998heeft aangetoonddathettotalewatersysteem nietop
ordeis.VolgenshetNationaal BestuursakkoordWatermoetermeerruimte voorwater
komen.Dewaterschappen dienende
gemeenten teadviseren overdebenodigde
ruimteclaim.Voor2006moetdoorgemeenteneenstedelijk waterplan wordenopgesteld waarin rekening isgehouden metdeze
ruimteclaim.Volgensartikel 10uithet
NationaalBestuursakkoord Waterkomenbij
nieuweontwikkelingen dekostenvoor
waterberging tenlastevandeplanexploitatie(leesgemeente).Inbestaand stedelijk
gebied komendezekostenvoorrekeningvan
het waterschap.
Assenbegintditjaarmethetopstellen
vanhetwaterplan.Ditplanomvat onder
meerdebenodigderuimteclaim voorwater.
Assenheeft hetvuilwaterstelselgemodelleerdinSOBEK.Vervolgensisookhet
regenwaterstelsel,zowelhetgeslotenbuizensysteemalsdeopenwatergangen,inde
modelleringmeegenomen. Belangrijke
argumenten hiertoewarendatzoinzicht
ontstaat indeinteractie tussenhetvuilwater
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enregenwatersysteem, hetfunctioneren van
dat regenwarersysteem endeeffectenvan
afkoppelen, zodatdegemeentezelfde effectenbijwijzigingen kanbeoordelen.
Dekosrenvandeaanleg,beheeren
onderhoud vanhet regenwaterbuizenstelsel
zijn vooralsnogopgenomeninhetkostendekkingsplan vanhetGemeentelijke RioleringsPlan.
MethetdynamischSOBEK-modelishet
mogelijk omhetregenwatersysteem tetoetsenenvervolgens daarmeedebenodigde
maatregelen inbijvoorbeeld kubiekemeters
bergingtebepalen.Daarmeekanderuimteclaimveelnauwkeuriger worden bepaald
danwanneerdezemeteenstatisch bakkenmodelwordtbepaald.

Waar loopt Assen tegenaan?
Hetwaterschap heeft noggeen inzicht
indebenodigderuimteclaim inhetstedelijk
gebied.Bijuitbreidingsplannen wordtvooralsnogaangegevendatdepiekafvoer niet
grotermagzijn daneenlandelijke afvoernormvan1,2a1,5liter/secperhectarebij
eenintensievezomerbui (230l/secperhectaregedurendeeen halfuur).
HanteertAssenvooreenwatergangechterdenormen uitderioleringswereld ofdie
voorhetoppervlaktewater?InKloosterveen
bijvoorbeeld wordtregenwater vandaken
naareenwatergangafgevoerd. Inhet
bestaandstedelijk gebied wordthetregen-

watervanherdaknaareenrioolbuis
gevoerd.Wanneerdegemeenregaar afkoppelen,geldreenbergingvanmaarliefst40
mm (volgensdenotitiestedelijk waterbeheervanwaterschapHunzeenAa's)en
wordteenwerknorm genoemd waarbijher
oppervlaktewaterpeil hetmaaiveldeensin
de 100jaar magoverschrijden.Alsregenwateropeengemengd rioolwordtgeloosd,
moetdoordegemeentezeven millimeter
berginggecreëerdworden engeldteenwerknormvaneensindetweejaardatwaterop
straat magblijven staan(uitdeLeidraadRiolering,dielandelijk wordttoegepast).
Crucialevraagdaarbij iswatdehydraulischebelastingwordt waarmeehetstedelijk
watersysteemgetoetst moetworden,een
kortehevigebuiofeenlangdurigebuimet
lagereneerslaginrensiteit. Enaanvullend
hieropdevraagofdebeschikbare bergingin
herstelseldanalnietgedeeltelijk gevuldis,
omdateraleenbuiaanvoorafging. Ofmag
worden uitgegaan vaneenleegregenwaterstelsel,zodardebeschikbare berginginzijn
geheelbenut kanworden.
Gaanweuitvaneennormatievebenaderingvanhetwatersysteem ofhanteren wede
risicobenadering?Inhetlaatstegevalwordt
ondermeer rekeninggehoudenmetdelokale
omstandigheden enbestaatmeer ruimte
voor maatwerk.
Alsextraberginggecreëerd moer worden
inhetbestaand stedelijk gebied luidtde
vraagopwelkschaalniveau detrits vasthouden-bergen-afvoeren moetworden
beschouwd?Watmagjetoerekenenaande
beschikbare bergingscapaciteit?Moetjeop
wijkniveau debergingbepalen ofop
gemeentelijk niveau.DegemeenteAssen
gaatuitvaneenwateropgavediegeldtvoor
het totalewatersysreemindestad.Het
Havenkanaal inAssenkandaarbijeen
belangrijk aandeel leverenaande benodigde
bergingscapaciteit.
Degemeente(enhetwaterschap) kande
regenwareropgaveendaaraangekoppeldde
ruimteclaim duspasbepalen wanneerduidelijk wordt metwelkehydraulischebelastinggerekend moetwordenenwelkeuitgangspunten gehanteerd moeten worden.

Grondwateropgave
Dewateropgaveinstedelijk gebied(met
namederuimteclaim) heeft behalvemet
regenwarer ookmetgrondwarer enafvalwatertemaken.Jarenlangisweinig aandacht
besteedaanhetgrondwater inhetstedelijk

gebied.Bovendien voeldeniemand zich hiervoorverantwoordelijk. Hierdoorzijn problemen onrstaan.InNederland kampen in
totaal260.000woningen met grondwateroverlast.Ditaantal neemtjaarlijks toe.Door
eentoenamevandehoeveelheid regen,de
zeespiegelstijging en het langer vasthouden
vanwater in hetstedelijk gebied kunnen
dezeproblemen verergeren.

opstellingvanwet-enregelgevingtenaanzienvanhetstedelijk grondwater.

Eenhogegrondwaterstand leidt tot
wateroverlast intuinen,nattekelders,vochtigemurenenonvoldoendedraagkrachtvan
wegen.Eenlagegrondwaterstand in stedelijk
gebiedkanleidentotfunderingsschade aan
gebouwen(paalrot)ofverdrogingvangroengebieden.InherNationaal Bestuursakkoord
WaterisgestelddatdeCommissieIntegraal
Waterbeheer(nudeAdviescommissieWater)
meteenuitgewerktvoorsreikomtoverde
verdelingvanverantwoordelijkhedenen
bevoegdheden met betrekkingtotgrondwater.Ditvoorstel,waaraandegemeenreAssen
heeft meegewerkr,isinmiddels uitgebracht
indevormvanhetrapport'Samenlevenmet
grondwater'.InhetNationaal BestuursakkoordWaterisaangegevendat hetRijkde
aanbevelingen uitditadviesbetrekt bijde

• Degemeente isverantwoordelijk voorde
ontwateringvanhetopenbaar gebied,
krijgr dezorgplicht voordeafvoer van
overtolliggrondwater van particulier
terreinenkrijgt deregiefunctie bij aanpakvanstedelijke grondwarerproble-

HetHavcnkanaalinAssen,eenmogelijkheidvoorwazet

Dekernvanhetadviesluidt alsvolgt:
• Iederheeft eigen verantwoordelijkheid:
deburger isverantwoordelijkvoorontwateringopeigenterreinendewaterwerendheid vandewoningophet terrein.

Hetwaterschap isverantwoordelijk voor
maatregelen inhet oppervlaktewatersysteemendeinbrengvangrondwarerken-

HetRijkzaldevoordebekosriging van
deextra takenvoorgemeenren nogmet een
goedefinanciële regelingvoorgemeenten
moeten komen.
InAssenstaangeengebouwen op hou-

tenpalen,evenminzijn erparkendieverdroogd zijn (zoalsinGoudaenDordrecht).
Problemen door eentelagegrondwarersrand
komen inAssenniervoor.Assenheefr welte
maken metgrondwateroverlast. Destad ligt
weliswaar hoogenopzandgrond, maardoor
eenslecht waterdoorlatende leemlaaginde
ondiepebodem isAssentochgevoeligvoor
een tehoge grondwatersrand.
DegemeenteAssenwerktingrote lijnen
sindseenpaarjaar volgensheradviesvan
het toenmalige CIW.Degemeente heeft een
apart loketvoor grondwaterproblemen,
klachtenwordenactiefopgepakt, afstemmingvindtplaats methetwaterschapover
klachtenvanburgersengezamenlijk wordt
opgetrokken bijdeuitwerkingvandebenodigdemaatregelen ophetvlakvanwaterbeheerofstedelijke inrichting.Zo informeerr
degemeente samenmet het waterschap
bewonersoverdefunctie van particuliere
watergangen enheronder schouw brengen
vandezebelangrijke particuliere watergangen.Bijherinrichtingsprojecten enwegreconstructies worden aandehand vanbekendeklachten voorzieningen aangebracht die
deontwatering ineengebied verbereren.
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Hoewordt het negatieveeffecr vande
klimaatverandering (roenamevandeneerslag)regengegaan?
• Degemeente voerteenactief afkoppelbeleid.In nieuwe bestemmingsplannen
worden regen-enafvalwater gescheiden
afgevoerd. Bijrioolvervangingen en herinrichtingsplannen wordtdoorde
gemeenteeengescheidenstelselaangelegd.Ditleidtertoedarhet functioneren
vanvuilwaterstelsel minder afhankelijk
gaatwordenvanneerslag.

Voorbeelden hiervanzijn deaanlegvan
cunetdrainages en regenwaterriolering
waarophetovertolliggrondwater vanparticulierenkanworden geloosd.
Assenkenrsindseenjaar eengrondwatermeetnet. Hetlevertbelangrijke informatievoordebeoordelingenanalysevan
grondwaterproblemen. Deinformatie wordt
tevensgebruikt bij inbreidingsplannen om
tebeoordelen welkemaatregelen noodzakelijkzijn omgebiedgeschikttemakenvoor
denieuwe functie.

Afvalwateropgaven
Deeersteopgaveophetterrein van
afvalwater istevoorkomendardoor veranderingvanhet klimaat devuiluitworp uit
hetgemeentelijk vuilwaterrioolgaat toenemen.Opdatrioolinbestaand stedelijk
gebied wordt nogvooreengroot deel
gemengd geloosd.Ditzalooknogwelenige
tijd hetgevalzijn geziendelange afschrijvingstermijnen vanderiolering.Ditbetekentdatbijeentoenamevanderegenvalen
regenintensiteit devuiluitworp uit hetvuilwaterrioolookzaltoenemen. Hierdoor
wordthet effect vandeduremaarregelen die
deafgelopenjaren aanhetrioolzijn genomen tenbehoevevande basisinspanning
deelsweertenietgedaan.Omdittegen te
gaanmoet dehoeveelheid regenwater inde
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afvalwaterkeren verder teruggedrongen
worden.
Eenrweedeafvalwateropgave dieopzeer
korrerermijn speelt (voor2005)ishetsanerenvandeongezuiverde huishoudelijke
afvalwaterlozingen inher buitengebied.
Conform hetLozingenbesluit Huishoudelijk
Afvalwarerdienendezelozingen per 1januariaanstaande opgeheven tezijn.Vaakzijn
dit lozingen diebuiten de gemeentelijke
zorgplichr vallen.Ditkanworden opgelost
door herplaatsenvanIBA's.
Eenderdeopgaveisdeaanvoerviahet
gemeentelijk rioolendezuiveringvan het
afvalwater door het waterschap bererop
elkaarafrestemmen.Hierdoor iseenoptimalisatiemogelijk indehuidige afvalwaterketen.
Hetrioolstelsel vanAssenvoldoeraande
basisinspanning.Bovenopdebasisinspanningzijn tevensdeoverstorten dierechtstreekslozenopDrentseAageminimaliseerd.
Degemeentevoldoethiermeenu aandehuidigewettelijke eisengesteld aandevuiluitworpvanrioolsrelsels.Dit isgerealiseerd
doorextraberginginhetriool tecreëren
middelsgrotebergingsriolen eneen tweetal
bergbezinkvoorzieningen.

• HetvuilwatersrelselvanAssenisgemodelleerdmetSOBEK.Ditiseendynamischrekenmodel.Hiermeewordteen
gedetailleerd inzicht inhetgedragvan
hervuilwaterstelsel verkregen.Daarmee
kanbeschikbare berginginherstelsel
verdergeoptimaliseerd worden.
• Degemeente isbegonnen met monitoringaanhet rioolsrelsel.Hierbij worden
neerslaggegevensgeregisrreerdende
oversrortfrequenrie vaneenaantalriool0verstörten.Dezegegevenszijn noodzakelijk voordeijkingvanhetSOBEKmodel.Demonitoringzaldaartoeverder
uitgebreid moerenworden,waarbij op
verschillendeplaatsen inhetstelselde
waterstanden enbij derioolgemalen de
afvoerhoeveelheden wordengeregistreerd.
Deongerioleerde percelen inhet buitengebied vanAssenzijn aangepakt.Deburger
inherbuitengebied isgelijkgesteldaande
burger indestad.Samenmetdedrieinliggendewarerschappen biedtdegemeentede
burgers inherbuitengebied een rioolaansluitingaan(verbredezorgplichr).Wanneer
geenvrijvervalofdrukriool aanwezigis,
wordtdeburger eenIBAaangeboden.De
gemeenteplaatst deIBAenheeft dezein
eigendomenzorgt voorvervanging.Dedrie
waterschappen verzorgen herbeheeren
onderhoud vandeIBA's. Hiervoor zijn
gemeenschappelijke regelingen opgesteld.
Totnu toezijn 45 IBA'sgeplaatst;ditjaar
worden nogcirca29 IBA'sgeplaatst, zodat
vrijwel allepercelenin 2005zijn aangesloten.
Samenmethet waterschapzetAsseneen
optimalisatiestudie voorhet afvalwatersysteemop.Herinitiatiefligtbij het warerschap.Doelstellingiseenbetere afstemming
tussen deaanvoervanhetvuilwater uit het
rioolstelselendebenodigdepomp-enzuiveringscapaciteit,zodateen kostenbesparing
kan worden bereikt.•[
EricLanooy en OlafJansen
(gemeente Assen)

