Beleidsnota stedelijk water
'Samen werken aan stedelijk water'

Waterschap De Dommel
Aan St. RIONED
t.a.v. de heer H. Gastkernper
Postbus 133
6710 BC EDE

Boxtel
ons kenmerk
uw kenmerk
onderwerp

: 16 oktober 2000
: 00.3433/Las/JS
: stedelijk waterbeheer

behandeld door : ing. R. Laseroms
doorkiesnummer : 0411-661060
bijlagen
:2
2 5 0KT. 2000
verzonden

Geachte heer Gastkemper,
Hierbij doen wij u ter kennisname de Beleidsnota stedelijk water "Samen werken aan stedelijk water"
toekomen. Deze nota is door de Vergadering van Hoofdingelanden in haar vergadering van 5 april
2000 vastgesteld.
Tevens is bijgevoegd de nota Bijdrageregelingen stedelijk waterbeheer.
De Beleidsnota stedelijk water geeft inzicht op welke basis het waterschap De Dommel verder inhoud
wil geven aan het stedelijk waterbeheer, waarbij de intensivering van de samenwerking met gemeenten
op een aantal punten in beeld is gebracht. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan:
• het streven om in samenwerking tussen waterschap en gemeente een Waterplan bebouwd gebied
op te stellen, waarbij het waterschap bereid is om financieel te participeren in de kosten van het opstellen van dat plan;
• het stimuleren van de afkoppeling van verhard oppervlak in stedelijk gebied waaraan het waterschap ook financieel wil bijdragen;
• het adviseren m.b.t. de opstelling van een natte paragraafvoor nieuwe bestemmingsplannen en het
ten behoeve daarvan opstellen van waterhuishoudkundige plannen door gemeente en waterschap;
het waterschap wil een bijdrage leveren in de kosten voor het opstellen van die plannen;
• het leveren van een bijdrage in de aanlegkosten van waterhuishoudkundige voorzieningen (realisatie goede afwatering) bij gelegenheid van de uitvoering van nieuwe bestemmingsplannen.

De Beleidsnota stedelijk water is een belangrijke basis voor de beleidsvorming rond het stedelijk waterbeheer en de wijze waarop waterschap en gemeenten met elkaar samenwerken.
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In de nota over de bijdrageregelingen is een toelichting gegeven op de wijze waarop het Waterschap
De Dommel kan worden verzocht een bijdrage te leveren aan projecten op het gebied van stedelijk
waterbeheer. Er zijn momenteel drie vigerende regelingen, namelijk:
• de stimuleringsregeling afkoppeling verhard oppervlak 2000;
• de bijdrageregeling (uitvoering) waterhuishoudkundige plannen gemeenten;
• de bijdrageregeling voor het opstellen van een waterplan bebouwd gebied.
Voor elk van deze regelingen zijn ook voorbeelden van de aanvraagformulieren in de nota opgenomen.

Hoogachtend,
h dagelijks bestuur,

ir. A J.A.M. Segers
(watergraaf)

Beleidsnota stedelijk water
'Samen werken aan stedelijk water'

Waterschap De Dommel
April2000
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Samenvatting
In de huidige praktijk speelt het waterschap een bescheiden rol in het stedelijk gebied. Dit is
mede te wijten aan het feit dat niet altijd duidelijk is wat daar van het waterschap kan worden
verwacht. Deze beleidsnota 'stedelijk water' beoogt hierover meer helderheid te geven. In
deze nota wordt na de inleiding (hoofdstuk 1) in hoofdstuk 2 het wettelijk kader besproken . In
hoofdstuk 3 komt het huidig beleid aan de orde en in hoofdstuk 4 de knelpunten zoals die
momenteel worden ervaren. In hoofdstuk 5 wordt een voorstel gedaan op welke wijze het
waterschap een meer actieve rol kan gaan spelen in het stedelijk gebied. In deze samenvatting volgt een korte weergave van dit voorstel. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar
het watersysteem en de waterketen . In hoofdstuk 6 wordt aangeven hoe verder met deze
nota wordt omgegaan
Nieuw beleid (hoofdstuk 5)
Watersysteem
Planvorming
o In samenwerking tussen waterschap en gemeenten wordt voor het gebied van iedere
gemeente de opstelling van een "Waterplan bebouwd gebied" nagestreefd. In een Waterplan bebouwd gebied worden de ontwikkelingen en eventuele problemen op het gebied van oppervlaktewater, grondwater en riolering in samenhang bezien. In hoofdlijnen
komt daarin aan de orde:
- de huidige situatie ten aanzien van het stedelijk water(systeem);
-de gewenste situatie voor het stedelijk water( systeem);
- de invulling van de gewenste situatie (hoe, wanneer, wie en de financiering).
Een Waterplan bebouwd gebied geeft duidelijkheid over de vraag wie, waar, welke verantwoordelijkheid heeft, geeft een analyse van knelpunten en stelt prioriteiten voor de
korte en lange termijn acties. Daarnaast biedt het een waterkansenkaart voor het stedelijk gebied en vormt het een basis voor een convenant of een overeenkomst die tussen
waterschap en gemeente kan worden gesloten.
o De komende vier jaar wil het waterschap samen met gemeenten een Waterplan bebouwd gebied opstellen. Het waterschap gaat er daarbij van uit dat, op basis van nog
nader vast te stellen afspraken I regeling het waterschap en de gemeente ieder voor 50%
participeren in de kosten voor het opstellen van een Waterplan
o Het waterschap is bereid om - bij gelegenheid van ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen - tijdig en actief te participeren in de opstelling van een waterhuishoudkundig plan en de daaruit voortvloeiende "natte paragraaf' voor het bestemmingsplan .
Het waterschap is bereid om in verband met zijn medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de waterhuishouding, op basis van nog nader vast te stellen afspraken I
regeling de gemeente een bijdrage te verlenen van 50% van de kosten voor het opstellen
van het waterhuishoudkundig plan .
Uitgangspunten planvorming
o Schoon water wordt niet naar een rioolwaterzuivering afgevoerd. De voorkeursvolgorde
voor de behandelingswijze van schoon water is als volgt:
1. gebruik als huishoudelijk of bedrijfswater;
2. infiltreren;
3. afvoeren naar oppervlaktewater;
4. afvoeren naar riolering via een verbeterd gescheiden stelsel.
o Er moet naar worden gestreefd voor 2004 5% van het bestaand verhard oppervlak af te
koppelen, conform het ontwerp WBP 11.
o Stedelijk water dient zo natuurlijk mogelijk te worden ingepast. Uitvoering van onderhoud
mag niet worden belemmerd. Er moet in principe rekening worden gehouden met een
onderhoudspad van vier meter breed. Als de bovenbreedte breder is dan zeven meter,
dan geldt dit voor beide zijde van de watergang.
o Het uitgangspunt voor nieuwbouwlocaties is dat er hydrologisch neutraal wordt gebouwd.
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Uitvoering
o De uitvoering van de noodzakelijke waterhuishoudkundige voorzieningen voor de ontwatering en afwatering in nieuwbouwlocaties kunnen efficiënt door gemeenten worden
uitgevoerd , in het kader van het bouwrijp maken van het gebied. Aangezien afwatering
tot de taken van het waterschap behoort, is het waterschap bereid ten behoeve hiervan
op basis van nog nader vast te stellen afspraken I regeling een vaste bijdrage van fl .
3000 per bruto ha. te betalen . Een voorwaarde hierbij is dat het waterschap vanaf het
begin bij ontwikkeling van het waterhuishoudkundig plan en de natte paragraaf is betrokken en dat er overeenstemming bestaat over het definitieve plan.
o Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afkoppelen van verhard oppervlak. Het waterschap stimuleert dit financieel met f 4,- per m2. Hiervoor wordt een stimuleringsregeling
nader uitgewerkt waarin de randvoorwaarden, waaronder het waterschap een financiële
bijdrage verstrekt voor het afkoppelen van verhard oppervlak, nader worden omschreven.
Beheer
o Al het oppervlaktewater (niet zijnde rijkswater) is in beheer bij het waterschap. Dit is geregeld in de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant.
Eigendom
o Het waterschap wil uit beheersoogpunt de ondergrond van de watergangen (inclusief onderhoudspaden) in eigendom verkrijgen, die door het waterschap worden onderhouden.
Hiervoor is het waterschap bereid ten hoogste de gangbare landbouwkundige waarde te
betalen.
Onderhoud
o In het Waterplan bebouwd gebied wordt de huidige en gewenste onderhoudsituatie vastgelegd.
o Bij het onderhoud beperkt het waterschap zich tot het uitvoeren van het onderhoud van
het leggerprofiel dat nodig is voor het in stand houden van het natte profiel van het oppervlaktewater ten behoeve van de waterhuishoudkundige functie(s) (berging en afvoercapaciteit). Daarbij geldt het volgende:
a het natte profiel is het profiel van de waterloop bij normaal zomerstuwpeil;
b beschoeiing binnen de normale waterlijn bij het zomerstuwpeil wordt alleen door het
waterschap onderhouden als deze nodig is voor het in stand houden van het natte
profiel van de waterloop;
c de toegepaste materialen voor de oeverbescherming moeten op grond van milieuoverwegingen de goedkeuring van het waterschap hebben;
d bij de eventuele overdracht van onderhoud van een stadswater aan het waterschap
dient het betreffende oppervlaktewater op het oorspronkelijke ontwerpprofiel te zijn
gebracht;
e het waterschap neemt de daarvoor in aanmerking komende waterbeheersingswerken
(stuwen en bodemvallen) in beheer en onderhoud over;
f Het maaisel dat bij het klein Uaarlijks) onderhoud vrij komt wordt door de eigenaar I
gebruiker van de daaraan grenzende gronden naar evenredigheid ontvangen;
g Van noodzakelijke infrastructurele werken zoals duikers, bruggen et cetera onderhoudt het waterschap het doorstroomprofiel, tenzij dit afwijkend is geregeld. Het
bouwkundig onderhoud is voor de ontheffinghouder.
h veterinair verdachte specie in watergangen achter overstorten wordt door het waterschap afgevoerd . Met als uitgangspunt dat de kosten hiervan op fifty-fifty basis tussen gemeenten en waterschap worden verdeeld.
o In bepaalde gevallen zullen gemeenten er de voorkeur aan geven zelf het onderhoud uit
te blijven voeren . Als dit met het oog op de functie van het oppervlaktewater mogelijk is,
kan het waterschap hieraan meewerken . Er moeten dan afspraken worden gemaakt over
tijdstip, frequentie en kosten van het onderhoud.
o Momenteel bereidt het waterschap een Onderhoudsbeleidsplan voor, dat voor dit onder-
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deel zal worden gehanteerd .
Meten en onderzoek
o Indien er aanleiding toe is dan verricht het waterschap 'extra' onderzoek. Dit gebeurt op
projectbasis.
o De kengetallen die in deze notitie worden gehanteerd voor het bepalen van een waterschapsbijdragen, worden aan de hand van toekomstige ervaringen zonodig bijgesteld.
o Het waterschap zal in samenwerking met de gemeente eigen en landelijke ervaring ten
aanzien van het afkoppelen continu evalueren en inzetten in toekomstige situaties.
Waterketen
Planvorming
o Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan.
o Voor de optimale inrichting van de afvalwaterketen is het nodig dat de aanpak niet meer
gericht is op de rioolsystemen van de verschillende gemeenten afzonderlijk, maar op de
regionale afvalwaterketen als geheel (rioolwaterzuivering met aangesloten rioolwatersystemen).
o Het initiatief voor het opstellen van een afvalwaterketenplan per zuiveringsgebied wordt
door het waterschap genomen, waarbij gemeenten en de waterleidingbedrijven worden
betrokken.
Uitgangspunten planvorming
o Schoon water moet niet meer naar een rioolwaterzuivering worden afgevoerd. Zie uitgangspunten planvorming Watersysteem.
o Voor nieuwe uitbreidingen geldt dat het afstromende hemelwater van het verhard oppervlak volgens de genoemde voorkeursvolgorde moet worden behandeld . Als afkoppelen
om (milieu-) technische redenen (nog) niet mogelijk is, kan hemelwater via een verbeterd
gescheiden rioolstelsel worden afgevoerd.
o Voor bestaande gemengde stelsels is de pompovercapaciteit 0,7 mm per uur, gerelateerd aan het aangesloten verhard oppervlak. De benodigde pompovercapaciteit in m3
per uur daalt derhalve bij afkoppelen. De hierdoor (op termijn) ontstane financiële winst
voor het waterschap, legitimeert mede een stimuleringsregeling voor afkoppelen.
o Bestaande gemengde rioolstelsels moeten minimaal voldoen aan de basisinspanning.
o Lozingen, via overstorten van gemengde rioolstelsel, op oppervlaktewater met de functie
waternatuur zijn in principe niet toegestaan. Bij gebrek aan een alternatief moet de lozing
worden teruggebracht door aanvullend op de basisinspanning 14 millimeter berging aan
te leggen, of een gelijkwaardig alternatief.
o Voor lozingen, via overstorten van gemengde rioolstelsel, op oppervlaktewater met een
algemene milieudoelstelling geldt dat, als de vereiste waterkwaliteit ten gevolge van de
overstort niet wordt gehaald, er in aanvulling op de basisinspanning maximaal 8 millimeter berging moet worden aangelegd, of een gelijkwaardig alternatief.
Uitvoering, beheer en onderhoud
o Voor het aanleggen, beheren en onderhouden van rioolstelsels (inclusief randvoorzieningen) is de gemeente verantwoordelijk. Het waterschap zal dit financieel niet stimuleren.
o Het waterschap is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van
transportsystemen vanaf overnamepunten en rioolwaterzuiveringsinstallaties.
o Als uit een afvalwaterketen plan blijkt dat het beter is om aanpassingen in het rioolstelsel
te doen in plaats van aan de zuiveringstechnische werken (of andersom) is het waterschap bereid om met de gemeente tot financiële verrekening over te gaan.
Dun water
o Bronneringen en grondwatersaneringen moeten worden gemeld bij het waterschap.
o Uitgangspunt bij lozing op het rioolstelsel is dat de cumulatieve hoeveelheid te lozen
water afkomstig van grondwatersaneringen en/of bronneringen niet groter is dan 10%
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o

van de hydraulische capaciteit van het zuiveringstechnisch werk waarop het rioolstelsel
loost.
Het waterschap stelt hiervoor aanvullende beleidscriteria op.

Meten en onderzoek
o De gemeente dient op basis van de Wvo vergunning overstortingen op oppervlaktewater
te meten (minimaal de frequentie).
o Het waterschap zal onderzoeken of ten gevolge van overstortlozingen op oppervlaktewater met een algemene milieudoelstelling, in aanvulling op de basisinspanning voor de
gemeentelijke rioolstelsels, er nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

6

7

Toelichting

§ 1.1 Watersysteem en keten
De gesignaleerde ontwikkelingen waar naar wordt gerefereerd staan beschreven in het studierapport 'Meteorologie ten behoeve van de vierde Nota waterhuishouding' (1997) dat is opgesteld door KNMI. In dit rapport wordt
een schatting gegeven van de veranderingen in meteorologische grootheden in en om Nederland rond de jaren
2050 en 2100 ten opzichte van de situatie in 1990. Het KNMI verwacht dat in de aangegeven jaren de totale jaarlijkse neerslaghoeveelheden met 3 respectievelijk 6% zal toenemen. De winterneerslag zal zelfs met 6 tot 12%
toenemen. De toenames van extreme neerslaggebeurtenissen zijn wellicht nog
verontrustender. Naar verwachting zullen de neerslagintensiteiten van zware zomerbuien evenals de extreme
winterneerslag in langdurige neerslagsituaties toenemen met 10% (2050) respectievelijk 20% (2100). De hoeveelheid neerslag die momenteel eens in de 100 jaar in extreme (winter-)situaties gedurende 10 dagen in het
stroomgebied van de Maas valt, zal in 2050 eens in de 32 jaar en in 2100 eens in de 14 jaar vallen. Anders gezegd: de hoogwaterperiode van 1995 die is gekarakteriseerd als een gebeurtenis die eens in de 80 jaar voorkomt,
zal eind volgende eeuw gemiddeld eens per 10 jaar voorkomen.

Figuur 1a
Een watersysteem is het in een gebied aanwezige samenhangend
stelsel van grond- en oppervlaktewater inclusief de oevers,
waterbodems en de benodigde technische voorzieningen .

Figuur 1b
De waterketen bestaat uit:
1. onttrekking
2. lozing effluent rwzi
3. lekkende rioleringen
4. lozing via gescheiden/verbeterd
rioolstelstel
5. riocleverstorten
6. lozing van niet aangesloten
percelen
7. kapotte riolering die werkt als
drainage
8. lozing bedrijf
9. neerslag
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Hoofdstuk 1 Inleiding
§ 1.1 Watersysteem en waterketen
De huidige waterhuishoudkundige situatie in Nederland is grotendeels het gevolg van menselijke ingrepen. Ook in het stroomgebied van waterschap De Dommel heeft menselijk handelen de laatste decennia een sterke invloed op het watersysteem gehad. Met name voor de
landbouw en ten behoeve van de veiligheid is gewerkt aan een optimale waterhuishoudkundige situatie. In het stedelijk gebied was het beleid er voornamelijk op gericht om wateroverlast te voorkomen. Dit werd tot nu toe gerealiseerd met voldoende drooglegging en het snel
afvoeren van overtollig water.
De gevolgen van menselijk ingrijpen in de laatste eeuw in het algemeen en de laatste 40 jaar
in het bijzonder, hebben duidelijk gemaakt dat het gevoerde beleid ook nadelige effecten
heeft, zoals de verdrogingsproblematiek en de piekafvoer situaties van de laatste jaren. Bovendien zijn er, al dan niet ten gevolge van menselijk handelen, ontwikkelingen gesignaleerd
die tot extreme neerslagpieken kunnen leiden. Daarnaast zal naar verwachting de komende
50 jaar het stedelijk gebied in omvang nog eens verdubbelen. Daarmee verdubbelt de invloed van het stedelijk gebied op het watersysteem. Het is hierdoor duidelijk dat we in de
toekomst op een andere wijze met water moeten omgaan.
Onder het watersysteem wordt verstaan het in een gebied aanwezige samenhangend stelsel
van grond- en oppervlaktewater inclusief de oevers, waterbodems en de benodigde technische voorzieningen. De taak van het waterschap is het beheren van dit watersysteem in zijn
gebied. Hierbij draagt het waterschap zorg voor zowel de oppervlaktewaterkwaliteit als dekwantiteit.
Het watersysteem wordt door allerlei activiteiten
De grens
en gebruikers beïnvloed. Dit worden 'waterketen Is niet
ketens' genoemd. Een waterketen kan worden
bijvoorbeeld blijft
omschreven als een kunstmatige waterkringloop
binhenop
het
wordt
ditw~:~~~fi:~d~~~~~~rll1
1"''""'0;~•
voor menselijke behoeften. Om deze in stand te
harde oppervlak <>te>trnnrnt
'-"-'""-~-•.:..
houden worden op verschillende plaatsen
opgenomen in de w~t'ArkAtAirtïriiniÁnnl!•Fn
ingrepen op het watersysteem (onttrekkingen en
dens van de ·~~·-v·~ ..1 ~
lozingen) gepleegd die zowel de waterkwantiteit
tersysteem te houden tintiittr~tiÀ\ 11lS<~I;,.'JI(eJii!Ç.IJ.!Uf? ~if,
een gedeeltelijke opname
als de waterkwaliteit beïnvloeden.
waterketen toch beter Indien dit water inteli1SI•~f~;i:,';i,.
Eén van de belangrijkste waterketens wordt
wordt aangewend voor huishoudèlijk ."--··-..,.~·,..
gevormd door het gebruik van water in bevervanging van het hoogkwalitatieve rtrin•I<W<lh:or
bouwde gebieden als gevolg van wonen en
leven. In deze notitie wordt vervolgens het
voorgaande met de term 'waterketen' aangeduid. In deze waterketen kunnen de volgende
activiteiten worden onderscheiden:
• het onttrekken van grond- en oppervlaktewater voor drinkwater;
• het lozen van het afvalwater (met neerslag) op het gemeentelijk riool;
• het transporteren van het afvalwater naar de rioolwaterzuivering;
• het lozen van het gezuiverde water op oppervlaktewater.

var:

In figuur 1a en 1b zijn het watersysteem en de waterketen schematisch weergegeven.
De waterketen wordt grotendeels in, of ten behoeve van het stedelijk gebied gebruikt. Het
stedelijk gebied heeft hierdoor grote invloed op het watersysteem. De raakpunten tussen
waterketen en watersysteem hebben dus een zwaartepunt in het stedelijk gebied. Daarmee
heeft een gemeente, als beheerder van het stedelijk gebied, grote invloed op de waterketen .
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Toelichting

§ 1.2 Doel (en reikwijdte) van deze notitie
Met opzet is aan de definitie van stedelijk water ook de toevoeging 'verharde gebieden' gekoppeld omdat de geschetste problematiek en het geformuleerde beleid ook van toepassing is op verharde gebieden buiten de woonkernen . Met name worden hier de glastuinbouwlocaties bedoeld die zich in het buitengebied bevinden.
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Het waterschap heeft, als zuiveraar van het (voornamelijk stedelijk) afvalwater, grote belangen bij en invloed op de waterketen
Het meest optimale en duurzame watersysteem is het oorspronkelijke systeem zonder beïnvloeding door menselijke activiteiten. Het steeds met technische ingrepen naar de hand zetten van het watersysteem naar de menselijke wensen en behoeften is geen duurzame weg
voor zowel de waterkwaliteit als de kwantiteit. Anderzijds is een geheel oorspronkelijk watersysteem niet realistisch. Wij leven nu eenmaal hier en nu, en zullen met ons wonen werken
van het watersysteem gebruik blijven maken. We moeten hiervoor, letterlijk en figuurlijk, een
(redelijke) prijs betalen.

§ 1.2 Doel (en reikwijdte) van deze notitie
Deze notitie richt zich op het waterbeheer in het stedelijk gebied. Onder stedelijk water wordt
verstaan het grondwater, oppervlaktewater en de neerslag (watersysteem) zoals die zich in
de stedelijke en de verharde gebieden manifesteren.
·
In het verlengde van het streefbeeld van de vierde nota waterhuishouding en het hoofddoel
van het tweede provinciale waterhuishoudingsplan kan de doelstelling van het waterschap
worden geformuleerd als:

'Het streven naar een veilig en goed bewoonbaar land met een gezond en duurzaam watersysteem.'
Bij dit streven wordt er steeds van uit gegaan dat realisering dient plaats te vinden tegen de
laagst maatschappelijke kosten.
Het waterschap zal in de loop van 1999 zijn strategische visie voor het waterbeheer vaststellen. In deze strategische visie wordt vanuit de werking van het duurzame watersysteem
de plaats van dit watersysteem in onze maatschappij aangegeven. Hiermee kan en zal het
waterschap zich actiever opstellen ten aanzien van de ruimtelijke ordening.
In het landelijk gebied zal het waterschap initiatieven nemen om bepaalde gebieden een
(neven-)functie te laten vervullen in het watersysteem. Hierbij zal meer nog dan nu samenwerking worden gezocht met individuele boeren en boerenorganisaties, natuurbeheerders en
gemeenten.
In het bebouwd gebied wordt de strategische visie gebruikt om de woon- en werkfunctie van
dit gebied zo goed mogelijk in het watersysteem in te passen. Een optimale samenwerking
met alle partijen in het stedelijk gebied, met name met gemeenten, maar ook met anderen
zoals provincie, waterleidingmaatschappijen, burgers en bedrijven, is hiervoor van essentieel
belang . Pas dan kan worden gesproken over 'samen werken aan stedelijk water'.
In deze nota 'stedelijk water' wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het waterschap inhoud geeft aan zijn rol in het stedelijk gebied in het verlengde van de strategische visie,
enerzijds als watersyteembeheerder en anderzijds als schakel in de waterketen . Met het
aanvaarden van deze beleidsnota komt voor het waterschap De Dommel de Beleidsnotitie
rioleringen (1992) van de Brabantse waterkwaliteitsbeheerders te vervallen .
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§ 1.3 Leeswijzer
Na deze inleiding wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
hoofdstuk 2 het strategisch en wettelijk kader;
hoofdstuk 3 het huidige beleid vanuit de waterkwantiteits-en waterkwaliteitsbenadering;
hoofdstuk 4 de gesignaleerde knelpunten van het huidige beleid;
hoofdstuk 5 op welke wijze met een nieuw beleid inhoud kan worden gegeven aan duurzaam stedelijk waterbeheer.
Hoofdstuk 6 hoe verder
De rechterpagina's vormen de kern van de nota. Op de linkerpagina's staat waar mogelijk
een toelichting, nadere uitleg of onderbouwing van de rechterpagina.
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§ 2.1 Strategisch kader
Europa
De EEG richtlijn betreffende het waterbeleid heeft ten doel een kader te scheppen ter bescherming van oppervlaktewater en grondwater. Dit ter voorkoming van verdere achteruitgang in de kwantiteit en kwaliteit ten behoeve
van de mens en natuur in de lidstaten.
Rijk en provincie
De Vierde Nota Waterhuishouding (1999) en het Provinciaal Waterhuishoudingsplan 11 'samen werken aan water'
(september 1998) leggen in hoofdlijnen de nadruk op :
•
meer accent op een integrale benadering c.q. de watersysteembenadering als uitgangspunt voor bebouwd
en nog te bebouwen gebieden. Ook in het stedelijk gebied is het waterschap waterbeheerder;
•
sterke nadruk op een betere samenwerking in de waterketen van waterwinning , riolering en afvalwaterzuivering. Uitgangspunt hierbij is om gezamenlijk, vanuit milieu bezien, deze keten tegen de laagst maatschappelijk kosten te beheren;
•
realisatie van gewenste oppervlaktewaterkwaliteit (duidelijkere en volledigere grenzen: 'streefwaarden' en
'MTR' (Maximaal Toelaatbaar Risico);
•
meer aandacht voor brongerichte aanpak: duurzaam bouwen, scheiden van schoon- en vuilwaterstromen en
gebruik als huishoudelijk of bedrijfswater;
•
met betrekking tot de riolering is aangegeven dat de gemeenten in samenwerking met de waterschappen, de
inzichten met betrekking tot afkoppeling van schoon neerslagwater, 90% reductie van de vuilemissie uit rioolstelsels ten opzichte van 1985, en het realiseren van de kwaliteitseisen van het oppervlaktewater, in de
nieuwe Gemeentelijke RioleringsPiannen (GRP) opnemen.
In het kader van het provinciaal milieubeleid is op 5 april 1997 het rioleringsbeleid provincie Noord Brabant in
werking getreden. In deze beleidsnota zijn criteria vastgesteld voor het ontheffingenbeleid van de gemeentelijke
zorgplicht voor de verwijdering van het afvalwater op grond van artikel 10.16 van de Wet milieubeheer.
Waterschap
De Leidraad, het Gele Boekje en de notitie 'Duurzaam water in bebouwde gebieden' hebben als basisuitgangspunt dat de ontwatering tot de taak van de gemeente behoort en de afwatering een taak van de waterbeheerder
is, zonder precies duidelijkheid te geven over de grens. De drie nota' s komen niet verder dan de, overigens belangrijke, oproep tot overleg en samenwerking in een zo'n vroeg mogelijk stadium van de verschillende planprocessen.
Het rapport 'Water centraal' geeft een lange termijnvisie op het waterbeheer en de rol van de waterschappen
daarin. In dit rapport is voor het eerst een duidelijk onderscheid gemaakt tussen watersysteem en waterketen.
Ook hier wordt nadrukkelijk onderkend dat de waterbeheerder de samenwerking met andere overheden en maatschappelijke groeperingen moet zoeken.
Het Waterbeheerplan (1993-1996) heeft een verlengde geldigheidsduur tot 2000 . In 2000 zal een nieuw Waterbeheerplan worden vastgesteld.
De nota richtlijn opstellen leggers wordt in het algemeen aangeduid als de leggernotitie.
De Nota inzake taak- en kostenverdeling tussen gemeenten en waterschappen bij de opdracht tot actief kwaliteitsbeheer aan waterschappen, wordt in het spraakgebruik als het Kerkdorpenbeleid aangeduid. In hoofdstuk 3
wordt nader op het huidige waterschapsbeleid ingegaan.
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Hoofdstuk 2 Strategisch en wettelijk kader
In dit hoofdstuk wordt in het kort ingegaan op de voornaamste raakvlakken van stedelijk waterbeheer met de huidige strategische plannen (2.1) en het wettelijk kader (2.2).

§ 2.1 Strategisch kader
Europa
• EEG richtlijn betreffende het waterbeleid
Rijk
• Vierde Nota Waterhuishouding (1999)
Provincie
• Provinciaal Waterhuishoudingsplan 11 'Samen werken aan water'(1998)
•

Rioleringsbeleid provincie Noord-Brabant (1997)

Waterschap
• Leidraad inzake de zorg voor de waterkering en het kwantiteitsbeheer door waterschappen in relatie tot de realisering van bebouwing door gemeente (UvW, 1985);
•

Gele Boekje, getiteld 'De samenwerking tussen waterschappen en gemeenten'(UvW en
VNG, 1990);

•

Notitie 'Duurzaam water in bebouwde gebieden' (NBWB, 1998);

•

Rapport 'Water centraal' (UvW, 1996);

• . Waterbeheerplan (waterschap De Dommel, 1993-1996/2000)
•

Nota richtlijn opstellen legger (waterschap De Dommel, 1995)

•

Beleidsnotitie 'Riolering 1992'van de Brabantse waterkwaliteitsbeheerders

•

Nota inzake Taak- en kostenverdeling tussen gemeenten en waterschappen bij de opdracht tot actief kwaliteitsbeheer aan waterschappen (waterschap De Dommel, 1972)

•

Beleidsnotitie 'Doelmatige werking van zuiveringstechnische werken' (waterschap De
Dommel, 1991)
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§ 2.2 Wettelijk kader
Rijk
De Waterschapswet geeft onder andere de bevoegdheid verordeningen vast te stellen voor de taken die het waterschap zijn opgedragen.
De Wet op de waterhuishouding (Wwh) stelt algemene regels voor:
•
beheersplannen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit van Rijk, provincie en waterschap;
•
beheersinstrumenten zoals:
registratie aanvoeren , afvoeren, lozen en onttrekken;
peilbesluiten ;
waterakkoorden;
vergunningen voor aanvoeren, afvoeren, lozen en onttrekken.
De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste wet inzake rioleringsbeheer. In deze wet is de gemeentelijke inzamelplicht voor afvalwater, de zorgplicht voor de riolering en de planverplichting opgenomen.
ledere gemeente dient te beschikken over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is een strategisch en
beleidsmatig document met daarin aangegeven:
•
een overzicht van alle aanwezige rioleringsvoorzieningen;
•
de actuele toestand ervan en de te verwachten vervangingsperiode;
•
hoe de riolering wordt beheerd;
•
wat de effecten zijn voor het milieu;
•
de bijbehorende strategie voor eventuele verbeteringen;
•
de financieringwijze.
Vanuit het GRP worden plannen voor nieuwe aanleg, reductie vuiluitworp en beheer en onderhoud en dergelijke
opgesteld.
Met het per 1 maart 1996 van kracht worden van een wijziging op de Wet milieubeheer is de gemeentelijk 'Lozingsverordening riolering' komen te vervallen. Alle lozingen op de riolering vallen onder de Wet milieubeheer.
Bovendien is conform enkele algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) voor lozingen door bepaalde categorieën bedrijven op de riolering ook nog een vergunning op
grond van de Wvo nodig. Het volgens de Wm bevoegde gezag dient voorschriften op te nemen ter bescherming
v1m een goede werking en instandhouding van de riolering alsmede de eisen die de waterkwaliteitsbeheerder
heeft gesteld voor lozing op een zuiveringstechnisch werk en oppervlaktewater in het kader van de nader genoemde aansluitverordening.
De basis van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater is gelegd in artikel 1 lid 1: 'het is verboden om zonder
vergunning met behulp van een werk afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen, in welke vorm dan ook, te
brengen in oppervlaktewater'. Op grond van de Wvozijn allerlei directe en indirecte lozingen gebonden aan een
vergunning van het waterschap.
In het Lozingenbesluit Wvohuishoudelijk afvalwaterzijn regels gesteld aan lozingen op oppervlaktewater. In het
besluit wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe lozingen. De criteria voor aansluitingen op de riolering en voor lozen in oppervlaktewater komen in grote mate overeen met hetgeen in het Lozingenbesluit Wet
bodembescherming is opgenomen.
Voor lozingen van beperkt (maximaal 10 vervuilingseenheden) huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater
wordt toestemming verleend mits een septietank (IBA) met voldoende afmeting is geïnstalleerd. Afhankelijk van
de functie van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd kan een hogere inspanning van de lozer worden geeist.
In het Lozingenbesluit Wet bodembescherming zijn regels gesteld aan lozingen in de bodem. In het besluit wordt
onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe lozingen.
Voor de bodemlozingen is de gemeente het bevoegd gezag. Voor grondwaterbeschermingsgebieden is de provincie bevoegd gezag.
De Wet op de ruimtelijke ordening kent het structuurplan en het bestemmingsplan om het gemeentelijk planologisch beleid vorm te geven. Het structuurplan is een plan op hoofdlijnen en richtinggevend naar de toekomst. Het
bestemmingsplan is het instrument om het ruimtelijk beleid vorm te geven. Op grond van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, dient de waterbeheerder betrokken te worden bij de totstandkoming van bestemmingsplannen . Het stedelijk watersysteem zal meer dan voorheen een ordenende rol gaan spelen bij de bestemming, inrichting en het beheer van het stedelijk gebied.
Provincie
In de Verordening waterhuishouding van de provincie Noord-Brabant worden algemene regels uit verschillende
wetten (grondwaterwet, Wvo, Wwh, waterschapswet) nader uitgewerkt en ingevuld . Daarnaast worden taken toegedeeld aan waterkwantiteitsbeheerders , waterkwaliteitsbeheerders (en gemeenten).
Waterschap
In hoofdstuk 3 wordt nader op de waterschapsregelgeving ingegaan.
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§ 2.2 Wettelijk kader
Rijk
• Waterschapswet
•

Wet op de waterhuishouding (Wwh)

•

Wet Milieubeheer (Wm)

•

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

•

Lozingenbesluit Wvo- huishoudelijk afvalwater

•

Lozingenbesluit Wet bodembescherming

•

Wet op de ruimtelijke ordening

Provincie
• Verordening waterhuishouding van de provincie Noord-Brabant (Vwh)

Waterschap
•

Keur

•

Aansluitverordening
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Tabel 1· Huidige situatie kwantiteitsbeheer
Beleidsstuk
Inhoudelijk
TaakverdeWaterbeheer- Gemeente:
ling
plan
(+leidraadregeling)

Waterschap:

Eisen en
richtlijnen
(van waterschap)

Plan-vorming
(door gemeente)

Waterbeheer- Ontwatering
plan
(+leidraadregeling)
Afwatering

· ontwatering;
· planvorming (bestemmingsplan, GRP, basisrioleringsplan,
waterhuishoudingsplan);
· uitvoering ontwateringsplannen (aanleg drainage, sloten
etc.) in kader van bouwrijp maken en neemt soms afwateringsmaatregelen hierin mee.
· afwatering;
· toetsing gemeentelijke plannen op eigen beleid (eisen en
richtlijnen);
· financiering kosten t.b.v. afwatering aan gemeente, of waterschap voert zelf maatregelen afwatering uit.

= De afvoer van water uit percelen over en door de grond en
eventueel door drainbuizen en greppels naar een stelsel
van grotere waterlopen;
= De afvoer van water via een stelsel van open waterlopen
naar een lozingspunt van het afwateringsgebied .

Leggernota

Uitgangspunten voor het plaatsen van een oppervlaktewater op de legger;
Voor stedelijk gebied waterlopen:
· achter riooloverstorten/regenwateruitlaten;
· waterlopen met een afwaterende, aanvoer of gemengde functie.

Verordening
waterhuishouding
NoordBrabant
Keur

Regels voor het graven, wijzigingen en dempen van waterlopen en het aanbrengen van kunstwerken in waterlopen

Regels voor handelingen en werkzaamheden in en rond waterlopen b.v.:
-lozing van (bv.bronnerings/overstort) water vergunningsplichtig:
. binnen "bescherminggebied" altijd;
3
. overig gebied> 100 m /h.
-geen bebouwing binnen 4 m (leggerwaterlopen) respectievelijk
1 m (overige) van de insteek.

Bestemmingsplan

In natte paragraaf wordt de watersituatie weergeven:
Afvoersysteem voor afvalwater en hemelwater (riolering);
huidige waterhuishouding van het gebied;
uitgangspunten voor de ont- en afwatering;
gewenste peilen/drooglegging en overschrijdingsfrequentie;
consequenties voor de waterhuishouding.

Gemeentelijk
RioleringsPlan (GRP)

Strategisch plan voor de gehele gemeente ten aanzien van het rioleringssysteem (zie ook waterkwaliteit), o.a. bepaling plaats en omvang overstortlozingen.

Basisrioleringsplan

Uitwerking (berekening) van het rioleringssysteem van het bestemmingsplan
in detail (lozingen plaats en omvang op oppervlaktewater).

Waterhuishoudingsplan

Uitwerking (berekening) van het waterhuishoudkundig systeem van het bestemmingsplan ten behoeve van de ont- en afwatering van het gebied (ligging oppervlaktewateren, ontwateringsdiepte, aansluiting op oppervlaktewatersysteem waterschap.

"beschermingsgebied": gebieden I wateren met de functie waternatuur of water voor de land natuur.
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Hoofdstuk 3 Huidig beleid
Het huidige waterbeheer in het stedelijk gebied kenmerkt zich door een initiërende partij en
een controlerende partij. Het waterschap zal over het algemeen geen initiatief nemen de
waterhuishouding binnen stedelijk gebied aan te passen. De gemeente daarentegen zal door
de behoefte nieuwe bestemmingsplannen te ontwikkelen en plannen uit te werken, ook de
waterbeheersing in dat gebied herinrichten. Het waterschap reageert op deze plannen vanuit
zijn beleidsstrategie, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in een kwantiteitsbeleid en
een kwaliteitsbeleid.

§ 3.1 Kwantiteitsbeleid
De basis van het kwantiteitsbeleid wordt gevormd door de Leidraad inzake de zorg voor de
waterkering en het waterkwantiteitsbeheer door waterschappen in relatie tot de realisering van
bebouwing (de Leidraad). Hierin worden ook de begrippen ontwatering en afwatering als basistaak voor respectievelijk de gemeente en het waterschap geïntroduceerd. In overleg, gebaseerd
op een praktische benadering, wordt steeds de grens tussen de gemeentelijke taak en de waterschapstaak gevonden. Daarmee wordt ook de waterschapsbijdrage bepaald.
In het huidige Waterbeheerplan (1993-1996/2000) dat is gebaseerd op het eerste provinciale
Waterhuishoudingsplan, wordt de waterhuishoudkundige infrastructuur aangegeven. Voorts
worden hierin de begrippen ontwatering en afwatering (grafisch) verduidelijkt. De onduidelijkheid over het ontwateringsdeel en het afwateringsdeel van de waterhuishouding wordt
echter niet weggenomen. Het waterschap hecht groot belang aan tijdig overleg tussen gemeente en waterschap over ingrepen in de waterhuishouding. Het waterschap is bereid de
gemeente een bijdrage te verlenen in de investeringskosten en het onderhoud van de waterhuishoudkundige voorzieningen voor nieuwe bestemmingsplannen. Hierbij wordt uitgegaan
van de meest doelmatige en maatschappelijk goedkoopste oplossing. Daarbij gaat het om de
laagste kosten voor aanleg, beheer en onderhoud. Bij het vaststellen van het peil voor
drooglegging van het stedelijk gebied door het waterschap worden naast de stedelijke randvoorwaarden ook de huidige (grond-)watersituatie en de situatie van de aangrenzende landelijke gebieden betrokken.
Van belang in het stedelijk gebied is voorts de nota Richtlijnen opstellen leggers, die in 1995
door het waterschapsbestuur is vastgesteld. Zoals in de titel van deze notitie is aangegeven
liggen hierin de uitgangspunten vast die worden gehanteerd om te bepalen of een waterloop
in de legger wordt opgenomen . In de legger worden in elk geval die waterlopen aangegeven
waarvoor het waterschap het onderhoud voert.
Waar mogelijk en noodzakelijk wordt het beleid vertaald in (eigen) regelgeving van het waterschap. De belangrijkste regelgeving is de Keur. Dit is een specifieke uitwerking met betrekking tot de onderhouds- en beheersstroken ten aanzien van kwantiteits- en nautisch beheer van oppervlaktewateren. In de Keur zijn met name gebods- en verbodsbepalingen opgenomen die in acht moeten worden genomen alsmede de bevoegdheid hiervan ontheffing
te verlenen. Dit is onder andere van toepassing voor het aanbrengen van wijzigingen in VIEltergangen alsmede in een strook van 4 meter aan weerszijden van deze watergang, zoals
het aanbrengen van werken, drainage en wijzigingen in het oppervlaktewater (vijvers, helofytenfilters etcetera). Tevens geldt dit voor het lozen of onttrekken van water uit de watergangen.
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tabel 2: Huidige situatie kwaliteitsbeheer in stedelijk gebied
Beleidsstuk
Inhoudelijk
Taakverdeling
Beleidsnotitie
Gemeente:
· inzameling en transport (tot overname punt) van afvalwater
binnen gemeentegrens;
Rioleringen
· planvorming (GRP, basisrioleringsplan)

Kerkdorpen-beleid

Eisen en richtlijnen

Beleidsnotitie
Rioleringen

Waterschap:

·transport (vanaf overnamepunt) en zuivering van afvalwater en hemelwater (gemengd 0,7 mm/h, verb . gesch. 0,2
mm/h, streefwaarde 150 m per woning);
· toetsing GRP op vuiluitworpreductie en tijdsplanning.

Gemeente:

Inzamelen en transporteren afvalwater tot horizontaal en
verticaal overnamepunt

Waterschap:

Vanaf overnamepunt transporteren en zuiveren van afvalwater.

Bestaande
Gebieden

Gemengd systeem;
Wateren met algemeen geldende waterkwaliteit:
• basisinspanning
- Berging 7 mm;
- Bergbezinkbassins 2 mm (of gelijkwaardig);
- Pompovercapaciteit (r.oc) 0,7 mm/h;
1
- Realisatie voor 1996.
• Waterkwaliteitsspoor:
- Afhankelijk van de specifieke situatie een aanvullende
berging tot maximaal 8 mm;
- Realisatie voor 2000.
Wateren met functie waternatuur:
• Geen lozing op waternatuur, indien niet mogelijk:
- Berging 7 mm;
- Bergbezinkbassins 2 mm (of gelijkwaardig);
- Pompovercapaciteit (r.oc) 0,7 mm/h;
1
- Realisatie voor 1996;
En
- Aanvullende berging van 14 mm, (realisatie voor 2000).
Oe eisen zijn bedoeld als referentie voor vuiluitworp.
Gescheiden systemen zo nodig voor 2000 ombouwen tot
verbeterd gescheiden systemen (eisen: zie nieuwe gebieden).

Nieuwe gebieden

Verbeterd gescheiden systeem {basisinspanning):
- Berging 2 tot 4 mm;
- Pompovercapaciteit (poe) 0,2 mm/h.

Beleidsnotitie
overstorting en

Aansluitverordening
Doelmatige
werking zuiveringstechnische werken

Planvorming
(door gemeente)

*1
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Regels ter bescherming van:
het zuiveringsproces;
de zuiveringstechnische werken;
het collectieve belang {laagst maatschappelijke kosten).

Bronneringsnotitie

Regels bij lozing bronneringswater o .a.:
Onderzoek naar de mogelijke vervuilingswaarde;
Lozing op oppervlakte water met noodzakelijke zuiveringstechnische
maatregelen;
Lozing op riolering met debiet < 10% poe .

Gemeentelijk
RioleringsPian

Strategisch plan voor de gehele gemeente ten aanzien van het rioleringssysteem en strategie voor vuiluitworpreductie

Basisrioleringsplan

Uitwerking van het rioleringssysteem van het bestemmingsplan in detail (lozingen plaats en omvang op oppervlaktewater).

Deze termijnen zijn inmiddels verstreken . In de Gemeentelijke Rioleringsplannen zijn in overleg met het
waterschap nieuwe realisatietermijnen afgesproken.
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§ 3.2 Kwaliteitsbeleid
In het Waterbeheerplan (1993-1996/2000) worden, naast de waterkwantiteit, de te verrichten
inspanningen ter verbetering van de waterkwaliteit voor het stedelijk gebied weergegeven.
Vooruitlopend hierop was het beleid voor de stedelijke bebouwing reeds vastgelegd in de
beleidsnotitie Rioleringen ( 1992) van de gezamenlijke Brabantse waterschappen. Hierin zijn
de uitgangspunten vastgelegd voor de keuze van het rioolstelsel in nieuwe gebieden en worden richtlijnen gegeven voor de sanering van de vuiluitworp uit de bestaande rioolstelsels.
Uitgaande van deze beleidsnotitie hebben alle gemeenten binnen het beheersgebied een
Gemeentelijk RioleringsPian (GRP) opgesteld waarin de rioleringsstrategie (onder andere
betreffende de beperking van de vuiluitworp) van de betreffende gemeente is neergezet. Aan
de hand van de GRP's worden door het waterschap voor de overstortlozingen vergunningen
in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) opgesteld. De voorwaar:den voor deze vergunning zijn uitgewerkt in de beleidsnotitie Overstortingen (1994)
Begin jaren zeventig is de nota inzake Taak- en kostenverdeling tussen gemeenten en waterschappen bij de opdracht tot actief kwaliteitsbeheer aan waterschappen als beleiduitgangspunt aangenomen (het Kerkdorpenbeleid). Op basis van dit beleid kan worden vastgesteld waar de gemeentelijke taak voor inzameling en afvoer van afvalwater ophoudt en de
waterschapstaak voor transport en zuivering begint. In grote lijnen houdt de regeling in dat
de gemeente het afvalwater op dat punt (horizontaal afleveringspunt) en op die hoogte (vertikaal afleveringspunt) aan het waterschap overdraagt, waar zij het afvalwater ook zou brengen indien zij zelf met de zuivering ervan belast zou zijn.
Voor de aansluiting van het rioolstelsel op een zuiveringstechnisch werk van de waterkwaliteitsbeheerder is een vergunning vereist die wordt afgegeven op basis van de Aansluitverordening van het waterschap. Op basis van de Wvo worden door de waterkwaliteitsbeheerder
voorwaarden verbonden aan een dergelijke aansluiting waarin voorschriften zijn opgenomen
om:
• de hoeveelheid afvalwater te beperken en de samenstelling te beïnvloeden;
• de zuiveringstechnische werken te beschermen;
• de verontreiniging van oppervlaktewater en zuiveringsslib te voorkomen.
Daarnaast geeft het waterschap voor de indirecte lozingen van een aantal categorieën bedrijven de Wvovergunning af ondanks dat de feitelijke lozing op de riolering is waarvan de
gemeente de beheerder is. Toetsingskader bij deze Wvo-vergunningen is de beleidsnotitie
Doelmatige werking van zuiveringstechnische werken (1991 ). Hierin zijn dezelfde overwegingen gehanteerd als in de aansluitverordening
Voor het lozen van bronneringswater wordt een in 1995 opgestelde (niet bestuurlijk vastgestelde) gedragslijn voor de Lozing van bronneringswater c.a. in de provincie Noord Brabant
gehanteerd die nog enige nadere uitwerking behoeft. Hierbij worden bruikbare handreikingen
gedaan over hoe om te gaan met het afvoeren van bronneringswater.
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§ 4.2 Knelpunten watersysteem
S1

Bij de locatiekeuze voor stedelijke uitbreidingen speelt water veelal slechts een ondergeschikte rol. Daarnaast wordt er te weinig rekening gehouden met de beperkingen en mogelijkheden van water binnen het
stedelijk gebied. Het waterschap wordt vaak niet c.q. op een te laat moment betrokken bij de locatiekeuze,
wat in het algemeen de oorzaak is van het onderbelichten van de factor water in de inrichting van de openbare ruimten .

S2

De planvorming voor het stedelijk water wordt hoofdzakelijk geïnitieerd door de gemeente. De afstemming
door de gemeente bij de planvorming en planuitwerking met het waterschap geschiedt meestal zo laat in het
planvormingsproces, dat er nog maar beperkte mogelijkheden zijn voor de belangen, de ideeën, en het beleid van het waterschap, tenzij het waterschap bereid is een groot deel van de extra kosten te dragen. De
ervaring leert dat overleg over de waterhuishouding in een zo vroeg mogelijk stadium leidt tot een evenwichtiger plan met beheersbare kosten .

S3

Er is in de praktijk geen punt aan te wijzen waar de ontwatering ophoudt en de afwatering begint. Zelfs sloten met een duidelijke afwaterende functie zullen een ontwaterende werking hebben. De discussie betreft
echter steeds de kleinere waterlopen binnen een stedelijk uitbreidingsgebied .

S4

Vanwege de minder duidelijke taakverdeling wordt veelal een fictief plan uitgewerkt om de bijdrage van het
waterschap in het waterhuishoudkundig plan van het bestemmingsplan te bepalen. Uitgaande van de hoeveelheid water die uit het bestemmingsplan vrijkomt wordt de grootte van de benodigde berging bepaald.
Aan de hand van het maaiveld en de plaatselijke peilen wordt de benodigde oppervlakte voor de berging berekend. Het waterschap bepaalt de bijdrage aan de hand van de benodigde grondaankoop, het grondverzet
en de minimale inrichting van de retentievijver. Het onderhoud wordt in deze berekening niet altijd opgenomen.

S5

Het stedelijk watersysteem is tot op heden erop gericht om water zo snel mogelijk in te zamelen en af te
voeren. Hemelwater verdwijnt zo vlug mogelijk uit het gebied. Indien na de bui straten tijdelijk gedeeltelijk
blank staan, overheerst het gevoel dat de riolering niet goed werkt.

S6

Grond in het stedelijk gebied is een schaars goed. Van de andere kant is wonen aan het water een gewild
artikel dat bij voorkeur letterlijk wordt gerealiseerd (bouwen tot aan de insteek). In het algemeen wordt de
ruimte voor de rivier, beek of sloot tot een minimum beperkt. Daarbij is er voor een ecologische invulling van
een zone rondom het oppervlaktewater vaak geen plaats.

S7

Het huidige stedelijk watersysteem is erop gericht neerslag zo snel mogelijk in te zamelen en af te voeren.
Vanuit het verleden is de bebouwing gesitueerd in de hoger gelegen (drogere) gebieden, wat van oorsprong
inzijgingsgebieden zijn. Na de aanleg van riolering in de stedelijke gebieden is de inzijging vanuit het stedelijk gebied nagenoeg verdwenen. Kleinere buien worden geheel uit het neerslaggebied weggevoerd. De rest
van het hemelwater wordt op een beperkt aantal plaatsen, meestal aan de rand van het bebouwd gebied,
via overstorten op het oppervlaktewater geloosd en al dan niet met enige retentie afgevoerd. De inzijging
vanuit stedelijk gebied is zodoende nagenoeg geheel verloren gegaan.

SB

In natte perioden, wanneer ook de berging van het systeem is gevuld, wordt de neerslag nagenoeg rechtstreeks op het oppervlaktewatersysteem geloosd. Dit kan plaatselijk en verder benedenstrooms in het watersysteem tot wateroverlast leiden.

S9

Het rioleringbeleid van begin jaren negentig is ingezet om de vervuiling van oppervlaktewater en waterbodem door overstortingen tegen te gaan. ledere overstorting volgens de basisinspanning zal vervuiling blijven
geven, ook na de sanering . In het waterkwaliteitsspoor zal per overstort worden bepaald hoeveel restvervuiling nog acceptabel is. Ook hemelwateruitlaten van gescheiden rioleringssystemen moeten op vuiluitworp
worden onderzocht. Uit onderzoeken naar de situatie in rustige woonwijken blijken waterbodems te vervuilen als gevolg van hemelwaterlozingen (onderzoeken GTD Veghel1992 , Cuijk 1993, Uden 1996).

S10 Onvoldoende aandacht voor optreden van hoge grondwaterstanden doordat tijdens de planvorming te weinig aandacht is geschonken aan de waterhuishouding. Dit kan leiden tot natte kelders, water in de kruipruimten , vochtige huizen, natte terreinen, natte tuinen etcetera. Daarnaast is er onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden bij het optreden van grondwateroverlast
S11 Na de wettelijke toewijzing van het beheer van alle oppervlaktewateren aan het waterschap en het vastleggen van de onderhoudstaak voor het waterschap (leggemota) zijn met alle gemeenten hierover nog geen
afspraken gemaakt. Ook is er een aantal situaties waarbij de gemeente het onderhoud wil uitvoeren, aansluitend aan het groenbeheer van het omliggende stadsgroen . Daarnaast komen de ideeën van het waterschap en de gemeenten ten aanzien van de uitvoering van het onderhoud binnen stedelijk gebied (veegvuil,
obstakelvrije zone, etc.) niet altijd overeen. Het verdient aanbeveling om over het onderhoud van oppervlaktewater binnen stedelijk gebied met alle gemeenten sluitende afspraken te maken.
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Hoofdstuk 4 Knelpunten
§ 4.1 Algemeen
De in dit hoofdstuk genoemde knelpunten zijn het gevolg van de aanwezigheid van het stedelijk gebied . In § 4.2 wordt ingegaan op knelpunten die zich met name in het watersysteem
voordoen. In paragraaf§ 4.3 worden de knelpunten genoemd die zich manifesteren in de
waterketen. Deze knelpunten in de keten kunnen vervolgens weer oorzaak zijn van de beschreven knelpunten in het watersysteem.

§ 4.2 Knelpunten watersysteem
Planvorming

51 Water wordt niet of te weinig als een van de ordenende principes gehanteerd.

52 Het waterschap wordt niet of te laat betrokken bij de plan uitwerking.
53 De taakverdeling 'ontwatering door gemeente' en 'afwatering door het waterschap' is
niet eenduidig.

54 De kostenverdeling voor de waterhuishouding in bestemmingsplannen vindt veelal
plaats op basis van fictieve planvorming.

Maatschappij

55 De betrokkenheid van de burger bij het water in de stad is vaak gering. Dit geldt in het
bijzonder voor de afvoer van neerslag.

56 De belevingswaarde van het stedelijk water is gering .
Kwantiteit en kwaliteit

57

Het huidige stedelijk watersysteem werkt verdroging in de hand.

58

Het huidige stedelijk watersysteem werkt wateroverlast in de hand.

59

Overstortingen en regenwateruitlaten kunnen leiden tot water- en waterbodemverontreiniging.

510 Onvoldoende aandacht voor de grondwatersituatie kan leiden tot wateroverlast.

Vergunningen en overeenkomsten

511 Het onderhoud van leggerwaterlopen in het stedelijk gebied is nog niet overal geregeld .
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§ 4.3 Knelpunten waterketen
K 1 De planvorming voor het gemeentelijk rioolstelsel door de gemeente en voor zuiveringstechnische werken
door het waterschap geschiedt vooralsnog sectoraal. Een integrale benadering van het afvalwatersysteem is
derhalve beperkt. Overleg met waterleidingmaatschappijen en gebruikers over gebruik als huishoudelijk of
bedrijfswater van en creatief omgaan met regenwater vindt beperkt plaats. Hierdoor worden kansen gemist
om de waterketen optimaal te laten functioneren tegen de laagste maatschappelijke kosten.
K 2 Veel knelpunten in het stedelijk waterbeheer ontstaan door de manier waarop omgegaan wordt met het hemelwater. Deze knelpunten worden veroorzaakt doordat in het algemeen het hemelwater zo snel mogelijk
wordt ingezameld en afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie . Sinds kort is er een verandering waar te nemen
in de manier van omgaan met het hemelwater afkomstig van verharde oppervlakken. Het afkoppelen dan wel
niet aankoppelen van verhard oppervlak doet steeds meer zijn intrede. Dit vraagt om een gedragslijn van het
waterschap hoe hier mee om te gaan. Indien verhard oppervlak wordt afgekoppeld zou zowel de berging van
de gemeente als de capaciteit van het eindgemaal (waterschap) kunnen worden verkleind . Richtlijnen hiervoor ontbreken op dit moment. Hiernaast dient er duidelijkheid te worden gegeven over wat we doen met het
afgekoppelde regenwater en welke kwalitatieve en kwantitatieve eisen hierbij een rol spelen. Dit speelt dus
enerzijds op het gebied van de af te nemen hoeveelheden rioolwater die naar de zuiveringsinstallatie wordt
getransporteerd en anderzijds dient er antwoord te worden gegeven op de vraag hoe groot infiltratie of retentievoorzieningen moeten zijn. Tot slot dient de vraag te worden beantwoord 'wanneer is regenwater
schoon?'.
K 3 In de campagne om de betrokkenheid van de burger bij het milieu te vergroten is de afvoer van afvalwater
een onderbelicht terrein . De burger is vaak onbekend met hetgeen zich afspeelt achter de diverse afvoerputjes in en om het huis. In het algemeen wordt weliswaar bij het olie verversen nauwelijks gebruik meer
gemaakt van de straatkolk, maar de afweging om bepaalde zaken niet door het toilet of gootsteen te spoelen wordt voornamelijk bepaald door de bezorgdheid over een mogelijke verstopping in de eigen binnenriolering.
K 4 Doordat in het verleden in de meeste gevallen gekozen is voor het inzamelen van regenwater samen met
het afvalwater is het noodzakelijk overstorten aan te brengen. Dit omdat het economisch en technisch onverantwoord of onmogelijk is een stelsel aan te leggen wat ten alle tijde al het regenwater kan bergen. Door
deze keuze zullen tijdens hevige regenval overstorting en vanuit het rioolstelsel plaats vinden . Dit heeft vervuiling van het oppervlaktewater tot gevolg.
K 5 Door de werking van de overstorten wordt de waterkwaliteit negatief beïnvloed. In welke mate dit het geval
is, is niet exact bekend. Omdat wel bekend is dat de invloed zeer negatief is, is tot op heden volstaan met
arbitraire normen, de zogenaamde basisinspanning, waaraan rioolstelsels moeten voldoen . Indien blijkt dat
dit onvoldoende is, dient het waterkwaliteitspoor ingevuld te worden. Dit is tot op heden niet goed gelukt. Er
zijn onvoldoende meetlocaties en meetgegevens voorhanden waardoor het niet goed mogelijk is om de
kwaliteit van het stedelijk water inclusief de waterbodem te monitoren. Afspraken hierover met gemeenten
ontbreken meestal.
K 6 Ten gevolge van de tot voor kort bestaande tendens om regenwater in te zamelen en af te voeren naar het
rioolstelsel wordt tijdens regenweer het rioolstelsel en de zuiveringsinstallatie belast met sterk verdund afvalwater. Hierdoor neemt de kans op overstortingen toe en het zuiveringsrendement af. Hiernaast worden er
extra kosten gemaakt voor transport en zuivering van relatief schoon water.
In principe geld dit ook voor andere dunwaterbronnen zoals koelwater, drainagewater en bronneringswater
op de riolering. Vanuit het verleden zijn er situaties ontstaan waardoor afvoer van oppervlaktewater plaatsvindt naar het rioolstelsel. Dit kan geschieden via de overstorten (negatieve overstorting) en door rechtstreekse afwatering van oppervlakewater naar het rioleringssysteem.
K 7 Voor het lozen van vervuild water via overstorten op oppervlaktewater is een Wvo-vergunning nodig . In deze
vergunning worden kwalitatieve eisen gesteld aan het te lozen water. De vergunningen voor de overstorten
dienen te worden geactualiseerd.
Voor aansluiting van een (gemeentelijk) rioolstelsel op een zuiveringstechnisch werk van het waterschap is
een aansluitvergunning nodig . Hierin kunnen kwantitatieve en kwalitatieve eisen worden gesteld aan het te
lozen rioolwater. Een aantal aansluitvergunningen moeten nog worden verleend dan wel geactualiseerd.
K 8 In het verleden is er een taakverdeling gemaakt tussen gemeente en waterschappen met betrekking tot de
overdracht van het rioolwater aan het waterschap . Hiertoe is een aantal afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten met gemeenten . Hetzelfde geldt voor die situaties waarin het waterschap gebruik maakt
van gemeentelijke rioolstelsels voor het transport van rioolwater. De gemaakte afspraken en gesloten overeenkomsten dienen nader te worden beschouwd en in voorkomende gevallen te worden aangevuld c.q. geactualiseerd.
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§ 4.3 Knelpunten waterketen
Planvorming
K1

De planvorming voor het gemeentelijk rioolstelsel, transportsysteem en zuiveringsinstallatie geschiedt sectoraal.

K2

Er is nog onvoldoende kennis en beleid voor het fenomeen 'afkoppelen van verhard
oppervlak'.

Maatschappij
K3

De betrokkenheid van de burger bij het huishoudelijk water is gering. Dit geldt in het
bijzonder voor het afvalwater.

Kwaliteit en kwantiteit
K4

De vervuiling vanuit de waterketen richting watersysteem wordt hoofdzakelijk bestreden via zogenaamde 'end-of-pipe' oplossingen.

K5

Er is nog onvoldoende bekend over de vuiluitworp uit rioolstelsels om te kunnen beoordelen in welke mate hierdoor de waterkwaliteit negatief wordt beïnvloed.

K6

De rioolwaterzuiveringsinstallaties worden belast met dunwater.

Vergunningen en overeenkomsten
K7

De vergunningverlening door het waterschap vooroverstortingen is nog niet afgerond .

K8

De afspraken tussen gemeenten en waterschap ten aanzien van de overnamepunten
en doorvoerregelingen zijn niet éénduidig.
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§ 5.1.1 Waterplan bebouwd gebied
De volgorde voor het opstellen van de waterplannen bebouwd gebied worden in overleg met de gemeenten bepaald.

Nota waterhuishouding

Strategisch
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Milieubeleidsplan
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Waterplan bebouwd gebied
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Operationeel

GRP
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Figuur 2: plaats van Waterplan bebouwd gebied in de planstructuur
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Hoofdstuk 5 Nieuw beleid
§ 5.1 Watersysteem
In het eerste hoofdstuk van deze notitie is het algemene doel van het waterschap geformuleerd. Vanuit dit doel, het streven naar een duurzame waterhuishoudkundige situatie voor het
watersysteem tegen de laagst maatschappelijk kosten, wordt ook het nieuwe beleid voor
stedelijk water geformuleerd.
Een nieuw in te richten situatie dient derhalve direct op de voor het watersysteem een duurzame wijze te worden ingericht. Ook voor bestaande situaties dient de invloed van de bebouwing op het watersysteem geminimaliseerd te worden. Het uitgangspunt 'realisering tegen de laagste maatschappelijke kosten' betekent dat pas op termijn een duurzame situatie
zal worden bereikt.
De meest duurzame waterhuishoudkundige situatie in het stedelijk watersysteem is een situatie waarbij:
• het oppervlaktewater door het stedelijk gebied kwalitatief noch kwantitatief wordt beïnvloed;
• het grondwater door het stedelijk gebied kwalitatief noch kwantitatief wordt beïnvloed;
• het benodigde ruimtebeslag voor een goed functionerend oppervlaktewatersysteem
wordt gerespecteerd.

§ 5. 1. 1 Waterplan bebouwd gebied
Uit de knelpunten blijkt dat het waterschap er tot op heden niet in is geslaagd om voldoende
duidelijkheid te geven hoe invulling wordt gegeven aan het aspect voldoende en schoon
water in het stedelijk gebied. Het waterschap speelt tot op heden een te bescheiden (volgende) rol bij de planvorming voor het stedelijk gebied.
Vanuit de totale gebiedsvisie heeft het waterschap een duidelijk beeld van het gewenste
waterbeheer in de verschillende stedelijke agglomeraties. De gemeente is nauwkeurig op de
hoogte van de details en is verantwoordelijk voor de stedelijke planvorming.
Om daadwerkelijk een weloverwogen en integraal waterbeleid in het stedelijk gebied te kunnen voeren stelt het waterschap voor om voor de bebouwde gebieden, per gemeente, een
"Waterplan bebouwd gebied" op te stellen. In een Waterplan bebouwd gebied kan een gezamenlijke visie van de gemeente en het waterschap worden neergelegd, alsmede de wederzijdse afspraken hoe te komen tot een duurzaam stedelijk watersysteem.
Op hoofdlijnen zou in een Waterplan bebouwd gebied het volgende aan de orde kunnen komen:
• de huidige situatie ten aanzien van het stedelijk water;
• de gewenste situatie voor het stedelijk water;
• invullen van de gewenste situatie, hoe, wanneer en door wie.
Afhankelijk van de omvang en aard van de problematiek kan het Waterplan bebouwd gebied
qua inhoud en vorm per gemeente sterk verschillen. Voor het verkrijgen van draagvlak kunnen in het planproces andere partijen worden betrokken zoals, Provincie, drinkwaterleidingbedrijven, woningbouwcorporaties, natuurgroepen et cetera.
In figuur 2 is de verhouding van het Waterplan bebouwd gebied ten opzichte van andere
plannen weergegeven.
Het waterschap streeft ernaar in de komende vier jaar samen met de gemeenten voor alle
kernen een Waterplan bebouwd gebied op stellen. Gezien het belang is het waterschap bereid om 50%van de kosten voor het opstellen van het Waterplan bebouwd gebied bij te dragen
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§ 5. 1. 1. 1 Afkoppelen van verhard oppervlak
1.

Gebruik als huishoudelijk of bedrijfswater van het ingezamelde neerslagwater is een zeer nuttige koppeling
tussen waterketen en watersysteem. Hierbij wordt direct een meer schadelijke keten en systeem koppeling,
de winning van drinkwater, ontlast. Het direct gebruik van dit water als was- en spoelwater kan op dit ogenblik al rendabel worden verwezenlijkt. Omdat verreweg het grootste gedeelte van ons drinkwater als zodanig
wordt aangewend wordt hiermee de grootste winst bereikt. Om het ingezamelde water ook als drinkwater geschikt te maken is vooralsnog strijdig met het principe 'realisering tegen de laagst maatschappelijke kosten'.

2.

Neerslag die niet voor huishoudelijk gebruik kan worden ingezet dient ter plaatse te worden geïnfiltreerd in de
bodem. Hierdoor wordt de invloed van de aanwezige verharding op het watersysteem direct geneutraliseerd.
Hierbij moet speciale aandacht worden geschonken aan de hogere grondwatersituatie en het voorkomen van
de eventuele overlast. Het waterschap adviseert in de lijn van het Nationaal Pakket Woningbouw (Duurzaam
Bouwen) het kruipruimteloos bouwen en het bouwen op terpen .

3.

Indien infiltratie niet zinvol is (onderbemalingsgebied) of (nog) niet mogelijk is, kan lozing van neerslag op
oppervlaktewater worden overwogen. Het water dient dusdanig (vertraagd) te worden afgevoerd dat overbelasting van het oppervlaktewaterstelsel wordt voorkomen . Als tussenvorm voor de voorkeursvolgorde 2 en 3
kan worden genoemd "afvoer naar oppervlaktewater via een infiltrerende voorziening".

4.

Alleen in bestaande situaties en in situaties waarbij vervuiling van het verharde oppervlak (nog) niet is te
voorkomen (beide voorwaarden vloeien voort uit het uitgangspunt dat realisatie dient te geschieden tegen de
laagst maatschappelijke kosten) kan hemelwater via het rioolstelsel worden afgevoerd. De voorwaarden
waaronder dit dient te gebeuren zijn uitgewerkt in § 5.2 Waterketen.

De keuze voor het al dan niet afkoppelen van verhard oppervlak wordt, naast de technische mogelijkheden, voornamelijk bepaald door de aard en het gebruik van het verharde oppervlak. In aanvulling op de RIONED richtlijn
worden de volgende uitgangspunten gehanteerd voor:
•
Materiaalgebruik
Materiaalgebruik voor leidingen, daken, goten en andere voorzieningen waarmee ont- en afwatering plaatsvindt dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten van het convenant Duurzaam
Bouwen. In ieder geval dient uitloging van ongewenste stoffen te worden voorkomen.
•
Industrie- en bedrijventerreinen
Dakoppervlak kan afgekoppeld worden, mits risico's op ongewenste verontreinigingen van het oppervlaktewater beperkt zijn . Voor dakoppervlak hebben de risico's met name betrekking op de kans op foutieve aansluitingen bij aanleg, uitbreiding of wijziging van inrichtingen.
Weg- en terreinverharding dient op de riolering te worden aangesloten, tenzij de risico's op ongewenste verontreinigingen beperkt zijn. Voor terreinoppervlak zijn er met name risico's op verontreiniging van oppervlaktewater als gevolg van (zwaar) verkeer, (materiaal-)opslag, reinigingsactiviteiten, markten en dergelijke.
De afweging zal per geval door het waterschap in overleg met de gemeente plaatsvinden. Afkoppelen met
toepassing van voorbehandeling (retentievijver, zandfilter, helofytenfilter) is hierbij een optie.
•
Beheer
Het beheer van de voorzieningen, die nodig zijn in verband met afkoppelen, dient in een vroegtijdig stadium
onderdeel te vormen bij de uitwerking van de plannen. Naast het technisch plan zal dus tevens een beheervisie moeten worden opgesteld die in ieder geval de volgende onderdelen bevat:
de voorwaarden gesteld in verordeningen en of overeenkomsten ten aanzien van het gebruik van oppervlakken die worden afgekoppeld (bijvoorbeeld beleid voor onkruid- en gladheidbestrijding, hondenpoep,
reinigen van voertuigen en andere voorzieningen);
de wijze van beheer van de voorzieningen waarmee de oppervlakken zijn afgekoppeld (infiltratievoorzieningen, leidingen, voorkomen en opsporen foutieve aansluitingen, waterlopen) ;
de wijze waarop deze voorwaarden worden gecontroleerd en gehandhaafd;
de wijze waarop de voorwaarden bij de huidige en toekomstige bewoners I gebruikers bekend raken ;
de wijze waarop opgetreden wordt bij calamiteiten .
Blijkt aan de hand van deze criteria dat geen sprake is van verontreinigd hemelwater of het risico daarop, dan kan
het verhard oppervlak afgekoppeld worden.
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De volgende onderwerpen kunnen in het waterplan nader worden uitgewerkt:
• afkoppelen van verhard oppervlak;
• gemeentelijk rioolstelsel;
• grondwater;
• inrichting, beheer en onderhoud stedelijk water;
• waterkwaliteit;
• uitbreidingsplannen;
• betrokkenheid burgers bij watersysteem en -keten.
In de volgende paragrafen wordt nader op de inhoud van deze onderwerpen ingegaan en
wordt aangegeven wat de visie van het waterschap hierover is.

§ 5. 1. 1. 1 Afkoppelen van verhard oppervlak
Uitgangspunt van het waterschap is het streven naar een optimale situatie voor het watersysteem binnen het stedelijk gebied, waarbij al het verharde oppervlak als schoon kan worden bestempeld en waarbij de neerslag niet of niet direct via de riolering behoeft te worden
afgevoerd.
In het Waterplan bebouwd gebied wordt aangegeven op welke wijze met het hemelwater
dient te worden omgegaan. De voorkeursvolgorde voor de behandelwijze van schoon hemelwater is in principe:
1. gebruik als huishoudelijk of bedrijfswater;
2. infiltreren in de bodem;
3. lozen op oppervlaktewater;

In de Vierde Nota Waterhuishouding Wórdt~
aanbevolen op nieuwbouwlocaties mlnimaàl::'.
60% van het verhard oppervlak niet op de ri- ·
olering aan te sluiten en bij bestaande be- ·~ bouwing te streven naar het afkoppelen van
f 20%.vóór 2006.
,;1.!..

~

.

r ;)'~,

4. afvoeren naar de riolering .
Om de beïnvloeding van het stedelijk gebied op het watersysteem te minimaliseren dient
verstandig met de neerslag in dat gebied om te worden omgegaan. Het zonder meer afvoeren van neerslag via de riolering, tenzij het betreffende verharde oppervlak verontreiniging
aan de neerslag afgeeft, is de meest storende koppeling tussen waterketen en watersysteem. Deze koppeling werkt immers verdrogend op de omgeving, werkt via overstortingen
vervuilend op het omringende oppervlakte water en waterbodem, werkt knelpunten in het
oppervlaktewaterstelsel ten aanzien van wateroverlast benedenstrooms de overstorten in de
hand, minimaliseert de betrokkenheid van de burger met het milieu-aspect water, verstoort
het zuiveringsproces en maakt het zuiveringssysteem onnodig duur (zie ook H 4 Knelpunten).
Het ongedaan maken of in nieuwe situaties niet aanbrengen van deze koppeling tussen waterketen en watersysteem wordt in het algemeen aangeduid met de term 'afkoppelen~
In een Waterplan bebouwd gebied dienen de technische mogelijkheden (haalbaarheid) van
het afkoppelen van verharde oppervlakken in hoofdlijnen te worden onderzocht. Tevens zal
een analyse van de risico's onderdeel dienen te zijn in de afweging voor afkoppelen.
Van belang hierbij is dat alleen 'schone' verharde oppervlakken worden afgekoppeld. De
richtlijn 'Aandachtspunten aan- en afkoppelen van verharde oppervlakken', uitgegeven door
de stichting RIONED, dient als uitgangspunt bij de keuze voor het wel of niet afkoppelen van
verharde oppervlakken . Daarnaast wordt gewezen op het Nationaal Pakket Woningbouw
(Duurzaam Bouwen), waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden om regenwater te benutten en waswater (voor bijvoorbeeld toiletspoeling) te hergebruiken.
Het waterschap en de gemeente zullen eigen en landelijke ervaringen ten aanzien van het
afkoppelen steeds evalueren en inzetten voor toekomstige situaties.
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Bij het uitwerken van een stimuleringsregeling voor het afkoppelen van verhard oppervlak zal blijken of de hoogte
van de bijdrage wordt gedifferentieerd naar gelang de behandelingswijze (gebruik als huishoudelijk of bedrijfswater, infiltratie of lozing) van het afgekoppelde water. Immers in dat laatste geval werkt afkoppeling eerder contraproductief ten aanzien van het kwantiteit van het watersysteem . Voor lozing op riolering zal geen bijdrage worden gegeven.
§ 5. 1. 1.2 Gemeentelijk rioolstelsel
Als aanvullende maatregelen wordt onder andere gedacht aan:
•
het verbeteren van de doorspoelmogelijkheden van de ontvangende watergangen;
•
het afvoeren van uitkomend maaisel en slib van de ontvangende watergangen;
•
een goede situering en detaillering van de uitstroomconstructie;
•
het voorkomen van bladinvaL
§ 5. 1. 1. 4 Beheer, inrichting en onderhoud stedelijk water
Uitgangspunten ten aanzien van de onderhoudsplicht voor het waterschap zijn vastgelegd in Nota richtlijnen opstellen leggers. Op basis hiervan ontstaat inzicht in welke waterlopen door het waterschap en welke waterlopen
door de gemeente worden onderhouden. Ten aanzien van de bij het waterschap in onderhoud zijnde watergangen geldt het volgende:
ad a. Groenvoorzieningen buiten de eigen onderhoudspaden naast de waterloop worden derhalve niet door het
waterschap gemaaid.
ad b. Op basis hiervan worden de meeste beschoeiingen niet door het waterschap in onderhoud overgenomen.
Immers de meeste beschoeiingen zijn aangelegd ten behoeve van de veiligheid, verfraaiing (plasbermen
in woonwijken) of als grondkering (ruimtewinst). Dit komt overeen met het waterschapsbeleid ten aanzien
van duikers.
ad c. Met name ten aanzien van het voorkomen van uitlogen van schadelijke stoffen zullen eisen worden gesteld.
ad d. Eventueel kan, op het moment van overname van een daarvoor in aanmerking komend water, de huidige
toestand in kaart worden gebracht. Bij het eerstvolgende groot onderhoud kan dan verrekening met de
gemeente plaatsvinden. Indien er sprake is van verontreinigd slib dient dit echter bij voorkeur voor de formele overdracht te worden verwijderd.
ad e. ad f. Overeenkomstig het beleid in het buitengebied.
ad g. Het bouwkundig onderhoud is voor de ontheffinghouder. Problemen met betrekking tot de ontvangstplicht
kunnen aanleiding zijn tot het maken van nadere afspraken.
ad h. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten of fifty-fifty basis worden verdeeld tussen gemeente het waterschap .

In bepaalde gevallen (bij aanliggende groenstroken en stadsparken) zullen de gemeenten er de voorkeur aan geven zelf het onderhoud uit te (blijven) voeren. Indien dit met het oog op de functie van het oppervlaktewater mogelijk is kan het waterschap hieraan meewerken. Er dienen in dat geval afspraken te worden gemaakt ten aanzien van tijdstip en frequentie van het onderhoud . Het waterschap kan dan op basis van de hier genoemde uitgangspunten een bijdrage voor het gevoerde onderhoud aan de gemeente uitkeren.
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Omdat het afkoppelen van schoon verhard oppervlak een bijdrage levert aan het bereiken
van de doelstelling van het waterschap binnen het stedelijk gebied, zal het waterschap het
afkoppelen van bestaande bebouwing door het verstrekken van een financiële bijdrage stimuleren. In de stimuleringsregeling worden de randvoorwaarden, waaronder het waterschap
een financiële bijdrage verstrekt voor het afkoppelen van verhard oppervlak, nader uitgewerkt.
§ 5.1.1.2 Gemeentelijk rioolstelsel
Het opstellen van een wettelijk verplicht gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een verantwoordelijkheid van de gemeente. In het Waterplan bebouwd gebied moet worden aangegeven op welke locatie welke voorzieningen, voortvloeiend uit het GRP, zijn gepland. In het
Waterplan bebouwd gebied dient nader te worden bekeken hoe deze voorzieningen kunnen
worden ingepast en of er gelijktijdig aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen in het
watersysteem zelf.

§ 5. 1.1.3 Grondwater
Een Waterplan bebouwd gebied biedt tevens inzicht in de grondwaterbeheersituatie. Indien
er sprake is van grondwateroverlast dan dient eveneens te worden aangegeven op welke
wijze deze kan worden bestreden.
§ 5. 1. 1.4 Beheer, inrichting en onderhoud stedelijk water
Per waterloop moet worden vastgelegd wat de huidige en gewenste beheer-, inrichtings- en
onderhoudsituatie is. Hierbij gaat het om de afmetingen van de waterlopen, de optredende
peilen (met frequenties van onder- en overschrijding) en de wijze waarop onderhoud wordt
verricht. Het waterschap heeft het kwaliteitsbeheer en het kwantiteitsbeheer over alle in zijn
beheersgebied gelegen oppervlaktewateren, niet zijnde rijkswateren. Dit is geregeld in de
Verordening waterhuishouding Noord-Brabant. Het streven is om het stedelijk water zo natuurlijk mogelijk in te passen. Er dient evenwel rekening te worden gehouden met het plegen
van onderhoud aan de waterloop. Hiervoor heeft het waterschap aan één zijde van de leggerwatergangen een strook van vier meter nodig. Indien de bovenbreedte breder is dan zeven meter, dan dient aan beide zijden een onderhoudspad van vier meter vrij te worden gehouden. Waar geen onderhoudsstrook van 4 meter te realiseren of nodig is, dienen afspraken te worden gemaakt.
Bij het onderhoud beperkt het waterschap zich tot het uitvoeren van al het onderhoud aan
het leggerprofiel dat nodig is voor het in stand houden van het natte profiel van het oppervlaktewater ten behoeve van de waterhuishoudkundige functie (berging en afvoercapaciteit).
Daarbij geldt:
a het natte profiel is het profiel van de waterloop bij normaal zomerstuwpeil;
b beschoeiing binnen de normale waterlijn bij het zomerstuwpeil wordt alleen onderhouden
als deze nodig is voor het in stand houden van het natte profiel van de waterloop;
c de toegepaste materialen voor de oeverbescherming dienen op grond van milieu-overwegingen de goedkeuring van het waterschap te hebben;
d bij een eventuele overdracht van het onderhoud van een stadswater aan het waterschap
dient het betreffende oppervlaktewater op het oorspronkelijke ontwerpprofiel te zijn gebracht;
e het waterschap neemt de daarvoor in aanmerking komende waterbeheersingswerken
(stuwen en bodemvallen) in eigendom, beheer en onderhoud over;
f het maaisel dat bij het klein Oaarlijks) onderhoud vrijkomt, wordt door de gebruiker I eigenaar van de daaraan grenzende gronden naar evenredigheid ontvangen;
g van noodzakelijke infrastructurele werken, zoals duikers en bruggen, onderhoudt het
waterschap het doorstroomprofiel tenzij dit afwijkend is geregeld.
h veterinair verdachte specie in watergangen achter overstorten wordt door het waterschap
afgevoerd.
Het door het waterschap in voorbereiding zijnde Onderhoudsbeleidsplan zal voor dit onderdeel worden gehanteerd.
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§ 5. 1. 1. 7 Betrokkenheid burger bij watersysteem en waterketen
Voorbeelden van waar de burger rekening mee moet houden teneinde een goed functionerend systeem veilig te
stellen, zijn het gebruik als huishoudelijk of bedrijfswateren van water, het sproeien van tuinen, het voorkomen
van verkeerde aansluitingen, de wijze van onkruidbestrijding en het verkeerd gebruik van schrobputjes.
De betrokkenheid van de burger bij het watersysteem is een niet te onderschatten factor voor het welslagen van
een goed waterbeleid. De strijd om de aandacht van de burger zal vanuit verschillende invalshoeken moeten
plaatsvinden. Niet alleen zullen de voorlichters van gemeente en waterschap hierin samenwerken, maar dient ook
met waterleidingbedrijven, provincie en eventueel het rijk erin te worden betrokken.
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§ 5. 1. 1. 5 Waterkwaliteit en waterkwantiteit

Het waterschap is waterkwaliteit- en waterkwantiteitsbeheerder van al het oppervlaktewater.
Aangeven dient te worden op welke wijze het waterschap hiermee omgaat. Aandachtspunten hierbij zijn de monitoring van de waterkwaliteit en waterkwantiteit in relatie met de gemeentelijke activiteiten. Vooralsnog wordt
Afkoppelen van het vAn"'!:lrriA
niet gedacht aan een structureel meetnet
rings-Nederland het item
voor het stedelijk water. De komende jaren
moeten oppassen dat we niet
zal wel speciale aandacht worden
gescheiden rioolstelsel, waarvan we
geschonken aan het in beeld brengen en
de negentiger jaren hebben
·
niet voldoet aan de vuil uitworp-normen;
volgen van het afkoppelen van verhard
woonwijken blijken waterbodems te vervuilen als geoppervlak en het functioneren van de
volg van hemelwaterlozingen (onderzoeken. GTD.~
overstorten en regenwateruitlaten.
Veghel1992, Cuijk 1993, Uden 1996).
·· .
Hiernaast zal naar aanleiding van concrete
situaties of verzoeken extra onderzoek
worden gedaan.
§ 5. 1. 1. 6 Uitbreidingsplannen
Het Waterplan bebouwd gebied dient ook een doorkijk te geven naar toekomstige uitbreidingslocaties. Hiervoor dient in hoofdlijnen te worden aangegeven wat de kansen en de bedreigingen zijn voor het aspect water bij uitbreiding van het stedelijk gebied in alle mogelijke
windrichtingen. Dit wordt ook wel een 'waterkansenkaart' genoemd.
Indien een locatie bestemd is voor stedelijk gebied dan dient in een zeer vroeg stadium van
planvorming de wijze waarop met het water wordt omgegaan in detail te worden uitgewerkt
(zie § 5.1.2 Nieuwe gebieden).
§ 5. 1. 1. 7 Betrokkenheid burgers bij watersysteem en waterketen
In het Waterplan bebouwd gebied dient een strategie te worden opgenomen op welke wijze
burgers meer inzicht kan worden gegeven in de werking van het watersysteem en (de relatie
met) de waterketen. Er moet aangegeven worden waarmee de burger in en rondom zijn woning rekening moet houden om een goed functionerend systeem veilig te stellen.
§ 5. 1. 1. 8 Samenvattend
Het resultaat van een Waterplan bebouwd gebied per gemeente is:
• duidelijkheid over wie, waar, welke verantwoordelijkheid heeft;
• een knelpuntenanalyse (er ontstaat inzicht in de gebieden waar nog onvoldoende over
bekend is);
• een waterkansenkaart voor het stedelijk gebied;
• prioriteitsstelling voor korte en lange termijn acties;
• de basis voor een convenant c.q . overeenkomst die tussen waterschap en gemeente kan
worden gesloten.
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§ 5.1 .2 Nieuwe gebieden
Onder 'hydrologisch neutraal bouwen' wordt verstaan dat ten opzichte van de huidige situatie er in principe geen
hydrologische veranderingen ontstaan ten gevolge van het nieuw te ontwikkelen stedelijk gebied. Dit geldt in ieder geval voor de omgeving buiten het plangebied.
Voor het regenwater geldt uiteraard ook hier weer de in de vorige paragraaf genoemde voorkeursvolgorde voor
het omgaan met hemelwater (gebruik als huishoudelijk of bedrijfswater, infiltreren, oppervlaktewaterlozing en afvoer naar riolering).
Bij afvoer naar oppervlaktewater al dan niet via de riolering , dienen retentievoorzieningen te worden aangelegd
om de oorspronkelijke landbouwkundige afvoer in principe niet te laten toenemen . Hierbij mag de afvoer uit het
plangebied maximaal 2 1/s/ha bruto bedragen . Deze maximale afvoer is arbitrair vastgesteld.

Het bouwrijp maken van een nieuw stedelijk gebied geschiedt door de gemeente. Het aanleggen van noodzakelijke waterhuishoudkundige voorzieningen kan uit praktische overwegingen dan ook het beste door de gemeente
geschieden. Wel zal het waterschap voor de voorzieningen die tot zijn takenpakket (afwatering) behoren betalen.
Al het oppervlaktewater in het stedelijk gebied valt onder het beheer van het waterschap. Dit betekent niet dat het
waterschap ook overal de onderhoudsplicht heeft voor het oppervlaktewater. Ook hierbij wordt weer de eerder
genoemde leggernota gehanteerd . De onderhoudsplicht van het waterschap heeft in de regel betrekking op de
beken, de hoofdwaterlopen alsmede een aandeel in retentievijvers die zowel dienbaar zijn aan de ontwatering en
afwatering.
Het waterschap streeft uit beheersoogpunt in principe naar eigendom van leggerwaterlopen inclusief onderhoudspaden. Privaatrechtelijk kunnen hiermee de voorwaarden voor een goede taakuitoefening worden beschermd . Verwerving zal echter ten hoogste tegen de gangbare landbouwkundige waarden geschieden.
Om de behartiging van de waterschapstaak (lees: afwateringstaak van het waterschap) in nieuw te bebouwen
gebieden niet afhankelijk te laten zijn van de plaatselijke omstandigheden en/of de inventiviteit en vasthoudendheid van de onderhandelaars , is het waterschap bereid aan gemeenten een financiële bijdrage te verstrekken van
f 3000,- per ha bruto plangebied (exclusief grondverwerving). De financiële bijdrage is bedoeld voor de realisatie
van een goede afwatering bij gelegenheid van de realisatie van een nieuw bestemmingsplan .
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§ 5.1.2 Nieuwe gebieden

Voordat besluitvorming over een bestemmingsplan plaatsvindt, moet planmatig de waterhuishoudkundige gevolgen (o.a. waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie) in beeld te worden
gebracht. De samenvatting van dit waterhuishoudkundig plan is de 'natte paragraaf' van het
bestemmingsplan. In grove lijnen moet hierin worden aangegeven:
• wat de bestaande waterhuishoudkundige situatie is;
• de gevolgen van de geplande uitbreiding voor de waterhuishouding;
• een afweging van de waterhuishoudkundige belangen ten opzichte van de overige ordenende principes;
• een raamwerk van de nieuwe waterhuishoudkundige infrastructuur in samenhang met de
inrichting van het rioolstelsel (afvoer- en lozingspunten);
• principe-afspraken over het onderhoud (door wie en op welke wijze).
Evenals het Waterplan bebouwd gebied wordt voorgesteld het op stellen van een waterhuishoudkundig plan (en van een natte paragraaf) te zien als een gezamenlijke activiteit van de
gemeente en het waterschap. Omdat het initiatief voor een nieuw te ontwikkelen stedelijk
gebied vanuit de gemeente komt, zal de gemeente formeel als opdrachtgever optreden. Het
waterschap wil gezien zijn verantwoordelijkheid financieel tot 50% participeren in de kosten
voor het opstellen van het waterhuishoudkundig plan. Voorwaarde hiervoor is dat het waterschap vanaf het begin volledig bij het planproces betrokken wordt.
De kosten van een dergelijk waterhuishoudkundig plan variëren van f 500,- tot f 2.000,- per
ha bruto oppervlak, afhankelijk van de omvang van het plan.
Bij de planvorming in nieuwe gebieden zal het waterschap de volgende uitgangspunten
hanteren:
• hydrologisch neutraal bouwen;
• uitvoering door gemeente;
• beheer en onderhoud conform par. 5.1.1.4.;
• eigendom van leggerwaterlopen (en onderhoudspaden) bij het waterschap;
• leidraadbijdrage van f 3000,- per ha bruto plangebied.
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§ 5.2 Waterketen
Met het vermengen van neerslag of andere schoon water met afvalwater introduceren we 'dun' afvalwater (zie §
5.2.9 Dunwater).

Afvalwater behoort op de rioolwaterzuivering te worden verwerkt, overstorting en van (verdund) afvalwater trekken
een zware wissel op het watersysteem.
De meest optimale situatie voor een zuiveringsproces is een constante aanvoer van afvalwater van dezelfde samenstelling. Hoe groter de afwijking, des te slechter het zuiveringsrendement.
De vuiluitworp uit rioolwaterzuiveringinrichtingen dienen te voldoen aan de geldende normstelling.
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§ 5.2 Waterketen
Het beleid van het waterschap ten aanzien van de waterketen richt zich voornamelijk op een
onderdeel hiervan: de afvalwaterketen . De afvalwaterketen is het geheel van inzameling ,
transport en zuivering van het afvalwater. Voor transport en de zuivering is het waterschap
zelf verantwoordelijk. De inzameling en het transport binnen de gemeentegrenzen behoren
tot de taak van de gemeente.
De raakpunten tussen waterketen en watersysteem in het stedelijk gebied zijn:
• de overstortingen uit het inzamelings- en transportsysteem (riolering);
• de lozing van het effluent.
Daarnaast is er een belangrijk raakpunt tussen het stedelijke deel van de waterketen en het
waterschapsdeel, namelijk het punt waar het waterschap het ingezamelde rioolwater van de
gemeente overneemt (het overnamepunt). De voorwaarden die aan de overname van het rioolwater worden gesteld beïnvloeden sterk de hier genoemde raakpunten tussen waterketen
en watersysteem.
Voor de optimale inrichting van de afvalwaterketen is het nodig dat de aanpak niet meer gericht is op de rioolsystemen van de verschillende gemeenten afzonderlijk, maar op de regionale afvalwaterketen als geheel, ofwel de rioolwaterzuivering met aangesloten rioolwatersystemen . Uit eenafvalwaterketen-plan kan blijken dat het beter is om aanpassingen in het
rioolstelsel te doen in plaats van aan de zuiveringstechnische werken (of andersom). Dit kan
aanleiding geven tot onderlinge verrekening tussen gemeente en waterschap.
Net als bij het watersysteem in het stedelijk gebied dient voor de afvalwaterketen per zuiveringsgebied een visie te worden ontwikkeld. Het initiatief voor het opstellen van een afvalwaterketenplan per zuiveringsgebied wordt door het waterschap genomen, waarbij gemeenten en de waterleidingbedrijven worden betrokken. Ook voor het afvalwaterketenplan is
het uitgangspunt een optimale situatie voor het watersysteem te bewerkstelligen. In een
nieuw in te richten situatie gaan we direct uit van een optimale inrichting. Voor bestaande
situaties geldt dat, in verband met de kosten, op termijn de optimale situatie wordt bereikt.
Voor een optimale inrichting van de afvalwaterketen wordt gestreeft naar een:
• minimale vermenging van schoon (hemel-) water
Het is eigenlijk een heel
met afvalwater;
we aan de ene kant van de aMiiW~Itéri<EI
• minimale uitstoot van afvalwater uit het rioolstelsel
ten afvalwater vermengen met
hemelwater en drinkwater als tr:~r,l':nnrt.o
op oppervlaktewater;
middel toevoegen, waarna er aan het ein• minimale wisselingen in aangevoerd debiet op de
de van de keten nogal wat inspanningen ·
rioolwaterzuiveringsinstallaties;
.
worden verricht om het afVal weer
• minimale vuilemissie uit de
scho·n~ water te scheiden.
rioolwaterzuiveringsinrichtingen .
Het waterschap heeft in de afgelopen jaren verschillende notities uitgebracht die steeds een
basis vormen voor verwezenlijking van één of meerdere bovengenoemde doelstellingen (zie
§ 3.2 Kwaliteitsbeleid). De genoemde doelstellingen kunnen met verschillende maatregelen
worden gerealiseerd . De meest efficiënte maatregel is het niet afvoeren van schoon water
naar de rioolwaterzuivering. De grootste schoonwaterbron wordt gevormd door het op de riolering aangesloten verhard oppervlak. Zoals ook in de vorige paragraaf reeds is aangegeven vormt het afkoppelen een van de peilers van het nieuwe waterbeleid in het stedelijk gebied. De criteria voor afkoppelen etcetera zijn reeds in § 5.1.1.1 behandeld. Voor de stedelijke gebieden die (voorlopig) niet kunnen worden afgekoppeld zal het waterschap in grote lijnen het rioleringsbeleid handhaven, zoals dat in 1992 is vastgesteld. In de volgende paragrafen wordt dit beleid weergegeven, aangevuld met de waterschapsvisie ten aanzien van
hetwatersysteem-en het waterketenbeleid. De beleidsnotitie Rioleringen van de Brabantse
waterkwaliteitsbeheerders komt hiermee voor het waterschap De Dommel te vervallen .

Toelichting

§ 5.2.1 Verbeterd gescheiden rioolstelsels
De pompovercapaciteit is de hoeveelheid neerslag die via het rioolgemaal wordt afgepompt naar de rioolwaterzuiveringsinrichting uitgedrukt in mm/h (gerelateerd aan het verhard oppervlak) of in m3/uur. Zoals in de uitgangspunten in de inleiding van dit hoofdstuk is vermeld, is het van belang zo min mogelijk hemelwater naar de
zuivering af te voeren.

§ 5.2.2 Gemengde rioolstelstels
Op termijn dienen ook gemengde stelsels te worden omgebouwd tot de ideale situatie (schoon en afgekoppeld
verhard oppervlak). Uiteraard zal dit de nodige tijd vergen. Alleen bij grootschalige renovatie (herstrating, vervanging riolering, stadsvernieuwing) verdient het aanbeveling om zonder meer tot afkoppeling over te gaan. In bepaalde situaties kan het echter zinvol zijn afkoppeling te onderzoeken. Onder andere als alternatieve maatregel
voor vuiluitworpreductie. Het waterschap draagt financieel bij aan afkoppelingsplannen om de doelstelling van de
Vierde nota te kunnen verwezenlijken (zie § 5.1.1 .1 en § 5.2.3). Met name in dit verband is een totaal plan voor
de afvalwaterketen uiterst zinvol.
Ten aanzien van de plaats van de overstort stelt de inspecteur van de volksgezondheid en milieuhygiëne dat de
uitmonding van de overstort is gesitueerd op voldoende afstand van de woonbebouwing (tenminste 50 m). De afspraak is dat het waterschap hierop zal toetsen en zonodig de inspecteur zal inschakelen.
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§ 5. 2. 1 Verbeterd gescheiden rioolstelsels

Pas wanneer achtereenvolgens gebruik als huishoudelijk of bedrijfswater, infiltratie in de bodem en lozing op het oppervlaktewater om (milieu-) technische reden( en) nog niet tot de
mogelijkheden behoren, kan hemelwater via het rioolstelsel worden afgevoerd.
Hierbij dient te worden uitgegaan van een verbeterd gescheiden rioolstelsel met de volgende
specificaties:
• onderdrempel-berging hemelwaterriool: een inhoud van minimaal 2 mm van het aangesloten verhard oppervlak en bij voorkeur niet groter dan 4 mm;
• afvoer van hemelwater naar vuilwaterriool met een pompovercapaciteit van 0,2 mm per
uur, gerekend over het aangesloten verhard oppervlak;
• voor pompopstellingen wordt verwezen naar§ 5.2.6.
§ 5.2.2 Gemengde rioolstelsels
§ 5.2.2.1 Algemeen
Het beleid van het waterschap t.a.v. gemengde stelsels gaat, conform de aanbevelingen van
de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (CUWVO werkgroep IV), uit van een tweesporen aanpak.
1. De Basisinspanning, dat is de verplichting om op korte termijn de vuiluitworp vanuit rioolstelsels naar het oppervlaktewater terug te dringen.
2. Het waterkwaliteitsspoor dat wordt gevolgd indien de basisinspanning ten gevolge van
een overstort niet leidt tot de gewenste oppervlaktewaterkwaliteit Er kunnen dan lokaal
aanvullende maatregelen nodig zijn.
§ 5.2.2.2 Basisinspanning
•
Oppervlaktewater met algemeen geldende waterkwaliteitsdoeleinden
Dit type rioolstelsel kan alleen voor bestaande situaties voorlopig worden gehandhaafd.
De basisinspanning voor gemengde rioolstelsels wordt als volgt gedefinieerd:
een onderdrempelberging van 7 mm over het aangesloten verhard oppervlak;
een pompovercapaciteit van 0,7 mm per uur over het aangesloten verhard oppervlak;
een bergbezinkbassin van 2 mm berging;
de afstand van de uitmonding van de overstort tot de dichtstbijzijnde woonbebouwing bedraagt ten minste 50 meter.
De basisinspanning is uitdrukkelijk bedoeld als een referentie voor een bepaalde
vuiluitworp en niet als een middelvoorschrift Dit betekent dat, afhankelijk van lokale
omstandigheden, op grond van technische en/of financiële overwegingen kan worden
gekozen voor een gelijkwaardig alternatief. Uitgangspunt hierbij is dat de vuiluitworp
(zowel de jaar- als piekemissies) gelijk of kleiner zijn dan de vuiluitworp volgens de
basisinspanning.
Gemengde rioolstelsels dienen reeds te voldoen aan de basisinspanning." 1
•
Oppervlaktewater met de functie waternatuur of zwemwater
Lozingen op oppervlaktewater met hogere kwaliteitsdoelstellingen zoals de functie
waternatuur of zwemwater zijn in beginsel niet toelaatbaar. Voor niet doorstroombare
wateren met de functie waternatuur (vennen en dergelijke) en zwemwater is dit verbod absoluut. Bestaande overstorten van gemengde stelsels dienen te worden opgeheven of verplaatst. Wanneer dit, na beoordeling en instemming van het waterschap,
niet mogelijk mocht blijken, is voor deze gevallen aanvullend op de basisinspanning
een (open) berging van 14 mm noodzakelijk, dan wel maatregelen die gelijkwaardig

1

Deze termijnen zijn inmiddels verstreken. In de Gemeentelijke Rioleringsplannen zijn in
overleg met het waterschap nieuwe realisatietermijnen afgesproken.
•
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§ 5.2.2.3 Waterkwaliteitsspoor
De Vierde nota waterhuishouding hanteert voor de waterkwaliteitsnormen de begrippen 'streefwaarden' en MTR
(Maximaal Toelaatbaar Risiconivo), voorheen MILBOWA (Milieukwaliteiteisen voor BOdem en Water), voorheen
AMK (Algemene Milieu Kwaliteit) .

Daar waar de basisinspanning nog niet gerealiseerd is en zich in de praktijk ernstige knelpunten voordoen met de
oppervlaktewaterkwaliteit zal door de waterkwaliteitsbeheerder worden aangedrongen om direct te kiezen voor
een waterkwaliteitsaanpak. Hetzelfde geldt voor situaties waar bij voorbaat de verwachting bestaat dat de basisinspanning niet tot de gewenste waterkwaliteit zal leiden. Bij deze waterkwaliteitsaanpak zal gezocht worden naar
een optimaal milieurendement binnen het totale watersysteem.
Vooruitlopend op het vaststellen van de aanvullende maatregelen wordt aanbevolen om rekening te houden met
het ruimtebeslag en eventuele financiële reservering van middelen. Gestreefd wordt derhalve naar een vroegtijdig
signaleren van deze aspecten, zodat deze in bestemmingsplannen (bijvoorbeeld bestemmingsplan buitengebied)
worden opgenomen.
Daarnaast wordt aanbevolen om in het kader van het waterkwaliteitsspoor zo mogelijk flankerende maatregelen
gelijktijdig met het realiseren van de basisinspanning te realiseren . In dit verband kan onder andere gedacht worden aan:
•
het verbeteren van de doorspoelmogelijkheden van de ontvangende watergangen;
•
het afvoeren van uitkomend maaisel en slib;
een goede situering en detaillering van de uitstroomconstructie; in het kader van de volksgezondheid en mili•
euhygiëne wordt in algemene zin gesteld dat de uitmonding van de overstort is gesitueerd op voldoende afstand van de woonbebouwing, (bij voorkeur minimaal 50 meter);
•
het voorkomen van bladinvaL
§ 5.2.3 Pompovercapaciteit en de "winst'' bij afkoppelen
De afgelopen jaren is ten behoeve van de beperking van de vuiluitworp over het algemeen gekozen voor het
bouwen van extra berging (bergbezinkbassins, extra berging in het stelsel, extra open berging). Er zijn geen alternatieve oplossingen uitgevoerd waarbij de pompovercapaciteit is verhoogd. Dit zal wellicht voor het rioolstelsel
ter plaatse tot een vermindering van de vuiluitworp leiden, maar zal over de gehele afvalwaterketen een verhoogde vuillast geven of resulteren in hogere maatschappelijke kosten (verhoging pompcapaciteit en verhoging zuiveringscapaciteit kosten voor het bereiken van eenzelfde emissiereductie meer dan de bouw van randvoorzieningen). De winst van het afkoppelen voor de vuiluitworp moet dan ook bij afkoppelen te gelde worden gemaakt door
de pompcapaciteit in verhouding met het aangesloten verharde oppervlak (mm/h) gelijk te houden en aldus in ab3
solute waarde (m /h) te verminderen. Gelet op het financiële voordeel dat afkoppeling voor het waterschap oplevert (o .a. verlaging pompcapaciteit en verlaging zuiveringscapaciteit) is het waterschap bereid voor afkoppeling
van verhard oppervlak een bijdrage van fl. 4,- per m2 afgekoppeld verhard oppervlak te verstrekken. Dit bedrag
van fl. 4,- is gebaseerd op een landelijke tendens.
Het is uiteraard niet mogelijk per geval de winst van het waterschap direct te verzilveren. Immers in veel gevallen
is reeds een bepaalde pompcapaciteit en zuiveringscapaciteit aanwezig en kan pas van winst worden gesproken
op het moment dat bepaalde capaciteitsverhogingen niet behoeven te worden uitgevoerd. Tot dat moment beperkt de winst zich tot lagere exploitatie kosten . Uiteindelijk zal het waterschap de winst van het afkoppelen echter wel merken in de dimensienering en exploitatie van nieuwe en te renoveren zuiveringstechnische werken.
§ 5.2.4 Mechanische riolering
Mechanische riolering (druk- en vacuümriolering) wordt voornamelijk toegepast in het buitengebied voor verspreide bebouwing.

§ 5.2.6 Rioolgemalen
De eisen die aan gemalen worden gesteld zijn bedoeld om de kans op ongewenste lozingen op oppervlaktewater
als gevolg van storingen van pompen of ten gevolge van disfunctioneren van het rioolstelsel zo klein mogelijk te
houden. Uiteraard dienen nieuw te bouwen gemalen direct aan de genoemde criteria te voldoen . Voor bestaande
situaties dienen de gewenste maatregelen op in het gemeentelijk rioleringsplan te worden vermeld .
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zijn met betrekking tot de vuiluitworp Uaar- en piekemissies).
De hier genoemde maatregelen dienen vóór het jaar 2000 te zijn uitgevoerd. * 1
§ 5. 2. 2. 3 Waterkwaliteitsspoor
Voor oppervlaktewateren met algemeen geldende oppervlaktewaterkwaliteit dient gezien de
gekozen gefaseerde tweesporen aanpak, de toetsing aan de waterkwaliteitsdoelstellingen
(streefwaarden en MTR) plaats te vinden, nadat de basisinspanning is gerealiseerd en effect
heeft kunnen sorteren. Het waterschap zal een eenduidige meetmethode voor toetsing van
het waterkwaliteitsspoor uitwerken.
Indien de vereiste normen voor de waterkwaliteit- ten gevolge van de overstort op oppervlaktewateren met algemeen geldende oppervlaktewaterkwaliteit - niet worden gehaald zal
achter de betreffende overstort een aanvullende berging van maximaal 8 mm worden vereist,
dan wel maatregelen met gelijkwaardige effect ten aanzien van jaar- en piekemissies moeten
worden getroffen

§ 5.2.3 Pompovercapaciteit en de winst bij afkoppelen
Bij afkoppeling van verhard oppervlak in bestaande gebieden blijft de pompovercapaciteit
zoals in § 5.2.1 en § 5.2.2 is aangegeven. De benodigde absolute pompcapaciteit (in m3/h)
daalt derhalve. Het hierdoor ontstane financiële voordeel voor het waterschap wordt aan de
gemeente overgedragen in de vorm van een bijdrage voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak.

§ 5.2.4 Mechanische riolering

Het gebruik van mechanische riolering (drukriolering, vacuümriolering, lucht-persriool) beperkt zich voornamelijk tot de inzameling van huishoudelijk afvalwater. Hemelwater mag niet
op dit systeem worden aangesloten. Ten aanzien van de vraag waar wel en waar geen riolering (in het buitengebied) dient te worden aangelegd, wordt verwezen naar de nota Rioleringsbeleid in de provincie Noord-Brabant. Hierin zijn de criteria vastgesteld voor het ontheffingenbeleid van de gemeentelijke zorgplicht voor de verwijdering van het afvalwater op
grond van artikel 10.16 van de Wet milieubeheer.
De drukrioleringspompen dienen bij voorkeur te voldoen aan de gestelde eisen in § 5.2.6 Rioolgemalen, met uitzondering van een dubbele pompopstelling.

§ 5.2.5 Berekeningsgrondslagen
Voor de rioleringsberekeningen wordt verwezen naar de Leidraad Riolering module C21 00.
Naast gegevens over de vuilemissies Uaar en piekvrachten) zijn met het oog op de afvoercapaciteit van de waterlopen tevens gegevens nodig omtrent debieten die met een herhalingstijd van T =5 en T =10 jaar kunnen voorkomen.

§ 5.2.6 Rioolgemalen
Gemalen dienen aan de volgende criteria te voldoen:
• Pompopstelling
Rioolgemalen dienen te worden voorzien van reservepompen . Een alternatief hiervoor is een regeling waarbij pompen binnen een bepaalde tijdsduur op afroep

1

* Deze termijnen zijn inmiddels verstreken. In de Gemeentelijke Rioleringsplannen zijn in

overleg met het waterschap nieuwe realisatietermijnen afgesproken.
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§ 5.2.8 Uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van rioolstelstels
Bij het regulier (cyclisch) onderhoud aan de riolering is het van belang dat aandacht wordt geschonken aan controle van rioleringstechnische voorzieningen zoals gemalen, overstorten, randvoorzieningen, stuwputten, afsluiters en terugslagkleppen . Het verdient aanbeveling deze controleresultaten in een logboek bij te houden, zodat
de onderhoudsteestand van deze rioleringsonderdelen hieruit kan worden opgemaakt. Dit met het oog op de bepaling van de restlevensduur en de momenten van (groot) onderhoud.
§ 5.2.9 Dunwater
§ 5.2.9.1 Algemeen
De belangrijkste dunwaterbronnen zijn:
•
hemelwater;
•
grond(water)saneringen;
•
drainage;
•
bronneringen;
•
koelwater.
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•

•

•

beschikbaar zijn. Te allen tijde moet worden voorkomen dat ten gevolge van een
pompstoring rioolwater uit het stelsel treedt.
Het inslagpeil mag niet hoger zijn ingesteld dan de binnenonderkant van de laagst inkomende rioolbuis.
Rioolgemalen mogen niet zijn voorzien van een nooduitlaat; een nooduitlaat van het
afvalwaterriool op het regenwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel is toegestaan, indien deze in het gemaal is geïntegreerd en is voorzien van een signalering
op afstand.
Pompcapaciteit
Ter controle van de werkelijke afvoercapaciteit dient minstens eenmaal per twee jaar
de capaciteit van de pompen door middel van een meting gecontroleerd te worden.
De resultaten van de meting zullen aan de waterkwaliteitsbeheerder op diens verzoek
ter beschikking worden gesteld. Verwezen wordt naar het STOWA-rapport 96-10
'Metingen aan rioolstelsels en oppervlaktewater'.
Bij verlaging van de benodigde pompcapaciteit, zoals is bedoeld in § 5.2.3 Pompovercapaciteit en de winst bij afkoppelen, dient ook de geïnstalleerde pompcapaciteit te worden
aangepast. Bij iedere meting van de pompcapaciteit dient ook de benodigde pompcapaciteit te worden aangegeven.
Signalering
Rioolgemalen, niet zijnde drukrioleringsunits, moeten worden voorzien van een automatische signalering op afstand naar een centrale post die 24 uur per etmaal wordt
bewaakt.
Storingen en calamiteiten dienen te worden bijgehouden in een logboek dat op verzoek ter beschikking wordt gesteld aan het waterschap.
Calamiteiten dienen altijd direct te worden gemeld bij het waterschap.
Voor zover bestaande rioolgemalen nog niet aan alle criteria voldoen, zal dit in het
eerstkomende gemeentelijk rioleringsplan in de strategie moeten worden opgenomen.

§ 5.2. 7 Randvoorzieningen
Voor het ontwerp van randvoorzieningen wordt verwezen naar de 'Handleiding Ontwerp
Randvoorzieningen 11 1995' van de Noord-Brabantse waterkwaliteitsbeheerders en het rapport Toetsing criteria beleidsnotitie randvoorzieningen' van de Werkgroep Riolering WestNederland.

§ 5.2.8 Uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van rioolstelsels
Het aanleggen, beheren en onderhouden van rioolstelsels (inclusief randvoorzieningen) behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het waterschap zal dit niet financieel
stimuleren. In de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 3220 'Buitenriolering beheer', wordt
aangegeven op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het beheer van het rioolstelsel. Voorts wordt hieraan in de Leidraad Riolering ook aandacht aan besteed. Hier wordt
verder naar verwezen. Het aanleggen, beheren en onderhouden van transportsystemen
vanaf de zogenaamde overnamepunten en de rioolwaterzuiveringsinstallaties, behoort tot de
verantwoordelijkheid van het waterschap .

§ 5.2.9 Dunwater
§ 5. 2. 9. 1 Algemeen
Als dunwater worden (afval-)waterstromen aangemerkt, waarbij sprake is van relatief grote
hoeveelheden afvalwater met lage concentraties aan zuurstofbindende stoffen, nutriënten,
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§ 5.2.9.3 Grond(water)saneringen

Het Lozingenbesluit Wvo Bodemsanering en proefbronnering regelt (met ingang van 1 maart 1997) lozingen van
bepaalde categorieën van verontreinigd grondwater op de riolering . Het besluit bevat algemene regels ter bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinrichting en de kwaliteit van het ontvangend
oppervlaktewater.
§ 5.2.9.4 Bronneringen
Het waterschap heeft behoefte aan de melding van de voorgenomen lozing van bronneringswater. Met het oog
op de doelmatige werking van de zuiveringsinstallatie en de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Zowel melding van lozing op oppervlaktewater (Keur) als lozing op riolering (aansluitverordening/vergunning) zijn
verplicht. Feitelijk zal in geval van oppervlaktewaterlozing de bronneerder de meldingsplicht hebben en in geval
van lozing op de riolering de gemeente omdat zij in dat laatste geval de lozer is op het zuiveringstechnische werk
van het waterschap . In het kader van de goede samenwerking tussen partijen is het gewenst als de gemeente
en/of de provincie bij bronneringen altijd het waterschap op de hoogte stelt. Oe gemeente en de provincie hebben
immers zicht op de mogelijke bronneringen in verband met de verstrekte bouwvergunning of bronneringsvergunningen.
§ 5.2.9.5 Drainagewater
Mogelijkheden voor de afvoer van drainagewater naar het oppervlaktewater zullen in overleg met het waterschap
moeten worden bepaald. Bij het ontbreken van alternatieve lozingsmogelijkheden kan voor specifieke situaties
(bijv. calamiteitendrains of ringdrains rond fundering), bij hoge uitzondering en in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder, (tijdelijke) aansluiting op het rioolstelsel worden overwogen.
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zware metalen en/of microverontreinigingen. Directe lozing ervan op het oppervlaktewater
zonder maatregelen is niet toegestaan .

§ 5.2.9.2 Hemelwater
Hiervoor wordt verwezen naar§ 5.1.1.1 Afkoppelen van verhard oppervlak.§ 5.2.9.3
Grond(water)saneringen
Verwezen wordt naar het Lozingenbesluit Wvo Bodemsanering en proefbronnering .
Lozingen van grondwatersaneringen dienen gemeld te worden bij het waterschap. Door het
waterschap kunnen per geval nadere eisen gesteld worden in verband met de beperkte capaciteit van de rioolwaterzuivering en de gehalten van stoffen die worden geloosd met het
oog op de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Uitgangspunt voor lozing op het rioolstelsel is dat dit bij droog weer kan worden toegestaan,
mits er geen noemenswaardig beslag wordt gelegd op de onderdrempelberging en/of afvoercapaciteit. Bij regen dient de lozing tijdelijk gestaakt te worden tot er sprake is van droog
weer.
§ 5.2.9.4 Bronneringen
Alle lozingen van bronneringswater dienen bij het waterschap gemeld te worden. Het waterschap brengt de kosten in rekening voor het lozen van licht verontreinigd bronneringswater.
De 'gedragslijn voor lozing van bronneringswater c.a. in de provincie Noord-Brabant' zal nader worden uitgewerkt en bestuurlijk worden vastgesteld. Uitgangspunt bij lozing op het rioolstelsel is dat de cumulatieve hoeveelheid te lozen water afkomstig van (grondwatersanering en/of) bronneringen niet groter is dan 10% van de hydraulische capaciteit van het zuiveringstechnisch werk. Aanvullende beleidscriteria hierover zullen door het waterschap worden
opgesteld.
§ 5.2.9.5 Drainagewater
Het lozen van water afkomstig van grondwaterstandregulerende drainagesystemen op het
rioolstelsel _is niet toegestaan . Drainagewater dat verontreinigd is, moet worden afgevoerd
naar het rioolstelsel.
§ 5. 2. 9. 6 Koelwater
Lozing van grote hoeveelheden koelwater op het rioolstelsel moet worden voorkomen.
Bij lozing op het rioolstelsel worden de criteria zoals beschreven in§ 5.2.9.4 Bronneringen
gehanteerd
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§ 5.2.10. 1 Overstortvergunning (kwaliteit)
In de Wvo-vergunning zal worden opgenomen binnen welke termijnen de maatregelen voor de verbetering van de
waterkwaliteit dienen te worden gerealiseerd. Hierbij wordt uitgegaan van het gemeentelijk rioleringsplan, mits
daar overeenstemming over bestaat.
In een Wvo-vergunning is de bepaling opgenomen dat er metingen moeten worden verricht. Het betreft hier vooralsnog de meting van de overstortingsfrequentie vanuit het rioolstelsel naar het oppervlaktewater. Met de periodiek te verstrekken meetresultaten kan indicatief inzicht worden verkregen in de werking van het rioolstelsel. Tevens kunnen deze gegevens wellicht bruikbaar zijn voor de invulling van het waterkwaliteitsspoor. Voor metingen
aan rioolstelsels wordt verwezen naar het rapport van de STOWA 'Metingen aan rioolstelsels en oppervlaktewater: Eenvoudige metingen en waarnemingen'.
Voor de overige eisen die gesteld worden aan een vergunningsaanvraag wordt kortheidshalve verwezen naar de
Beleidsnotitie Overstortingen' van juni 1994 van de Oost-Brabantse waterschappen.
Om tot een ontvankelijke aanvraag te komen, verdient het aanbeveling de vereiste bescheiden en gegevens in
concept vooraf in enkelvoud ter beoordeling toe te sturen en/of overleg te voeren. Na overeenstemming hierover
dient de aanvraag in zevenvoud te worden ingediend bij de waterkwaliteitsbeheerder.
De vergunningaanvraag zal worden behandeld conform de in de Wet Milieubeheer aangegeven procedure.
§ 5.2.10.2 Overstortvergunning (kwantiteit)
Bij de vergunningverlening maakt het waterschap onderscheid tussen beschermingsgebieden waarbij geen nadelige effecten op het waterhuishoudkundig systeem mogen plaatsvinden en overige gebieden waarbij het lozen
3
van meer dan 100 m /h een vergunning vereist. Het waterschap toetst in dat geval of er geen onevenredige nadelige effecten ontstaan .
Uiteraard worden in voorkomende gevallen de ontheffing voor het aanleggen van de lozingsconstructie en de
vergunning voor de lozing gecombineerd tot een zogenoemde gebundelde beschikking.

§ 5.2.10.3 Aansluitvergunning
Het kan hierbij gaan over aansluitingen op een rioolgemaal of rechtstreeks op RWZI van de waterkwaliteitsbeheerder. In de meeste gevallen zal het gaan om lozing vanuit een vrijvervalstelsel, maar ook de aansluiting van
persleidingen en drukrioleringen op een zuiveringstechnisch werk vallen hieronder.
Bij de aanvraag voor een verlening of wijziging van een vergunning kunnen de volgende gegevens worden gevraagd.
•
Technische gegevens van het rioolstelsel, inclusief de aansluitpunten en een overzichtstekening van het rioleringsgebied (schaal min. 1:2500).
Het aantal huishoudens per aansluitpunt.
•
Het aantal en de aard van de bedrijven per aansluitpunt (behalve de categorie A.M.v.B.-bedrijven die zijn
•
aangewezen bij koninklijk besluit aangegeven in 1990 Stbl.598).
3
Een raming van het aantal m per uur, gedifferentieerd naar hoeveelheden droogweerafvoer en regenwater•
afvoer alsmede de pompovercapaciteit in m3 per uur.
•
Een raming van de hoeveelheden afvalstoffen per aansluitpunt, uitgedrukt in vervuilingseenheden (v.e.), gedifferentieerd naar inwoners en bedrijven.
•
Per aansluitpunt het aantal ha. afvoerend verhard oppervlak.
Gegevens over de in het kader van het beheer en onderhoud te ondernemen activiteiten.
•
Er zal onder andere worden getoetst op basis van het vastgestelde rioleringsplan . Er kunnen voorwaarden gesteld worden in de vorm van debietmeting en/of besturing op afstand.
Om tot een ontvankelijke aanvraag te komen, verdient het aanbeveling de vereiste bescheiden en gegevens in
concept vooraf in enkelvoud ter beoordeling toe te sturen en/of overleg te voeren . Na overeenstemming hierover
dient de aanvraag in zevenvoud te worden ingediend bij de waterkwaliteitsbeheerder.
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§ 5.2.10 Vergunningen
§ 5. 2. 10. 1 Overstortvergunning (kwaliteit)
Voor het lozen van (met hemelwater verdund) rioolwater op oppervlaktewater via overstortputten van gemengd gerioleerde gebieden, is een door de waterkwaliteitsbeheerder te verlenen vergunning vereist (artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren).
Hetzelfde geldt in beginsel voor lozingen via overstortputten van verbeterd gescheiden gerioleerde gebieden.

§ 5.2.10.2 Overstortvergunning (kwantiteit)
Voor het aanleggen van een lozingsconstructie is in het kader van de Verordening waterhuishouding en de waterschapskeur een ontheffing vereist.
Bovendien is het lozen van water in beschermingsgebieden die in de Keur zijn genoemd, of
het lozen boven de 100 m3/h in de overige gebieden, vergunningsplichtig .
§ 5. 2. 10.3 Aansluitvergunning
Voor het aansluiten van riolering (zowel gemeentelijke als particuliere rioolstelsel) op een
zuiveringstechnisch werk van de waterkwaliteitsbeheerder is een vergunning vereist op basis
van de Aansluitverordening.
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Hoofdstuk 6 Hoe verder

Deze nota dient te worden gezien als een nota over het stedelijk water waarin een aantal
ontwikkelingen en nieuwe beleidsuitgangspunten zijn vastgelegd. Vervolgens dient voor een
aantal onderwerpen een verdere uitwerking plaats te vinden. Hiermee wordt meer inzicht gegeven hoe met de beleidsuitgangspunten moet worden omgegaan. Dit is mede van belang
om uniformiteit van handelen in de stroomgebieden te krijgen. Voor o.a. de volgende onderwerpen zal verdere uitwerking moeten plaatsvinden:
1. Inhoud waterplannen voor het bebouwd gebied I bijdrage voor opstellen Waterplan bebouwd gebied
2. Stimuleren afkoppelen verhard oppervlak
3. Inhoud "natte paragraaf' en waterhuishoudkundige plannen voor nieuwe bestemmingsplannen alsmede bijdrage van het waterschap in:
- de opstelkosten voor waterhuishoudkundige plannen
- de aanlegkosten van waterhuishoudkundige voorzieningen
voor bestemmingsplannen
4. Beleid voor dun water problematiek (bronneringen etc.)
5. Invulling waterkwaliteitsspoor voor overstorten
6. Inhoud afvalwaterketenplan
7. Vergunningverlening en handhaving, (overstortvergunningen en aansluitvergunningen)
8. Doorvoerregelingen
9. Oppompen tot lozingsniveau
10. Monitoring
11 . Communicatie
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