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Geachte heer/mevrouw,
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brief, op 9 november 1992 mededeling gedaan over de gewijzigde uitgangspunten m.b.t. he t rioleringsbeheer, in navolging van de CUWVO-aanbevelingen.
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"Beleidsnotitie Riolering", van de brabantse waterkwali tei tsbeheerders, t e
worden aangepast.
L7 010 1 ~ t,~Ç(.
~(/'(iA~;~ • (Y/ .
Deze aanpassingen zijn aangegeven in de bijgevoegde bijlage. Tevens is een
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om deze wijzigingen toe te voegen aan de Beleidsnotitie Riolering .
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Aansluitend aan de door de Provincie doorgevoerde wijzigingen dienen in de
Beleidsnotitie de volgende zaken te worden herschreven:

=

In de inleiding wordt verwezen naar de art. 19 en 20 van de Verordening
Waterkwaliteitsbeheer Noord-Brabant. Inmiddels is met ingang van 1
november 1992 de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant van kracht
waarin in hoofdstuk B7, par. B3 regels zijn aangegeven voor de rioleringstaak van de gemeenten.

=

Indien een Verbeterd Gescheiden Stelsel (V . G.S.) wordt aangelegd, c.q .
een bestaand stelsel wordt omgebouwd tot een V.G.S . , dient in de hemel waterriolering te worden gestreefd naar een berging van minimaal 2 nm
en een pompcapaciteit vanuit het hemelwaterstelsel van minimaal 0,2
mm/h. In overleg met de waterkwaliteitsbeheerder kan hiervan afgeweken
worden.

=

Bij een gemengd rioolstelsel met randvoorziening dient als algemeen
uitgangspunt te worden aangehouden een bergbezinkvoorziening achter de
overstort met een bergingscapaciteit van 2 nm.

=

Bij lozingen op wateren met de functie waternatuur dient aanvullend een
berging te worden gerealiseerd van 14 nm.

=

Indien bij de overige wateren de basiskwaliteit (AMK) nie t wordt ge haald kan een aanvullende berging nodig zijn tot maximaal 8 nm .
Een en ander zoals is aangegeven in de bijgevoegde beslissingsmatrix
randvoorzieningen.

's-Hertogenbosch, 1 april 1993
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VOORWOORD
De provincie Noord-Brabant heeft door haa r grote nd eels hoge ligging en zandige o nd ergrond maar we inig oppervlaktewate r. Daardoor hebben rioleringen hier meer invloed op de
kwaliteit va n het oppervlaktewater (direct via de overstorten en indirect via de rioolwaterzuiveringsinstallaties), dan in de waterrijke gedeelten van ons land.
Het beheer van rioleringen krijgt daarom veel aa ndacht.
De provincie Noord-Brabant heeft in 1986 samen met de Afdeling Noo rd-Brabant VNG en
de Noord-Brabantse Waterschapsbond de rio leringe nproblematiek in Noord- Brabant in
kaart geb racht. De daartoe ingestelde werkgroep presenteerd e in september 1988 haar
rapport "Rioleringen in Noord-Brabant, inventarisatie en aanbevelingen".
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant onderschreven de aanbevelingen uit dat rapport en
attendeerden daarbij vooral op het belang van:
- afstemming tussen gemee nten en waterschappen en een intensieve samenwerking bij
ve rgu nningverlening, co ntrole en handhaving, waar het gaat om lozingen op de riolering;
- gemeentelijke ri olerings beheerplannen, in overeenstemming met de waterschappen;
- kostendekkende rioolrechten en bij voorkeu r financiële verzelfstandiging van het rio leringsbeheer binnen de gemeentebegroti ng;
- bindende afspraken over kostenverdeling tussen gemeente en waterschap voo r verbeteringswerken aan rioleringen.
Teneinde een en ander te coördineren en te stimulere n is in 1989 het Bestuurlijk Overleg
Rioleringen (BOR) ingesteld. In dit overleg hebben bestuurlijke vertegenwoo rdigers zitting
name ns de Afdeling Noord-Brabant VNG, de Noord-Brabantse Waterschapsbond en de
provincie.
Het BOR heeft velerlei initiatieven ontplooid gericht op verwezenlijking van de doelstellingen.
Het beleid betreffende rioleringen, dat is verwo ord in het provinciale Waterhuishoudingsplan
1991 - 1995, is tot stand gekomen via intensieve communicatie tussen gemeenten, waterschappen en provincie, waarbij het BOR een belangrijke rol heeft gespeeld. In het waterhuishoudingsplan zijn de genoemde aanbevelingen overgenomen.
Zowel bij waterschappen als gemee nten bestaat behoefte aan richtlijnen voor de uitwerking
van het in het Waterhuishoudingsplan geform uleerde beleid. De voo rliggende notitie beoogt
daaraan tegemoet te komen.
Aanvankelijk opgesteld als concept-richtlijn voor de afzonderlijke wate rschappen ten behoeve van de inliggende gemeenten, is de notitie uiteindelijk geworden tot wat zij nu is: een
duid elijke hand leiding voor d e ge meenten en waterschappen in Noord- Brabant.
Het uitvoeren van rioleringsbeheer vergt maatwerk, toegespitst op elke situatie, In overleg
tusse n gemeente en waterschap zal naar de beste oplossing moeten worden gezocht, waarbij
de doelstellingen worden gerealiseerd met een optimale inzet van de middelen.
Ook landelijk wordt inmiddels een vergelijkbaar beleid gevolgd. In een tijd dat van vele
doelgroepen grote inspanningen worden gev raagd om het milieu te verbeteren, kan de
overheid zeker niet achterblij ven.
Het doet mij dan ook ge noegen dat alle vertegenwoordigers in het Bestuurlijk Overleg
Rioleringen d eze notitie ondersteunen. Dit is weer een stap op weg naar een goed rioleringsbeheer, in harmonie met het water- en milieubeheer.

Januari 1992
Namens het Bestuurlijk Overleg Rio leringen.
dr. R.W. Welschen, voorzitter,
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INLEIDING
I. I

Algemeen
In 1991 is door Provinciale Staten van Noord-Brabant het waterhuishoudingsplan (WHP)
"Werken aan water" vastgesteld. Dit plan vormt de nadere concretisering van het landelijk
wate rhuishoudkundig beleid zoals dat beschreven is in de derde Nota waterhuishouding
"Water voor nu en later". Ook is rekening gehouden met het terzake vermelde in het
Nationaal Milieubeleidsplan.
In het kader van de bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen verontreiniging -één
van de hoofdlijnen in het WHP- is een aantal beleidsvoornemens geformuleerd die alle
betrekking hebben op de emissiereductie (50% voor het jaar 1995 en 90% voor het jaar 2000)
van een groot aantal grond- en oppervlaktewater vero ntreinigende stoffen. Een van de
bronnen van verontreiniging is ee n rioolstelsel. In het WHP is dan ook het nieuwe beleid ten
aanzien van het ontwerp van rioolstelsels als ook ten aanzien van de p lanvorming van het
rio leringsbeheer opgenomen. De gemeenten dienen terzake riolerings(beheer)plannen (zie
artikelen 19 en 20 van de Verordening Waterkwaliteitsbeheer Noord-Brabant) op te stellen;
deze plannen zijn, wanneer er mee is ingestemd mede een uitgangspunt voor de ve rgunningve rlening door de waterkwaliteitsbeheerders (WVO-vergunning voor overstorten, aanslui tvergunning voor lozing op zuiveri ngstechnisch werk). Bestaande vergun ningen zullen worden
geactualiseerd. Afhankelijk van de funct ie of de waterkwaliteitsdoelstelling van een oppervlaktewater waarop wordt geloosd, worden aan het rioolstelsel en aan de op dat water
lozeode overstort verdergaande eise n gesteld (zie hierna).

1.2

Doel van de beleidsnotitie
Doel van onderhavige notitie is een voor de ge hele provincie eenduidige verwoording en
u itwerking van het beleid van de waterschappen in Noord-Brabant ten aanzien van het
ontwerpen en het beheer van rioolstelsels. De notitie wordt ondersteund door het Bestuurlijk
Overleg Rio leringen (BOR), waarin naast de provincie ook de gemeenten en de waterkwaliteitsbeheerders zijn vertegenwoordigd. De notitie is een kader waarbinnen het overleg over
de door de gemeenten op te stellen rioleringsbe heerplannen zal plaatsvinden.

1.3

Opbouw van de notitie
Na een korte beschrijving in hoofdstuk 2 van de inhoud van het door gemeenten op te stellen
rioleringsbeheerplan wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan op de basisrichtlijnen en de
verdergaande richtlijnen die kunne n wo rden gesteld aan rioolstelsels respectievelijk aan
randvoorzieningen achter oversto rten. Daarbij zal tevens worden aangegeven in we lke
gevallen er sprake kan zijn van een b ijdrage in de kosten van bijzondere voorzieningen.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan op het door de waterschappen gevoe rd e
vergunningenbeleid in het kader van de Wet vero ntreiniging oppervlaktewateren (WVO), de
aa nsluitverordening en het Regle ment watergangen Noord-Brabant. De notitie eindigt met
een lijst van rappo rten en notities, waarin nader op de onderhavige problematiek wordt
ingegaan, e n met een begrippenlijst.
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2

HET RIOLERINGSBEHEERPLAN

2. 1

Opzet van het rioleringsbeheerplan
Naast de bepalingen terzake van d e opstelling van een riolerings- (be heer)plan in de reeds
genoemde Verordening Waterkwaliteitsbehee r Noord-Brabant geeft de in september 1987
ve rschenen Nederlandse Praktijk Richtlijne n, NPR 3220 "Buitenrio lering- Beheer", aanzetten tot een uniforme en planmatige aanpak. Daarnaast bevat de NPR aanwijzingen voor het
beheer teneinde de technische, organisatorische, fi nanciële en bestuurlijke aspecten daarvan
efficië nt vo rm te kunnen geven. Volgens deNPRkomen de vo lge nd e onderwerpen in he t
rioleringsbeheerplan (RBP) aan d e orde:
I.
11.

Inleiding
Inventarisatie e n gegevensbestanden
liL Co ntrole
IV. O nderho ud
V.
Renovatie
VI. Kosten en koste ndekking
VII. Organisatie.
In bij lage 1 is aangegeven aan we lke onde rwerpen het gewenst is aandacht te bestede n. Ten
behoeve van de vergunningverlening in het kader van d e WVO is het noodzakelijk d at op
basis van het behee rplan operationele p la nnen worden gemaakt. Hierin kunnen de n oodzakelijke werken e n werkzaamheden "op tijd" (en kosten) worden gezet.

2.2

Uitgangspunten voor rioolstelsels

2.2.1

Algemeen
Volgens het WHP k unnen de vo lgende typen rioolstelsels worden toegepast:
1
Het verbeterd gescheiden stelsel waarvoor richtlijnen gelden ten aanzien van de
berging en ten aanzien van de pompcapaciteit vanuit het hemelwaterstelsel naar
het vuilwaterstelseL
Het gemengd stelsel met randvoorzieningen, dat moet voldoen aan de in het
2
WHP ge noe md e basisrichtlijnen voor berging (7 mm) e n pompovercapaciteit

(0,7 mmf h).

3

Met ve rwijzing naar het WHP is verder als algemeen uitgangspunt genomen dat bij een
overstort een randvoorziening met 3 mm bergingscapaciteit wordt aangebracht in de
vorm van een (geslote n) bezin kvoorzien ing, danwel een gelijkwaardige voorziening.
Ee n voorwaarde hierbij is wel d at het bestaande stelsel optimaal wordt beheerd en
reed s voldoet aan ge noemd e bestaande basisrichtlijnen.
Wa t betreft de wateren met d e zgn. basisfunctie (AMK) kan nog een aanv ullende
berging worden verlangd, wanneer de algemene milieukwaliteit niet kan wo rden
bereikt.
Voorts geldt nog een specifiek f unctiegericht uitgangspunt; wateren met de functie
waternatuu r en met de functie zwemwater moeten vrijgehouden worden van nieuwe
overstortlozingen (idem ten aanzien van beïnvloedende wateren die in directe verbinding staan met wateren - waternatuur).
Bij bestaande overstortsitua ties dient in verband met deze eis (bij gebreke van alternatieve overstortmogelijk heden) aanvullend 13 mm (open) berging te worden gerealiseerd
(naast de 7 mm en 3 mm van de nieuwe basisrichtlijne n). Zie verder meer uitgebreid
hoofd stuk 3
Mechanische riolering (druk- e n vacuümriole ring) ten behoeve van de vuilwaterafvoer
in buitenge bied en.

6

Zoals gesteld gaat het om algemeen beoogde reductiedoelstellingen en middelen. Duidelijk
mag zijn dat, wanneer die doelstellingen (eventueel tegen lagere kosten) met andere aanpassingen binnen het totale rioolwatersysteem kunnen worden bereikt, de waterkwaliteitsbeheerder hiervoor openstaat.
De gewenste oplossing zal in redelijkheid en goed overleg tussen gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders moeten worden vastgesteld.
2.2.2

Keuze rioolstelsels
Voor nieuwe woonwijken gaat de voorkeur uit naar een verbeterd gescheiden rioolstelsel.
Voor industrie- en bedrijventerreinen wordt het verbeterd gescheiden stelsel voorgeschreven.
Ten aanzien van de bedrijfsterreinen dient de wijze van afvoer en lozingssituatie van geval tot
geval in nauw overleg met de gemeente en de waterkwalite itsbeheerder te worden vastgesteld.
In de afvoer van schoon koelwater zal apart moeten worden voorzien.
Aan bestaande gemengde en gescheiden stelsels van dergelijke terreinen kunnen aanvu llende
eisen worden gesteld.

2.2.3

Verhard oppervlak
Aangegeven dient te worden op welke wijze het verharde oppervlak is bepaald. In de
berekeningen zal in beginsel slechts gebruik mogen worden gemaakt van een afvloeiïngscoëfficient = I voor elk type verhard oppervlak.
Bij het gemengde stelsel dient in het rioleringsplan te worden aangegeven welke verharde
oppervlakken niet op de riolering worden aangesloten.

2.2.4

Vreemd water
Aansluiting van vreemd water op de ri olering (zowel op het vuilwaterriool als op het
hemelwaterriool) wordt in beginsel niet toegestaan. Onder vreemd water wordt verstaan
drainagewater, bronneringswater, oppervlaktewater e.d.
In bepaalde gevallen kan hier op een uitzondering worden gemaakt zoals bijvoorbeeld: water
van bodemsaneringsprojecten, drainagewater van begraafplaatsen en in die gevallen dat geen
andere oplossing voor de lozing van vreemd water mogelijk is. Bij aansluiting van vreemd
water op de riolering is altijd de uitdrukkelijke toestemming va n de waterkwaliteitsbeheerder
nodig.

2.2.5

Verbeterd gescheiden stelsels
De onderdrempelberging in het hemelwaterstelsel (HW A- riool) zal minimaal 2 mm dienen
te bedragen, met een ledigingstijd vanuit het HW A-stelsel naar het vuilwaterriool van ten
hoogste 15 uur.
Ee n verbinding tussen het hemelwaterriool en het vuilwaterriool ten behoeve van het ledigen
van de onderdrempelberging van het HW A-riool dient in beginsel alleen door middel van
pomp(en) tot stand te worden gebracht.
Tevens:
dient een goed en stringent gecontroleerd rioolbeheer te worden toegepast, o.a. door
middel van controle- voorzieningen;
dient er een kleurverschil te bestaan tussen de voor DW A en HW A riolering gebruikte
buizen, (een en ander conform de NPR 3218);
kunnen nooduitlaten vanuit het DW A op het HW A stelsel slechts onder strikte
voorwaarden worden toegestaan.
dienen, ten behoeve van een goed en bedrijfszeker functioneren, rioolgemalen te zijn
uitgerust met minimaal 2 pompen en een systeem van storingsmelding.
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2.2.6

Gemengde stelsels met randvoorzieningen
De bepalingen uit het WH P zijn hierop van toepassing.
Ee n ge mengd stelsel moet aan de volgend e basisrichtlijnen vo ldoen:
in het ri oolstelsel ee n (statische) berging van 7 mm; tekort komende berging mag
worden toegevoegd aan de hierna te noemen "3 mm berging";
3 mm berging in de vo rm van een gesloten bezinkvoorziening bij ove rsto rten (randvoo rziening) of voorzieningen en of maatregelen in het rioolwatersysteem die dezelfde
effecten bereiken. Bij de dimensionering va n een gesloten bezinkvoorziening kan
worden uitgegaa n van de "Handleiding ontwerp Bergbezin kvoorzieningen", d.d . novem ber 1990 van d e Noo rdbrabantse waterkwaliteitsbeheerders;
een pompovercapaciteit van 0 ,7 mmf uur;
een afvoerend verhard oppervlak van zo mogelijk niet meer dan 50 m 2/ inwoner;
ee n zod anig ontwerp van de riolering dat bezinking bij droogweerafvoer zoveel
mogelijk wordt tege ngegaan en de uitspoeling van bezinksel bij ove rsto rting wordt
beperkt; hierbij dient reke ning te worden gehoud en met de resultaten van het NWR Wonderzoek;
ten behoeve van ee n goed en bedrijfszeker functioneren va n rioo lgemalen dienen deze
te zijn uitgerust met minimaal 2 pompen en een systeem van sto ringsmelding.
Voo r randvoorzieningen achter de overstorten die uit een oogpunt van waterkwaliteit aan
verdergaande eisen dienen te voldoen wordt de beslissingsmatri x vo lgens bij lage 3 als
leidraad gebruikt (zie ook hoofdstuk 3).

2.2.7

Mechanische riolering
Voor mechanische rioleringen gelden de vo lge nde uitgangspunten:
nooduitlaten op pompputten of vacu ümputten worden niet toegestaan;
het aanbrengen van een urenteller in gemalen van een mec han isch rio leringssysteem
kan worden verpl icht;
op de mechanische riolering wordt allee n de lozing van huis houdelijk afvalwate r
toegestaan. Voor de wijze van lozing van bed rij fsafva lwater d ient vooraf overleg met de
waterkwaliteits beheerder te worden gevoerd.

2.3

Beheersaspecten van het rioleringsbeheerplan (RBP)

2.3 . 1

Algemeen
Methodieken voor planvo rming, reg istratie en uitvoering zijn uitgewerkt in de NPR 3220.
De nadruk wordt daarin gelegd op een cyclisch beheer (uitvoe ring van het voorgaande plan
fungeert als basis voo r het opstellen en uitvoeren van een volgend plan, zie bijlage 2).

2.3.2

Controle en onderhoud (NPR par. 7.1 en 7.2)
Het is voor het milieu va n het grootste belang dat veel aandacht wordt besteed aan de
co ntrole va n de lozingen op en het functioneren van de rio lering. Deze controle dient voora l
ee n preventief karakter te hebbe n; voo rk omen van onnodige emissies naar het oppervlaktewater.
Het is dan oo k gewenst, aa nvu llend op het gestelde in de NPR , aandacht te besteden aan de
vo lgende o nderwerpen:
geven de bestaande rioleringsplannen de actuele sit uat ie weer;
inventarisatie schade (ontwerp NEN 3399);
co ntrole en onderhoudsfrequentie van de rioleringstechnische voorzieningen;
reinigingsfrequentie riolering en rio oltechnische voo rzieninge n (overstortpu tten, randvoo rzieni ngen, ge malen etc.).
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2.3.3

Renovatie (NPR par. 7.3)
In het hoofd stuk renovatie moet aanvullend op de reguliere vervanging op basis van de
levensdu urverwachting ook het beleid voor de aanvullende voorzieningen worden opgenomen (vuiluitworp-reductie- voo rzieningen, zie ook hoofdstuk 3). O nd erscheid wordt gemaakt
in renovatie voor het oplossen van knelpunten en renovatie in het kader van aanvullend
beleid (bergbezinkvoorzieningen in gemengde stelsels en de o m bo uw van gescheiden ste lsels
naa r verbeterd gescheiden stelsels). In de categorie "oplossen van knelpunten" dienen na
beoordeling van de berekenings-en inspectieresultaten principe-oplossingen te worden
aangedragen. Afgezien wordt van richtlijnen, o mdat het gaat om specifieke probleemgerichte
oplossingen.
Voor wat betreft de categorie "aanvullend beleid" zal in dit hoofdstuk va n het RBP een
inhaalbeleid gefo rmulee rd dienen te worden geënt op d e doelstellingen van het WHP.
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3

RANDVOORZIENINGEN

3. 1

Algemeen

In par. 2.2. zijn de basisrichtlijnen opgenomen waaraan bestaande en nieuw aan te leggen
rioolstelsels behoren te voldoen. D aarbij is sprake van het begrip randvoorziening. Hieronder
wordt verstaan een zod anige voorziening achter de lozingsconstructie naar het oppervlaktewater (overstort gemengd stelsel, hemelwaterlozing gescheiden stelsel e.d.) d at de vuil- emissie van
dat stelsel wordt verminderd c.q. wordt voorkomen.
De randvoorzieningen kunnen worden verdeeld in voorzieningen die als standaardvoo rziening
voo r ieder rioolstelsel gelden en derhalve to t de basisrichtlijnen (volgens het WHP) behoren en
voorzieningen die dienen te worden gerealiseerd afhan kelijk van de functie van het oppervlaktewater en de daaraan gekoppelde waterkwaliteitsd oelstelling waarop wordt geloosd.

3.2

Gemengde en gescheiden rioolstelsels

Teneind e zoveel moge lijk te voorkomen dat slibstoffen in het oppervlaktewater geraken, is in
het WHP voo r gemengde rioolstelsels bepaald dat standaard achter elke overstort een
bezinkinrichting moet worden gebouwd met een vo lume van 3 mm (gebaseerd op het
afwaterende verhard e oppervlak). Dit vo lume leidt tot een acceptabele graad van terughouding van slibstoffen terwijl het vo lume ook een extra berging voor het rioolwater inhoudt,
waardoor minder frequent en in ieder geval voorbezonken water in het oppervlaktewater
geraakt. Om dezelfde reden wordt voor het gescheiden stelsel een verbeterd gescheiden stelsel
geëist.
Voorzieningen en j of maatregelen in het rioolwatersysteem die dezelfde effecten bereiken zijn
bespreekbaar.

3.3

Relatie waterkwaliteit-randvoorziening

In bijlage 3 is aangegeven hoe voor de bepaling van de randvoorziening verder moet worden
geoordeeld in relatie tot het oppervlaktewater.

3.3. 1

Functie Algemene Milieukwaliteit (AMK)

Indien er sp rake is van de algemeen geldend e doelstelling, in de derde Nota waterhuishouding gedefinieerd als Algemene Milieu Kwaliteit (AMK), dan wo rdt via ee n toetsing
nagegaan of de lozing na d e primaire randvoorziening (3 mm) aanvaardbaar is. In het
bevestigende geval kan zonder verdere voo rzieningen worden geloosd, in andere gevallen zal
moeten worden nagegaan welke aanvullende (secundaire) voorziening moet worden gemaakt
d an wel welke (aanvullende) m aatregelen in het rioolwatersysteem kunnen worden getroffen,
teneinde te voo rk omen d at d e kwaliteit van het o ppervlaktewater met grote frequentie wordt
aa ngetast. Indien het gaat om lozing op relatief k lein o ntvangend water c.q. droge sloten dan
wordt voor d e aanvu llende voorz iening als stand aard 7 mm extra (open) berging ve rlangd.
Hiermede wo rdt de lozingsfrequentie tot ca. I x per jaar teruggeb racht.

3.3.2

Functies waternatuur en zwemwater

Voor o ppervlaktewater met de functies waternatuur of zwemwater geldt dat in beginsel geen
lozing van (verd und) rioolwater toelaatbaar is. Voor niet doorstroombare wateren met de
fu nctie waternatu ur (vennen e.d.) en zwemwater is d it verbod absoluut. Bij doorstroombare
wateren met de functie waternatuur is lozing direkt danwel indirekt alleen toelaatbaar als het
ni et anders kan, zulks ter beoordeling van de waterkwaliteitsbeheerder. In zo'n geval is een
aanvu llende (secundaire) randvoorziening in de vorm van extra berging van 13 mm noodzakelijk om de lozing tot een uitzondering te maken.
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3.4

Termijn van realisering
Met betrekking tot de te rmijn van rea lise ring van de nood zakelijke voorzieninge n wordt
aangesloten bij het in het WHP weergegeven beleid:
Nieuwe lozingen:
•
voor lozing op "A MK-water" een bergbezinkvoorziening va n 3 mm en indien na
toetsing nodig een aa nvullend e voo rziening;
•
indien lozing op waternatuur (zie 3.3.2) niet te verm ijden is d ient altijd een
bergbezinkvoorziening va n 3 mm en 13 mm extra berging te worden gerealiseerd;
•
de voo rzieninge n dienen direct te wo rd en gerealiseerd en zullen aan een WVOvergunning worden gebonden.
Bestaande lozingen:
•
uitgangspunt is dat in de beheerplannen moet worden aangegeven op welke wijze
vóór het jaar 2000 de bestaande lozingen zullen worden gesaneerd. In verband
met de emissiereductie-doelstellingen, zal, zoals dit in beginsel verwoord is in het
WHP, voo r 1995 achter a lle overstorten een bergbezin kingvoorziening van 3 mm
moeten worden aangebracht. De eventuele aanvullende voorzieningen en de
ombouw van gescheiden stelsels naar verbeterd gescheiden stelsels zullen in het
beheerplan "op tijd" gezet moeten worde n met als einddatum het jaar 2000.
•
lozingen op "waternatuur" dienen in beginsel te worden opgeheven. Indien het
niet a nders kan, zulks ter beoordeling van de waterkwaliteitsbeheerder, mogen
alleen de op d oo rstroombare wateren gesitueerde lozinge n worden ge handhaafd,
waarbij vóór 1995 een bergbezinkingvoorziening van 3 mm dient te wo rden
aangelegd en vervolgens nog een extra bergingsvoo rzie ning van 13 mm.

3.5

Bijdrageregeling
Teneinde de waterkwaliteit van de oppervlaktewateren met de functie "waternatuur" op
korte termij n te ve rbeteren en definitief teloorgaan van natuurwaarden te voorkomen,
hebben de waterkwaliteitsbeheerders besloten om in de kosten van de randvoorzieningen,
wa nneer het gaat om sanering van de lozing op "waternatuur", bij te d ragen. Dit geld t alleen
indien het rioleringspla n thans reeds voldoet aan de vigerende eisen van "7 mm en 0,7 mm / h".
De bijdrage is bepaald op 50% van de in aanmerking te nemen kosten.
Welk deel van de randvoorziening in aanmerking komt voor de bijdrageregeling is een punt
va n nader overleg met de waterkwaliteitsbeheerd er.
Het ligt in de rede de bijd ragerege ling ook toe te passen indien een aan de rand voorziening
gelij kwaardige oplossing tot lagere maatschappelijke kosten leidt. Ook dit is een punt van
nader overleg met de waterkwaliteitsbeheerder.

IJ

4

VERGUNNINGEN
Voor het aansluiten van een riolering op een zuiveringstechnisch werk van de waterkwaliteitsbeheerder is een vergunning vereist op basis van de aansluitverordening.
Voor het lozen van (met hemelwater ve rdund) rioo lwater op oppervlaktewater via overstortputten van gemengd gerioleerde gebieden is ee n door de waterkwaliteitsbeheerder te verlenen
vergunning als bedoeld in artikel I, Ie lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO) vereist. Hetzelfde geldt in beginsel voor de hemelwaterlozingen van het (verbeterd)
gescheiden stelsel.
Tevens is voor de bouw van de overstortput en het lozen door middel van de put op
oppervlaktewater een ontheffing nodig van de waterkwantiteitsbeheerder van het Reglement
watergangen Noord-Brabant.
Bij aanpassing va n de overstortput met lozingsconsequenties zijn in de meeste gevallen een
nieuwe WVO-ve rgunning en een nieuwe ontheffing nood zakelijk, die zonodig ambtshalve
zullen worden verleend.
De vergunningaanvraag zal worden behandeld conform de in hoofdstuk 3 van de Wet
Algemene Bepalingen Milieuhygiëne aangegeven procedure.
De uitgangspunten bij het beoordelen en honoreren van vergunningaanvragen zijn onder
meer:
De overstort d ient als zodanig opgenomen te zijn in het goedgekeurde rioleringsbeheerplan.
Bij de situering van de overstort is rekening gehouden met de kwetsbaarheid en de
doorspoelmoge lijkheden van het ontvangende oppervlaktewater.
De ove rstort wordt voorzien van een vuilreducerende randvoorziening van 3 mm
bezinkvolu me, danwe l van aanv ullende voorzieningen.
De uitmonding van de overstort c.q. de randvoorziening is gesitueerd op voldoende
afstand van de woonbebouwing (bij voorkeur minimaal 50 meter).
Onder verwijzing naar de Verordening aanvragen WVO- vergunningen dienen bij de vergunningaanvraag de volgende bescheiden te worden gevoegd:
De overzichtstekening van het gehele rioleringsplan.
De tekening van het betreffende rioleringsgebied (minimaal I :2.500).
Een overzicht van het rioleringsplan (volgens bijlage 4).
Een gedetailleerde tekening van de overstortput met randvoorziening(en).
Een kadastrale situatietekening waarop de plaats van lozing en de afstand tot de
dichtstbijzijnde bebouwing is aa ngegeven.
Om tot een ontvankelijke aanvraag te komen, verd ient het aanbeveling de vereiste bescheiden en gegeve ns in co ncept vooraf in enkelvoud ter beoordeling toe te sturen, en/ of overleg
te voeren.
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BEGRIPPENLIJST
Afvalwater:
Afvloeiïngcoëfficiënt:

Basisrioleringsp lan (BRP):

Bemalingsgebied:
Beheer van riolering:
Benedendrempel berging:
Bergbezink bassin:
Berging:

Berging op straat:

Bovendrempelberging:
Controleren:
DWA:

Dynamische berging:

Eind overstort:
Gemengd rioolstelsel:

Gescheiden rioo lstelsels:
Gesloten bergbezinkbassin:
Groen bergbezinkbassin:
HWA:
HW A-stelsel:

Interne overstort:
Mechanische riolering:

Noodoverlaat (nooduitlaat):

Water dat bij een (huishoudelijk of industrieel) proces vrij komt en verontreinigd is.
Verhoudingsgetal dat aangeeft we lk deel van
de op het verhard oppervlak vallend heme lwater afstroomt naar de rio lering.
Plan waarin op gedetailleerde wijze wordt
aangegeven hoe de inzameling en afvoer van
afvalwater en overtollige neerslag binnen een
bepaald gebied dient te geschieden.
Gedeelte van of het tota le rioleringsgebied
dat door één rioolgemaal wordt bemalen.
Zorg voor het goed functioneren van de riolering tegen zo laag mogelijke jaarlijkse lasten.
Zie statische berging.
Vuilreducerende randvoorziening met zowel
een bergings- als een bezinkfunctie.
Nuttige inhoud van het rioolstelsel, gerelateerd aan het daarop aangesloten verhard
oppervlak. (bijvoorbeeld: 10m 3 rioolinhoud
over I ha. verhard oppervlak betekent I mm
berging).
Dat deel van de neers lag welke op het verhard oppervlak valt en niet tot afstroming in
het rioo l komt.
zie "Dynamische berging".
Het waarnemen en beoordelen van het functioneren van de riolering.
DroogWeerAfvoer. De hoeveelheid afvalwater welke in de droogweerperioden wordt afgevoerd.
De hoeveelheid water gelegen boven het niveau van de laagste overstortdrempel dat niet
via een overstort tot afstroming komt.
Overstort gesitueerd op of nabij het centrale
afvoerpunt (gemaal).
Afvalwater en (een deel van) het hemelwater
worden via een gezamenlijk leidingnet afgevoerd.
Afvalwater en hemelwater worden via afzonderlijke leidingnetten afgevoerd.
Bergbezinkbassin dat zowel aan de onder- als
aan de bovenzijde gesloten is uitgevoerd.
Zie "Open bergbezinkbassin".
HemelWaterAfvoer c.q. de neerslag.
Leidingnet van een (verbeterd) gescheiden
stelsel, dat dient voor de afvoer van neerslag
vanaf verhard oppervlak.
Overstort niet lozend op oppervlaktewater
maar op een ander bemalingsgebied.
Rioleringssysteem waarbij door onderdruk
(vacuümriolering) of overdruk (druk riolering)
in de afvoer van afvalwater wordt voorzien.
Voorziening voor het uitlaten van afvalwater
bij calamiteiten.
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NPR 3220:
NWRW:
Onderhoud:
Onderdrempel berging:
Open bergbezinkbassin:

Oppervlaktewater:

Overstort:

Overstortfreq uentie:

Pompovercapaciteit (POC):
Rand voorzieningen:
Renovatie:
Retentie bassin:

Rioleringsgebied:

Rioleringsbeheerplan (RBP):

RWA:
S tatische berging:

S tuwconstructie:

Nederlandse Praktijk Richtlijn n r. 3220. Leidraad voor het planmatig rioolbeheer.
Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwa liteit.
Het handhaven van het goed functioneren
van de riolering.
zie "statische berging"
Verdiept of omdijkt stuk land t.b.v. berging
en bezinking van verdund rioo lwater, voorzien van ee n afscheidende laag in de bodem
ter voorkoming van infiltratie naar het
grondwater.
Een -and ers dan lo uter incidenteel- aan het
aardoppe rvlak en aan de open lucht grenze nd e watermassa (met inbegrip van een bedding waarin zodanige watermassa al dan niet
bij voortduring voorkomt), tenzij daarin als
gevolg van rechtmatig geb ruik ten behoeve
van een specifiek doel geen normaal samenhangend geheel van levende organismen en
ee n niet levende omgeving (ecosysteem) aanwezig is, dan wel het een ter berging van afva l
gegraven bekken betreft waarin slechts in ee n
overgangsfase water aanwezig is en zich nog
gee n normaal ecosysteem heeft ontwikkeld.
Voorziening voo r het uitlaten van het teveel
aan neerslag, welke niet in een stelsel kan
worden geborgen.
Theoretisch gemiddeld aantal keren dat per
jaar ee n overstorting plaatsvindt, op basis
van de zg. 37-jaren stippengrafiek vo lgens
Kuijpers.
Pompcapaciteit van een rioolgemaal boven
de DWA.
Op vuilemissiereductie gerichte voorzieningen
in of achter rioolstelsels.
Het herstellen van het niet goed functioneren
van d e riolering.
Bassin met tijdel ij ke berging met als functie
het d empen van een afvoergolf. Soms gecombineerd met een bezinkfunctie.
Gebied waarbinnen het afvalwate r en voorzover noodzakelijk de neerslag, afgevoe rd
wordt via een rioolste lsel.
Integraal rioleringsplan van een gemeente of
kern, behandelende een inventarisatie van d e
riolering en het functioneren daarvan, ee n
aanduiding van ouderdom en levensduurverwachting, de wijze waarop het stelsel wordt
beheerd en onderhouden, een een overzicht
van de kostenconsequenties.
Regen WaterAfvoer, het totale debiet bij neerslag, dus inclusief het afvalwaterde biet.
De nuttige berging, gelegen t ussen het niveau
van de laagst gelegen ove rlaatd rempel en het
uitslagpeil van de pompen c.q. de binnenonderkant van de stuwconstructie.
Inrichting, die bij neerslag d e afstroming van
water uit een bovenliggend ge bied ve rtraagt.
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Verbeterd gescheiden stelsel:

Verhard oppervlak:

WHP:
WVO:

Gescheiden rioolstelsel waarbij middels een
koppeling tussen beide leidingnetten wordt
bewerkstelligd, dat een beperkt deel van de
neerslag via het vuilwaterriool wordt afgevoerd.
Alle verharde oppervlakken (wegen, daken,
parkeerterreinen etc.) vanwaar het hemelwater wordt afgevoerd naar de riolering.
Waterhuishoudingsplan 199 1- 1995 "Werken
aan Water" van provincie Noord- Brabant.
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
(incl. de uitvoeringsbesluiten; AMvB's).
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Bijlage I
Onderwerpen van belang voor riolerings(beheer)plan.
Inleiding
•
Opdrachtbeschrijving.
•
Geldigheidsduur van het plan
(maximaal 10 jaren).
•
Situatiebeschrijving.
II

Gegevens (par. 6.2 van de NPR 3220)
•
Vigerende basisrioleringsplan danwel herberekening uit voorgaa nd rioleringsbeheerplan.
•
Rioleri ngstekeningen en -bestanden.
•
Gegevens verhard oppervlak.
•
Inventarisatie van het aantal woningen, industrie, injecties en niet aa ngesloten panden.
(aard van lozing sloot/ bodem).

lil

Controle (par. 6.3 van de NPR 3220)
•
Uitgevoerde co ntrole t.b.v. herberekening (waterpassing en cont role verhard oppervlak).
•
Herberekening overlastfrequentie, overstortfreq uentie, berging en eventueel vuilu itworp. (Zie ook par. 7. 1.1. NPR)
Uitgevoerde eerste inspectie t.b.v. inschatten onderhoudssituatie. (Zie ook par. 7. 1.2.
•
NPR).
Controle geïnstalleerde pompcapaci teiten (IJkstaten).
•
•
Planning verdergaande co ntrole(= de vier controle-activiteiten conform de NPR 3220).

IV

Onderhoud (par. 7.2 van de NPR 3220)
•
Beoordeling va n de inspectieresultaten leidt tot methodiek en urgent ie van reiniging.
•
Planning va n rei nigingsfrequenties.
•
Bewaking van een rioolgemaaL

V

Renovatie (par. 7.3 va n de NP R 3220)
•
Beoordeling berekeningsresultaten.
•
Beoordeling inspectieresultaten.
•
Planning van renovatie inclusief verbeteringswerken gericht op vuilemissiereductie.

VI

Kosten (par. 7.4 van de NPR 3220)
•
Planning van kosten voor controle, onderhoud en re novatie en overige kosten zoals
kapitaalslasten van in het verleden gedane investeringen, energiekosten, personeelskosten, etc.
•
k euzen aa ngeven inzake het dekken va n de kosten.

VIl

Organisatie
•
Kwalitatieve en kwantitatieve omschrijving van te verrichten take n.
•
Afstemming
•
Procedure operationele plannen.
•
Hoe te handelen bij calamiteiten.
•
Noodmaatregelen in overleg met waterschap aa ngeven.
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Bijlagen:
•

•

•

Totaaloverzicht van het plangebied op een topografische ondergrond schaal I: I0.000.
Hierin worden de grenzen van de bemalingsgebieden getekend, alsmede d e plaats van
overstorten en gemalen met persleidingen voorzien van de gangbare coderingen.
Tekeningen van de rio lerings/ bemalingsgebieden op een schaal van tenminste I :2.500
met daarop hoogte ligging, plaats, materiaal en diameter van de riolen en de aanduiding
van de putten van waaruit is geïnspecteerd.
Tabellen met kenmerken van het rioolstelsel dienen in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder te worden opgesteld.

Daarnaast dienen nog de volgende plannen ter kennisname aan de waterkwaliteitsbeheerder
te worden overgelegd:
operationeel plan voor controle;
operationeel plan voor onderhoud;
operationeel plan voor renovatie (inclusief verbeteringswerken gericht op vuiluit worpvermindering).
De operationele plannen voor controle, onderhoud en renovatie zijn kortlopende uitvoeringsplanningen met een looptijd tot en met het komende begrotingsjaar.
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BIJLAGE 2
Opstellen
maatstaven en
inventarisatie

Uitvoeren
1e Programma~...,.·-~1e Programma
controle-activ. ~
controle-activ.

....

Beoordelen en
verwerken controleresultaten

Actualiseren
gegevens

Kosten en
--lillo..
kostendekking _,.....

..........._ Xe programma
___,..... controle activ.

Besluit vorming

~
'\

\

\

'\

.....

Uitvoeren
cont r ole

~~-/~---/.-/~~~~~------~

...
.....

._----~~~

Onderhouds
planning

Uitvoeren
onderhoud
~

'--------l

.....
....

Planning
renovatie en
verb. werken

CYCLISC H RIOLERINGSB EHEER

Uitvoeren
renovatie en
verb. werken
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BIJLAGE 3

-----------------------------,
RIOLERINGSRICHTUJNEN (OUD)
7 mm ONDERDREMPELBERGING
0.7 mm POMPOVERKAPACITEIT
--+ OVERSTORTFREO. '10/JR

RANDVOORZIENING
BASISRICH TLIJNEN

RANDVOORZIENING
BERG/BEZINKBASSIN :
- GESLOTEN
- 3 mm ONDERDR.BERGING
+ BERGINGSTEKORT.
- TERUGVOER SUB

L--------------------------

----------~

JA

DOELSTELLINGEN:
-

BASISKWALITEIT
(NBBK EVOLUEERT TOT AMK)
- WATER V. KARPERACHTIGEN
- WA TER V. ZALMACHTIGEN

JA

RANDVOORZIENING :

RANDVOORZIENING

BERG/BEZINKBASSIN :
- OPEN (MET BODEMFOUE)
- 13 mm ONDERDR. BERGING

BERG/BEZINKBASSIN :
- OPEN (MET BODEMFOUE)
- MAX. 7 mm ONDERDR. BERGING

BES LI SSINGSM A TRI X RANDVOOR ZIENIN GEN

