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Verantwoord Afkoppelen
0. Samenvatting en voorstel
Op 29 juni 2000 heeft de Vergadering van
Hoofdingelanden de
'Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak 2000' vastgesteld. De
gehanteerde beslisbomen zijn niet meer actueel te noemen.
Conform de trits 'vasthouden, bergen, afvoeren' heeft - na hergebruik afkoppelen naar de bodem de voorkeur. Dit betreft een gemeentelijke
verantwoordelijkheid . Afkoppelen naar oppervlaktewater behoort tot de
competentie van het waterschap.
Een goede afstemming tussen waterschap en gemeenten beoogt een integraal
kader en beleidskeuze met een breed draagvlak voor verantwoord afkoppelen
versus afvoer per riool van regenwater.
Deze beleidsnotitie 'Verantwoord Afkoppelen' biedt hiertoe een aanzet.
Afkoppelen kent vele (milieu)voordelen. Om de doelstellingen voor afkoppelen te
kunnen realiseren, is bekendheid met het onderwerp essentieel. Uitgaand van de
welbekende trits van 'vasthouden, bergen, afvoeren' en de gemeentelijke rol op
gebied van bodembeleid (i.c. infiltreren) is aansluiting gezocht bij het regionaal
bodemoverleg van het Regionaal Milieubedrijf (een Wgr-regeling van 15
gemeenten in de vorm van een regionale milieudienst voor Oost-Brabant).
In deze notitie wordt inzicht geboden in beleid en achtergrond, voor- en nadelen
van afkoppelen naar bodem en grondwater of naar oppervlaktewater. Ook wordt
de stimuleringsregeling voor afkoppelen (inclusief een evaluatie) uiteengezet.
Daarnaast is deze notitie richtinggevend door voor waterschap en gemeenten
een
integraal
kader te formuleren
voor
de
wenselijkheid
en
de
toepassingsmogelijkheden voor het verantwoord afkoppelen van verharde
oppervlakken.
Deze notitie is uitvoerig intern en extern ( 17 gemeenten, waterschap De Aa en
de provincie Noord-Brabant) gecommuniceerd.
Voorstel
Het navolgende wordt voorgesteld:
1. kennis te nemen van deze notitie;
2. deze notitie vast te stellen in de Gemeentelijke Raadsvergadering en de
Vergadering van de Commissies Emissiebeheer en Waterbeheer van
waterschap De Maaskant;
3. het vervangen van §2.4 van de nota van toelichting van de
'Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak 2000' van waterschap
De Maaskant door de kaders, richtlijnen en stroomdiagrammen van deze
notitie.
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1 . Inleiding
De groei van de verstedelijking in delen van Nederland - en in Brabant in het
bijzonder - is voor eenieder duidelijk zichtbaar. Met nieuwe woonwijken en
bedrijventerreinen neemt het oppervlak aan (terrein)verhardingen sterk toe.
In het buitengebied draagt de neerslag via infiltratie in de bodem bij aan de
grondwateraanvulling. In de stedelijke omgeving daarentegen valt het overgrote
deel van het relatief schone regenwater op verharde oppervlakken (daken,
trottoirs, wegen, pleinen etc.). Het wordt via goten en straatkolken snel
weggeleid.
Globaal 80% van het stedelijk gebied in het beheersgebied van De Maaskant
wordt gerioleerd via een gemengd rioolstelsel. In geval van gemengde
rioolstelsels wordt het regenwater - tezamen met het huishoudelijke en
bedrijfsafvalwater - via de rioolgemalen direct afgevoerd naar buiten het stedelijk
gebied gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).
Het totale transport- en zuiveringssysteem voor afvalwater (het gemeentelijke
rioolstelsel, de rioolgemalen, de transportleidingen en de RWZI) zijn alle zeer ruim
gedimensioneerd. Het betreft namelijk - in geval van een gemengd rioolstelsel naast de reguliere aanvoer van het 'echte' afvalwater in geval van hevige
neerslag een tot drie maal zo hoog aandeel (volume) regenwater.
Het is wenselijk het regenwater, dat op schone verharde oppervlakken valt, niet
af te voeren maar juist in het gebied vast te houden. Is dit niet mogelijk, dan kan
worden geloosd op het oppervlaktewater.
De kwantitatieve voorkeursvolgorde 'hergebruik, vasthouden, bergen, afvoeren '
is ook voor het verantwoord omgaan met regenwater van toepassing. In
kwalitatief opzicht hebben bronmaatregelen de voorkeur boven 'end-of-pipe'
oplossingen. Het ontstaan van nieuwe diffuse bronnen van verontreiniging moet
worden voorkomen.
'Afkoppelen van verhard oppervlak' heeft evidente voordelen en levert daarmee
een positieve bijdrage aan duurzame watersystemen. Dit is, evenals de zorg voor
een doelmatige zuivering v an het afvalwater van burgers en bedrijven in het
beheersgebied, een aandachtspunt voor waterschappen.
Buiten de provinciale grondwaterbeschermingsgebieden zijn - in dit kader gemeenten verantwoordelijk voor bodembeleid. Gemeenten zien, mede vanuit
riolerings- en milieubeleid toe op afkoppelen in nieuw en bestaand gebied en
bodeminfiltratie.
Daarnaast zu llen de aanbevelingen van de commissie Togtema 1 en de discussie
over het belasten van het via de riolering afgevoerd regenwater in de toekomst
leiden tot een financiële prikkel om anders met regenwater om te gaan. Maar

De commissie Tagtema heeft de heffing sgrondslag voor afva lwater beoordeeld; een sepa rate
heffing voor het gedeelte ' beheer zuivering afvalwater' en 'watersysteembeheer' wordt
geadviseerd. Onder het laatstgenoemde behoort de problematiek omtrent regenwater .
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liefst 30% van de integrale zuiveringskasten 1 worden namelijk veroorzaakt door
het via de riolering aangevoerd regenwater.
Tevens zullen de komende decennia als gevolg van de verwachte klimatologische
ontwikkelingen hoeveelheden en intensiteiten van de neerslag aanzienlijk
toenemen 2 . De gevolgen voor het milieu (denk aan riooloverstortingen) en
financiële consequenties (dimensionering van traditionele opvangvoorzieningen
en het totale transportsysteem voor afvalwater) laten zich raden ...
§ 1 Afkoppelen

Met 'afkoppelen' wordt het volgende bedoeld: 'het beperken van situaties
waarbij regenwater dat op schone verharde oppervlakken valt direct via de
riolering wordt afgevoerd naar buiten het stedelijk gebied'.
Ook in geval van nieuwbouw (in- dan wel uitbreidingslocaties) wordt wel
gesproken over afkoppelen; in feite betreft het 'niet aankoppelen'.
Bestemmingsplannen behoren namelijk te voldoen aan de 'watertoets'. Hierbij
wordt er van uitgegaan, dat 'schoon' regenwater niet meer via de riolering dient
te worden afgevoerd . Afkoppelen van schone verharde oppervlakken levert op
veel fronten evidente voordelen op (zie hiervoor Hoofdstuk 2); desondanks
moeten in de praktijk een aantal belangen tegen elkaar worden afgewogen.
§ 2 Doelstelling

Gezamenlijke en integrale aanpak en kaders dienen breed te worden gedragen
door de gezamenlijke overheden (gemeenten en waterschap) in het
beheersgebied. Uiteraard heeft afstemming plaatsgevonden met de provincie op
de beleidsterreinen van bodem, water en specifieke beschermingsgebieden.

Figuur 1.

2

Een voorbeeld van het afkoppelen van regenwater van de riolering.
Bovengrondse en dus zichtbare afvoer draagt bij aan de bewustwording.
Plan Ecovisie, gemeente Oss; foto: F. Geenen.

Bron: http://www.knmi.nl; via voorlichting en klimaat: Stand van zaken klimaatverandering.
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Gezien de vele ontwikkelingen op gebied van techniek, beleid, wet- en
regelgeving rond afkoppelen zijn strikte normen vooralsnog ongewenst.
Dergelijke normen kunnen namelijk niet in algemeenheid voldoende worden
onderbouwd en gaan vaak een 'eigen leven' leiden. Het doel van deze
gezamenlijke beleidsnotitie is als volgt:

Doelstelling beleidsnotitie:
•
inhoudelijk: inzicht bieden in kwantitatieve en kwalitatieve
aspecten van het afkoppelen naar bodem en grondwater of naar
oppervlaktewater
•
richtinggevend: voor waterschap en gemeente een integraal kader
formuleren voor de wenselijkheid en de toepassingsmogelijkheden
voor het afkoppelen van verharde oppervlakken.

§ 3 Aanleiding

Afkoppelen heeft een aanzienlijke overlap voor beleidsvelden en bevoegdheden
van gemeenten en waterschappen. Dit betekent het volgende :
• goede samenwerking tussen gemeente en waterschap is essentieel om
waterbeleid in stedelijke omgeving te effectueren.
•
Bij 'rücksichtslos' afkoppelen kan er sprake zijn van mogelijk toekomstige
verontreiniging van het water- en/ of bodemcompartiment. Dit is niet
gewenst en bovendien wettelijk niet toegestaan.
§4 Beleid
Rijksbeleid
Afkoppelen past in meerdere van de 16 aanbevelingen van het advies
'Waterbeleid voor de 21 e eeuw' van de commissie Waterbeheer 21 e eeuw (cie.
Tielroeijl . Dit geldt eveneens voor de hoofd- en afgeleide doelen (en specifiek
aktiepunt 3. 1.5) van de vierde Nota Waterhuishouding waarin per 2006
gestreefd wordt naar het afkoppelen van 20 % (!) van het verharde oppervlak in
bestaande stedelij ke gebieden. Ook biedt afkoppelen mede invulling aan de
nagestreefde kwaliteitsbeelden uit het Nationaal Milieubeleidsplan 4 .
Daarnaast hebben overheden diverse algemeen geldende zorgtaken op gebied
van de bescherming van de leefomgeving.
Provinciaal beleid
De herziening van het Tweede Waterhuishoudingsplan van de provincie NoordBrabant (WHP-2 +) ziet het afkoppelen als speerpunt in het stedelijk
waterbeheer.
De doelstelling is 5% afkoppelen van bestaand stedelijk gebied in 2005. In de
gemeentelijke rioleringsplannen (GRP) zal afkoppelen onderdeel zijn.
Het verantwoord afkoppelen is onderdeel van de aanpak voor diffuse bronnen.
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Beleid gemeenten
Het beleid en takenpakket van de gemeenten op het brede gebied van milieu,
openbare ruimte en bouwen heeft tot doel een duurzaam en functiegericht
beheer te bereiken voor specifieke onderwerpen, waaronder :
•
riolering: inzamelen en transport afvalwater naar overdrachtspunt.
•
beheer
en
inrichting
openbare
ruimte:
wegen
groenbeheer,
verkeersveiligheid (w.o. 'duurzaam veilig').
bouwen: duurzaam (ver)bouwen, bestemmingsplannen
•
•
milieu : bodembescherming, bestrijding verdroging, toezicht op bedrijven en
inrichtingen voor onder andere het bedrijfsafval(water).
Hiertoe zijn gemeenten bevoegd gezag voor ondermeer de Wet milieubeheer
(Wm) en de Wet bodembeschermin g.
Beleid waterschap en relatie met het Waterbeheersplan 2001 - 2004
Het beleid van waterschap De Maaskant is er op gericht om een duurzame
waterhuishouding te realiseren.
In het kader van afkoppelen betekent dit:
•
water in het gebied vasthouden en toevoegen aan het watersysteem (gronden oppervlaktewater)
•
het beperken van diffuse bronnen van verontrein iging
•
overstortingen van rioolwater zoveel mogelijk reduceren
•
afvalwater niet onnodig mengen/ verdunnen met schoon water.
Verantwoord afkoppelen voldoet integraal aan deze doelen. Het Tweede
Waterbeheersplan (WBP-2) van waterschap De Maaskant vermeldt het
afkoppelen van regenwater van de riolering als belangrijke bronmaatregel,
waarbij gestreefd wordt naar minimaal 5% afkoppeling van het bestaand
stedelijk gebied in 2004 (per januari 2005).
Bij nieuwbouw (m.n. woonwijken ) wordt uitgegaan van het niet aansluiten van
minimaal 70% van het totale verharde oppervlak, hetgeen veelal het afkoppelen
van het totaal aan schone verharde oppervlakken behelst.
Tevens geldt als uitgangspunt, dat de bij uitbreidingen toegenomen hoeveelheid
afvalwater wordt gecompenseerd door het afkoppelen van bestaand gemengd
gerioleerd gebied. Dit voorkomt dat bij loka le uitbreidingen het waterschap
daardoor ondoelmatige investeringen in capaciteit en infrastructuur voor het
transportsysteem voor afvalwater moet doen.
Teneinde de algemene beleidsdoelstellin gen te bereiken is het waterschap
bevoegd gezag in het kader van onder andere de Wet verontreiniging
oppervlaktewater en de Wet op de waterhuishouding. Ook heeft zij een
adviserende rol bij de totstandkoming van waterplannen, GRP' s en
bestemmingsplannen etc .

Nota Verantwoord Afkoppelen De Maaskant 24-04-2002.doc
Projekt: 6222.21
datum: 24 april 2002

Pagina

7

van

36

Notitie 'Verantwoord Afkoppelen'

(WATERSCHAP DE MAASKANT)

Beleidsafstemming
Met uitzondering van de gemeenten Heusden en 's-Hertogenbosch behoren de
gemeenten in het beheersgebied van waterschap De Maaskant eveneens tot het
Regionaal Milieubedrijf (RMB; gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst
Brabant-Noordoost: zie figuur 2) . In het Regionaal Bodemoverleg van het RMB
zijn relevante bodemaspecten toegelicht en uitgewisseld. Tevens heeft
afstemming met de gemeenten Heusden en 's-Hertogenbosch plaatsgevonden.

Figuur 2.

Een weergave van het beheersgebied van waterschap De Maaskant alsmede
een overzicht van de gemeenten die participeren in het Regionaal Milieubedrijf
(gemeenschappelijke regeling).

§5 Status
Dit beleidskader is samen met diverse (beleids)medewerkers van provincie,
gemeenten en waterschap tot stand gekomen. Na bestuurlijke vaststelling is dit
beleidskader van toepassing vanuit de afzonderlijke bevoegdheden van
waterkwaliteitsbeheerder en gemeentelijke overheden.
§ 6 Leeswijzer

In de samenvatting is tevens het bestuursvoorstel opgenomen. Dit hoofdstuk
bevat de inleiding en beleidsuitgangspunten. Hoofdstuk 2 van deze notitie biedt
enige achtergrondinformatie. Hoofdstuk 3 geeft een afwegingskader voor het
afkoppelen van regenwater naar bodem (en grondwater) of oppervlaktewater.
In bijlagen is aanvullende achtergrondinformatie opgenomen.
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2. Achtergrond
Relevant voor een goede afweging voor afkoppelen zijn de voor- en nadelen
ervan, de aard van de verharde oppervlakken, de staat waarin de riolering in
bebouwd gebied verkeert en overige geplande werkzaamheden aan wegen en
openbare terreinen.
Daarnaast speelt voor een aantal gemeenten nog de vereiste afname van de
vuiluitworp van rioolstelsels, die via overstortingen het oppervlaktewater
vervuilen 3 (de 'basisinspanning'). Afkoppelen is als bronmaatregel het meest
effectief; de kosten ervan echter aanzienlijk.
Het combineren van
werkzaamheden - bijvoorbeeld afkoppelen integreren in de aanpak voor de
vervanging van de bestrating en aanleg 30 km-zone voor een woonwijk - levert
uitdrukkelijk (kosten)voordelen op .
Na beknopte informatie over rioleringsystemen komen beleidsuitgangspunten en
achtergrondinformatie over afkoppelen komen aan bod.
§ 1 Typen van gemeentelijke rioolstelsels

gemengd rioolstelsel
Er is voor inzameling en transport van het afvalwater decennialang een gemengd
rioolstelsel aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater in één systeem worden
ingezameld en afgevoerd. In geval van hevige regenval kunnen hierdoor
zogenaamde 'overstortingen' van (met regenwater verdund) afvalwater op
oppervlaktewater plaatsvinden.
Het gevolg hiervan is een aanzienlijke vuiluitworp naar het ontvangende water,
met als (mogelijk) gevolg water- en waterbodemverontreiniging , geurhinder en
niet in de laatste plaats gezondheidsrisico's voor mens en dier.
De effectiviteit van het afkoppelen van regenwater van de riolering is als gevolg
van een vermindering van de hydraulische belasting bij gemengde rioolstelsels
maximaal te noemen.

gescheiden rioolstelsel
Ter voorkoming dan wel beperking van met name deze nadelen zijn er nadien
gescheiden rioolstelsels aangelegd, waarbij uitsluitend het afvalwater wordt
afgevoerd naar de RWZI. Het regenwater wordt via een apart leidingsysteem
(met regenwateruitlaten) rechtstreeks afgevoerd naar oppervlaktewater.
Feitelijk is er dan al afgekoppeld naar oppervlaktewater.

verbeterd gescheiden rioolstelsel
Bij gescheiden rioolstelsels echter blijkt als gevolg van foutieve aansluitingen op
het regenwaterriool en/of te sterk verontreinigde oppervlakken het geloosde
water soms verontreinigd te zijn.
Het gevolg was de ontwikkeling van het verbeterd gescheiden stelsel waarbij de
eerste stroom mogelijk vervuild regenwater (de 'first flush' : straatvuil etc.) in het
'vuilwaterstelsel' wordt gepompt.
3

Raadpleeg voor een nadere t oelichting over overstorten de internetsite : www .maaskant.nl.
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Samen met het afvalwater wordt dit naar de RWZI afgevoerd . Hiermee wordt op
jaarbasis alsnog tot 70 % (!) van het regenwater afgevoerd naar de RWZI,
waardoor deze nodeloos belast blijft met regenwater. Voordeel is dat de
piekafvoer wordt beperkt. De secundaire stroom (de resterende circa 30% niet
verontreinigd afstromend regenwater van hevige dan wel langdurige regenbuien)
wordt via regenwateruitlaten afgevoerd naar oppervlaktewater. De effectiviteit
van afkoppelen is ook bij verbeterd gescheiden rioolstelsels nog aanzienlijk.
Beter nog kan bij een verbeterd gescheiden rioolstelsel de aanvoer van
afstromend regenwater naar de RWZI worden beperkt door de pomp (mits
verantwoord) minder lang te laten werken. Na noodzakelijke controle op en
herstel van verkeerde aansluitingen kan de tijdsinstelling op de pomp worden
aangepast. Waterschap De Maaskant is graag bereid hierin mee te denken en een
actieve bijdrage te leverenen .
§ 2 Beleidsmatige prioriteitenvolgorde

Bij het omgaan met water in algemeenheid - en regenwater in bebouwde
gebieden in het bijzonder - dient de navolgende prioriteitenvolgorde 4 te worden
gehanteerd:

Prioriteitenvolgorde afkoppelen:

1 . benutting/ (her)gebruik van regenwater
2. infiltreren in de bodem: vasthouden/ bergen
3. rechtstreeks afvoeren naar oppervlaktewater: afvoeren

In de huidige praktijk zal hoogwaardige benutting van regenwater in de vorm van
huishoudwater - een tweede leidingnet - bij bestaande bouw vanwege financiële
aspecten ('terugverdient ijd') niet eenv oudig te realiseren zijn.
Bij nieuwbouw is opslag en (her)gebruik van regen w ater als alternatief voor
tuinbesproeiing, wasmachine en/of toi letspoeling haalbaar . In communicatief
opzicht blijft de regenton een goed voorbeeld, ondanks beperkte capaciteit en
gebruik.
Er zal daarom overwegend sprake zijn van afvoer van het regenwater naar de
bodem (via een infiltratievoorziening). Indien dit niet haalbaar is zal pas in tweede
instantie afgekoppeld regenwater naar oppervlaktewater worden afgevoerd .
§3 Voordelen afkoppelen verharde oppervlakken
Het regenwater, dat afgekoppeld wordt van de riolering, wordt in het gebied
vastgehouden . Hiermee draagt afkoppelen positief bij aan een duurzaam milieuen watersysteem op verschillende aspecten. Voor een nadere toelichting en
uitwerking: zie Bijlage 1 .
4

conform trits I aanbevelingen van de Commissie Waterbeheer 21 • eeuw.

Nota Verantwoord Afkoppelen De Maaskant 24-04 ·2002.doc
Projekt: 6222.21
datum: 24 april 2002

Pagina

10

van

36

Notitie 'Verantwoord Afkoppelen'

(wATIRSCHAP Dl MAASKANT)

Voordelen afkoppelen:
•
•
•
•
•
•
•

mogelijkheden tot benutting van regenwater
reductie van frequentie en vuiluitworp van riooloverstarten
energiebesparing
optimalisatie zuiveringsrendement RWZI
verdrogingsbestrijding
vermindering in te laten water
reductie capaciteit van retentievijvers en rioolstelsels

§4 Risico's en aandachtspunten afkoppelen verharde oppervlakken
Het afkoppelen van verharde oppervlakken biedt grote kansen, maar er zijn ook
een aantal mogelijke risico's aan verbonden. Deze risico's zijn bij een goed
ontwerp en uitvoering zeker te vermijden, doch verdienen de nodige aandacht.
Aandachtspunten zijn onder andere de navolgende (zie ook Bijlage 2):
•
verontreinigde verharde oppervlakken (diffu se bronnen)
•
hydrologische en/of bodemtechnische factoren, die infiltratie of afvoer
bemoeilijken
•
(verantwoordelijkheid voor) beheer, onderhoud en monitoring
•
beperkte kennis van en ervaring met toe te passen technieken
•
aanzienlijke investeringen: afkoppelen inpassen in andere projecten
•
uitvoerige communicatie en de 'sociale uitdaging'
Zo kunnen verontreinigingen bij afkoppelen naar de bodem c.q. oppervlaktewater
een probleem vormen vanwege de normstelling hiervoor. Bij gebruikmaking van
een adequate bodempassage als voorziening wordt dit probleem veelal
voorkomen. Zo'n bodempassage filtert het regenwater: het regenwater stroomt
door het filter, de verontreinigingen blijven achter (zie eind Bijlage 3). Ook
zogenaamde halofytenfilters (rietfilters) hebben een vergelijkbare werking.
Ook wordt in Bijlage 3 achtergrondinformatie gegeven over de kwaliteiten van
hemelwater en afstromend regenwater en over de gevolgen van bodeminfiltratie
en afvoer naar oppervlaktewater.
De beperkte kennis over mogelijke technieken voor en effecten van het infiltreren
van afstromend regenwater - voor de kwaliteit van de bodem op lange termijn is vaak een onnodig obstakel voor de toepassing van deze technieken.
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft dit bijvoorbeeld bij de renovatie van de wijk
'De Vliert' getrotseerd: ' learning by doing' en goed monitoren zal de deels
ontbrekende kennis doen toenemen.
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Soms zijn de risico's zo groot dat afkoppelen onverstandig is (zie figuur 3:
uitloging van de koperen gevelbeplating). Voor de bepaling of wel of niet kan
worden afgekoppeld geeft het hoofdstuk 3 een afwegingskader.

Figuur 3.

Een voorbeeld van beeldbepalende architectuur is New Metropolis ( 1995-1997).
Het ontwerp is van de Italiaanse architect Renzo Piano. Het opvallende
groenkoperen (!) museumcomplex in de vorm van een schip staat op de ingang
van de IJ-tunnel in het centrum van Amsterdam.

§5 Kwaliteit van hemelwater
De kwa liteit van hemelwater 5 wordt in eerste instantie beïnvloed door de
atmosferische depositie en emissies naar de lucht. Na eventueel contact met
toegepaste bouwmaterialen of door spoor- en wegverkeer leidt dit tot mogelijke
verontreinig ingen. Afstromend regenwater komt in geval van afkoppelen via
infiltratie in de bodem of via lozing op oppervlaktewater in het milieu.
Het van verharde oppervlakken afstromend regenwater kan licht tot zelfs ernstig
(zware industrieterreinen, drukke wegen met kruisingen) zijn verontreinigd.
Door het nemen van bronmaatregelen al dan niet in combinatie met
voorzieningen kan de mate van verontreiniging sterk worden gereduceerd.
Zie voor informatie en criteria voor 'niet verontreinigd' hemelwater Bijlage 3 .

-

('!;'.!!;-.~?$·.;~
...,.._

Nota Verantwoord Afkoppelen De Maaskant 24-04 2002.doc
Projekt: 6222.21
datum: 24 april 2002

Pagina

12

van

36

Notitie 'Verantwoord Afkoppelen'

(WATERSCHAP DE MAASKANT)

§6 Stand van zaken afkoppelprojecten in beheersgebied De Maaskant
Waterschap De Maaskant vindt de landelijke doelstellingen (20% afkoppelen in
2006; zie hoofdstuk 1, § 4) erg ambitieus en niet realistisch met name gezien de
financiële consequenties. Samen met de provincie Noord-Brabant 6 , de NoordBrabantse waterschappen en gemeenten wordt gestreefd naar 5% afkoppeling in
bestaand stedelijk gebied voor 2005 en 20% in 2018. In kwantitatief opzicht
een jaarlijkse vermindering van 1 resp. 4 miljoen m 3 regenwater op de RWZI's.

Momenteel zijn bij projecten in de gemeenten Oss, 's-Hertogenbosch, Boxmeer
en Grave (zie tabel bij figuur 4) zo'n 8 ha. (0,3%) van de 2900 ha. bestaand
(gemengd gerioleerd) stedelijk gebied afgekoppeld. Dit komt overeen met een
vermindering van zo'n 60.000 m 3 regenwater per jaar op de RWZI's.

llliMM

. ,.
.

Land van Cuijk
Oijen
's-Hertogenbosch
Totaal

Figuur 4.

507
902
928
2337

153
165
236
554

660
1067
1164
2891

_,

Een weergave van de drie zuiveringsregio's en het bijbehorende transportsysteem
voor afvalwater. Tevens zijn ter indicatie voor deze regio's het op een gemengd
rioleringsstelsel aangesloten verharde oppervlak aangegeven (bron: gemeentelijke
riolering plannen).

§ 7 Kosten van afkoppelen en de stimuleringsregeling van De Maaskant

Ter ondersteuning van de beleidsuitgangspunten omtrent het afkoppelen van
verhard oppervlak in bestaand bebouwd gebied is de 'Stimuleringsregeling
afkoppelen verhard oppervlak 2000' vastgesteld 7 • Deze regeling is uitdrukkelijk
bedoeld als stimulans voor 'pilot' -projecten en heeft niet de pretentie een
aanzienlijke subsidieregeling te zijn.
6
7

zie 'Ontwerp partiele herziening Provinciaal Waterhuishoudingsplan 2.
Door de Vergadering van Hoofdingelanden vastgesteld op 29 juni 2000. In geval van het
afkoppelen naar oppervlaktewater bedraagt de bijdrage € 1 ,821m 2 ; bij bodeminfiltratie
bedraagt de bijdrage € 2,72/m 2 • Nadere info: http://www.maaskant.nl
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De stimuleringsbijdrage voor gemeenten voor het afkoppelen van verharde
oppervlakken is momenteel nog vastgesteld op jaarlijks € 91.000, = tot en met
2004. Aantal en omvang van afkoppelprojecten nemen toe en gezien de
beleidsdoelstellingen noopt dit tot aanzienlijke budgetverruiming. Voor de
beeldvorming: 5% in 2004 komt overeen met 145 ha en betreft een budget van
circa € 3,3 miljoen; 20% in 2018 betekent 580 ha. Een evaluatie van de huidige
stimuleringsregeling is weergegeven in Bijlage 5.
De kosten van afkoppelen worden in Bijlage 6 uiteengezet.
Ook zouden gemeenten bij het afkoppelen als onderdeel van renovatieprojecten
cofinanciering kunnen vinden via het 'lnvesterin gsbudget stedelijke vernieuwing '
(ISV) 8 • Tevens zijn via Senter 9 mogelijkheden aanwezig.
§8 Grondwater- en milieubeschermingsgebieden
Ook in de provinciale beschermingsgebieden kan afkoppelen kansrijk zijn, maar
zijn aanvu llende preventieve maatregelen erg van belang .
Naast beheer en onderhoud van de voorzieningen zal de monitoring van de
kwaliteit van het infiltrerende regenwater extra aandacht vragen . Dit komt
uiteraard door de kwetsbaarheid bij ca lamiteiten en risico op uitloging etc.

Waalv.;jk

I Bemheze
;_

f
Waterschapsgrens
Intrekgebieden
Waterwin en beschenningsgebied
Kernen
Gemeentegrenzen
Waterschap en Regionaal milieubedrijf
Regionaal milieubedrijf
Waterschap

Figuur 5.

8

9

Veghel
Sint-Oedenrode

De waterwin- en intrekgebieden in de regio. De winningen in Maasdonk en beide
in Boxmeer zijn als zeer kwetsbaar aangemerkt (ondiepe onttrekkingen).

Op 1 januari 2000 is de Wet stedelijke vernieuwing (Wsv) in werking getreden. Het
lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) geeft gemeenten bijdragemogelijkheden.
Tekenning biedt gemeenten een aanzienlijke vrijheid in de besteding gezien hun
verantwoordelijkheid voor de concrete invulling. Bron: http://www.isv.nl
Senter I EG-Liaison; LIFE, 5" of 6° kaderprogramma. Bron: http://www.egl.nl
-..,.._

èl!'it~<m"·.:.·J'm:;:(
-..,.._
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Volgens het provinciaal beleidsplan 'bescherming voor grondwater 2003 - 2006'
gelden voor beschermingsgebieden de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•

infiltratie van afstromend regenwater van parkeerterreinen is niet toegestaan.
water dat (via een beschermende voorziening) infiltreert en toetreedt tot het
grondwater moet voldoen aan de streefwaarde voor grondwater.
aanleg van afvoer- en infiltratievoorzienin gen die ook in geval van
calamiteiten de verspreiding van verontreinigingen voorkomen .
afstromend wegwater naar buiten de beschermingszone afvoeren voor
infiltratie dan wel gemotiveerd hiervan afwijken .

§9 Regelgeving en juridische aspecten van afkoppelen
Diverse - met name kwalitatieve - juridische aspecten worden nader uitgewerkt
in een provinciale beleidskadernota over afkoppelen waarbij De Maaskant is
betrokken. Derhalve wordt voor de (kwalitatieve) juridische aspecten naar deze
kadernota verwezen (deze wordt naar verwachting medio 2002 vastgesteld) .
Wat
de
waterkwantiteit
betreft
geldt
ingevolge
de
Keur
op
de
oppervlaktewateren van waterschap De Maaskant een meldplicht 10 voor de
lozing van afstromend (regen)water op het oppervlaktewater. Het waterschap
beoordeelt enkele aspecten bij de melding waaronder de gevolgen voor beheer
(afvoercapaciteit) en onderhoud van de watergang waarop geloosd wordt. Als de
uitmondingconstructie uitkomt in een (legger)watergang dient een ontheffing te
worden aangevraagd . Hierbij worden nadere voorwaarden gesteld aan de
uitmondingconstructie en het talud.

10

Boven 500m 3 /uur en binnen kwet sbare gebieden is een ontheffing benodigd .
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3. Een afwegingskader ter bescherming van bodem en water
De voordelen en risico's van het afkoppelen van verharde oppervlakken zijn reeds
aangegeven. Hoewel een landelijk geaccepteerd kader ontbreekt zijn de integrale
voordelen evident en de risico's vooraf in te schatten en te beperken. Daarom
wegen de v oordelen duidelijk op tegen de nadelen .
In afwachting van beleid en regelgeving van hogere overheden dient een
regionaal beleidskader te worden geformuleerd.
Ter beperking van diffuse bronnen en mogelijke risico's voor de verontreinig ing
van bodem, grondwater en oppervlaktewater dient een aantal maatregelen te
worden
genomen.
Daarnaast
dient het
'afwentelen'
van
mogelijke
verontretmgmgen van het ene milieucompartiment naar het andere (van
oppervlaktewater naar bodem en/ of grondwater en - via het watersysteem - vice
versa) te worden voorkomen. Emissies naar lucht en emissies van
bouwmaterialen, grond- en afvalstoffen zijn via het regenwater altijd afgewenteld
naar de bodem en sinds de komst van riol ering (via de RWZI) ook deels naar
oppervlaktewater.
§ 1 Uitgangspunten

Kwalitatief
Voor sc hone verharde oppervlakken is er geen twijfel: 'afkoppelen al wat kan' .
Bij (risico op) sterk verontreinigde oppervlakken dient gerioleerd te worden: in
ieder geval dient - analoog aan het 'actief bodem beheer' - de aanwezige kwa liteit
van bodem, grond- of opperv laktewater niet nadelig te worden beïnvloed door
het afkoppelen van regenwater. De gebiedsrisico's zijn sterk afhankelijk van de
functie:
algemene
bestemmingen
als
woningbouw
en
bedrijfsen
industrieterreinen, maar ook in detail: opslag chemische producten of
afvalstoff en, metaalbewerkingsbedrijven etc. ).
Het is daarmee belangrijk naar de 'immissie' te kijken: we lke invloed heeft de
kwaliteit van het toetredende regenwater (al dan niet na behandeling via een
voorziening) voor het ontvangende sy steem. De feitelijke 'emissie' zegt slechts
iets over de kwaliteit waarmee het uit de regenpijp of vanaf een straat of terrein
komt. Hierbij geldt het principe 'stand still/ step forward ' : de ontvangende
bodem of (grond)water mag niet verslechteren door de extra toevoer.
Anderzijds vanuit het zu iveringsproces van de RWZI bekeken: het via de riolering
afvoeren en zuiveren van 'te' licht verontreinigd regenwater is eenvoudigweg
niet mogelij k en verstoort zelfs het proces!
In afwachting van in zicht in de immisies dient in geval van regenwater met een
onbekende of slechtere kwaliteit dan de geldende streefwaarden voor
grondwater met een zogenaamde 'bodempassage' 11 te worden gewerkt (voor
zover toereikend).

11

Zie Bij lage 3 .

-
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Kwantitatief
Ook kwantitatieve problemen dienen niet te worden afgewenteld; water dient
zoveel mogelijk te worden vastgehouden c.q. geborgen. Bij afkoppelen naar
oppervlaktewater dient de toename in afvoercapaciteit van het ontvangende
water te worden berekend.
Beheer, onderhoud en monitoring
In geval van de aanleg van een (infiltratie)voorziening verd ient het beheer en
onderhoud uitdrukkelijke aandacht.
De organisatorische en financiële verantwoordelijkheden voor beheer, onderhoud
c.q. vervanging en monitoring van bodempassages en andere voorzieningen
moeten adequaat geregeld te zijn; zie hiervoor bijlage 2 ad beheer, onderhoud en
monitoring.
Bronmaatregelen
Vanzelfsprekend zijn er ter voorkoming van uitloging en verontreiniging diverse
'maatregelen aan de bron' te nemen.
Deze preventieve maatregelen variëren van aandacht voor materiaalkeuze en
toepassing (bouwmetalen en overige bouwmateri alen) tot gebruik, beheer en
onderhoud van de infrastructuur en terreinen (denk aan onkruid- en
gladheidbestrijding, maar ook aan autowassen, hondepoep etc.).
Dit verdient uitwerking en toelichting in bouw-, milieu - en overige vergunningen
en beheerplannen waarvan er reeds goede voorbeelden zijn 12 •
Communicatie
Communicatie (met burgers, bedrijfsleven en uitvoerende afdelingen) over het
voornoemde behoort feitelijk ook tot de bronmaatregelen.
Het slagen van een 'afkoppel project' echter staat of valt met blijvend goede en
voldoende informatie en communicatie aan de gebruikers van deze - openbare en
particuliere
ruimte. Goede communicatie is daarom essentieel en
onvoorwaardelijk en wordt derhalve separaat vermeld.
Een voorbeeld van goede communicatie met, bekendheid en betrokkenheid van
en acceptatie door het publiek (blijvende gewenste gedragsverandering) is het
Bossche project 'Integraal Waterbeheer De Vliert' en diverse projecten in
bijvoorbeeld Nijmegen 13 •

Reeds in de initiatieffase dienen bewoners betrokken te worden; de gemeente
Dordrecht heeft hiermee ervaring opgedaan via een 'afgeblazen' project en een
prima geslaagd afkoppelproject14 . Dit heeft uitdrukkelijk aan de wijze v an
benadering van en communicatie met bewoners gelegen.
12

13

14

De gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught, Heusden, Schijndel, Boxtel, Sint Michielsgestel en
Haaren hebben een convenant voor Duurzaam Bouwen afgesloten, analoog aan het
Nationaal Pakket Nieuwe Woningbouw. Hierbij zijn namelijk aanvullende voorwaarden voor
materiaalgebruik (bouwmetalen etc.) gesteld.
Zie www.s-hertogenbosch.nl (IWB De Vliert) en www.waterbewust.nl (Nijmegen).
Zie www .dordrecht.nl
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§ 2 Prioritering afkoppelprojecten

Voor prioritering van af te koppelen woonwijken, -kernen of (bedrijfs)terreinen
dient aan zoveel mogelijk van de navolgende voorwaarden te worden voldaan en
is afkoppelen en infiltratie van regenwater meer (of minder) wenselijk :
•
een lage grondwaterstand ( > 1 m onder maaiveld)
•
wijk of kern en omgeving zijn gevoelig voor verdroging
• een goede doordringbaarheid van de bodem (k-waarde > 0,5 m/dag)
•
gelegen op (de hogere) zandgrond
•
op geruime afstand van RWZI (transportafstand afvalwater)
•
geplande renovatie van wijken, wegen en/of riolering (werkzaamheden te
combineren met projecten stedelijke vernieuwing of 'duurzaam veilig'
•
realisatie tegen acceptabele maatschappelijke kosten (tot ca. €18/m 2 )
•
capaciteitsaanpassing in afvalwatersysteem (waterschap) is voorzien
• verkeersintensiteit tot 2500 motorvoertuigbewegingen (mvb) per etmaal
•
geen lokaties met bodemverontreinigingen
•
woonwijken, woonkernen dan wel relatief schone (bedrijfs)terreinen.
§3 Afkoppelkansenkaart
Op het schaalniveau van het gehele beheersgebied kan de haalbaarheid voor
afkoppelen in stedelij ke omgeving in beeld worden gebracht in de vorm van
zogenaamde afkoppelkansenkaarten. Met behulp van dergelijk kaartmateriaal kan
- tot op wijkniveau - visueel duidelijk worden op welke locaties afkoppelen meer
of minder kansrijk is.
Hiertoe worden - voor zover beschikbaar - een aantal fysieke en niet-fysieke
parameters gecombineerd en gewaardeerd (zie § 2 en Bijlage 4). Dit zijn
gegevens, die bij verschillende overheden (provincie, gemeenten, waterschap)
met uiteenlopend detailniveau beschikbaar kunnen zijn . Het betreffen gegevens
voor zowel buitengebied als stedelijke omgeving van de bodemopbouw,
grondwaterstanden, afstanden tot openbaar groen en/of water, locaties met
bodemverontreinigingen, maar bijvoorbeeld ook zoneringen van toekomstige
bestemmingen,
gebieden
voor
grondwaterbescherming,
transportroutes
gevaarlijke stoffen, gebieden met zware (proces)industrie, wijk-, weg- en
rioolrenovatieplannen, watergangen etc.
Er zal een inventarisatie plaatsvinden van de aanwezigheid en beschikbaarheid
deze gegevens.
§4 Stroomdiagram afkoppelen
Bij gaand stroomdiagram 15 is een schematische weergave van dit beleid, waarbij
onder deze voorwaarden het afkoppelen van regenwater van de riolering wordt

15

Tot op heden was de 'Leidraad aan - en afkoppelen verharde oppervlakken' d.d. oktober
1996 van de Stichting RIONED maatgevend. In den lande doen diverse beslisbomen de
ronde; dit stroomdiagram is een bewerking van de beslisbomen van waterschap Regge &
Dinkei en Zuiveringsschap Limburg. Bovenstaand diagram is een kaderstellende bewerking
en aanpassing hiervan. Daarnaast is de 'Leidraad Riolering', Module 8-2 100 - Doelmatige
omgang met hemelwater van juli 2000 van toepassing.

Nota Vcrantwoord Af koppelen De Maaskant 24-04 2002.doc
Projekt: 6222.21
datum: 24 april 2002

Pagma 1 8 van 36

Notitie 'Verantwoord Afkoppelen'

(WATE RSCHAP DE MAASKANT)

toegestaan en zelfs aangemoedigd. Het diagram geldt als kaderstellend en
richtinggevend binn en huidige wettelijke kaders.
Gezien de vele ontwikkelingen op gebied van techniek, beleid, wet- en
regelgeving zullen formele restricties ongewenst blijken. Maatwerk, flexibiliteit en
inzicht in lokale situaties zijn van meer belang dan 'strikte normen' zonder een
algemeen geaccepteerde en goede onderbouwing daarvan.
Een onderscheid is gemaakt in 'sterk verdachte', 'verdachte'; en 'onverdachte'
verharde oppervlakken. Bronmaatregelen hebben uitdrukkelijk de voorkeur.

1: A. Omgevingsfactoren:
sterk verdacllte omgeving;daarmee bijzondere risico's voor afspoeling
(lucht) emissies van industrie en/of

Hemelwater

B. Fysieke f actoren :
sterk verdacllte verharde oppervlakken;daarmee bijzondere risico's
voor uitloging (o.a. bouwmaterialen en -metalen en straatmeubilair etc.)?

neen
neen

1---

RWZI

bronmaatregelen
mogelijk?

ja
...,._,

L_

bronmaatregelen
treffen

h

oomdiagr~
t toepasb~·~;
of nadere
eoordeling

I

Ad 'daken':
"

daken

ja

2

r

neen

[

nadere
beoordeling

3

~~er)gebru~

,.,

mogelijk?

~n

l
_j

.J
[ overschot

___r---

J

2 : daken van woningen, kantoren, (overheids)instellingen of
MKB-sector (de niet-industriële en niet-productiebedrijven)?
3 : Bronmaatregelen ter voorkoming van uitloging mogelijk? .

...,.,_
(!t;.;P·~·J't·;·~
...,.,_

Nota Verantwoord Afkoppelen De Maaskant 24-04 2002.doc
Projekt: 6222.21
datum: 24 april 2002

Pagina

19

van

36

No titie ' V erantwoord Afkoppelen'

(wATE RSCHAP D l MA ASKANT )

Ad 'wegen' :

nadere
]
beoordeling

> 2500 mv b
per 24 uur
1000 tot 2500 mvb
per 24 uur ..___

rotonde of
kruising?

neen

v erdacht
o pperv lak

nadere

o nv erd ac ht
o p perv lak

beoordel~

Ad 'terreinen':

verdacht
o p perv lak

5

4: intensief gebruikte terreinen voor parkeren, winkelen,
markten, festiviteiten en dergelijke.
5: overige (openbare en kantoor-)terreinen voor parkeren van
personenauto's etc. (minder intensief gebruikt terrein).

Prioriteitenschema's voor (on )verdachte oppervlakken

afvoer naar
oppervlaktewater
verdach t: mogelijk
matig verontreinigd

voorbehandeling of
voorziening mogelijk?

infiltreren

afvoer naar
oppervlaktewater
onverdacht: hooguit
licht verontreinigd

RWZI
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Bijlage 1 Afkoppelen: de voordelen
In algemene zin draagt afkoppelen posit ief bij aan een duurzaam watersysteem
en betekent winst op meerdere fronten :

Voordelen afkoppelen:
•
•
•
•
•
•
•

mogelijkheden tot benutting van regenwater
reductie van frequentie en vuiluitworp van riooloverstarten
energiebesparing
optimalisatie zuiveringsrendement RWZI
verdrogingsbestrijding
vermindering in te laten water
reductie capaciteit van retentievijvers en rioolstelsels

Ad benutting van regenwater
Nuttig gebruik van regenwater, bijvoorbeeld voor toilet-, was- of sproeiwater of
als bron voor een leidingnet voor 'secundair water', kan kostbaar drinkwater
deels vervangen. Dit levert ook een bijdrage aan verdrogingbestrijding omdat
minder grondwater voor de productie van drinkwater behoeft te worden
onttrokken .
Ad reductie van frequentie en vuiluitworp van riooloversforten
In geval van reguliere (gemengde) rioolstelsels zijn overstorten en
regenwateruitlaten noodzakelijk ter voorkoming van 'water op straat' bij hevige
regenval.
Bij hevige regenval wordt het afvalwater, verdund met regenwater, via de
overstorten op oppervlaktewater geloosd. Deze overstorten leiden tot een grote
belasting met zuurstofbindende stoffen van het water. Dit veroorzaakt in veel
gevallen zuurstofloosheid in het ontvangende water waardoor vissterfte en stank
optreedt. Tevens treedt verontreiniging van water en waterbodem op, met in de
toekomst alle saneringskosten van dien.
Als sign if icante hoeveelheden verhard oppervlak zijn afgekoppeld vinden
beduidend minder en minder intensieve overstortingen plaats en wordt vervuiling
van het oppervlaktewater en de waterbodem beperkt.
Ad energiebesparing
Door het afkoppelen van voldoende verhard oppervlak van de riolering behoeft
veel minder water te worden getransporteerd (verpompt) en op de RWZI te
worden verwerkt . Hierdoor neemt zowel het totale energieverbruik als de
piekbelasting af.

-

è'!t;;t'·~-]!i?~{
-..

Nota Verantwoord Afkoppelen De Maaskant 24-04-2002.doc
Projekt: 6222 .21
datum: 24 april 2002

Pagina

22

van

36

No titie 'Verantwoord Afkoppelen'

( WATIRSCHAP D l MAASKANT)

Daardoor kunnen er in het totale proces van het transporteren en zuiveren van
(afval)water minder kosten worden gemaakt, met blijvende positieve
consequenties voor toekomstige exploitatie- en investeringskosten van dergelijke
zuivering stechnische werken .

Ad optimalisatie zuiveringsrendement RWZI
Regenwater vertoont een seizoensgebonden en wisselend aanbod . Hierdoor is
het te zuiveren afvalwater door vermenging met regenwater wisselend van
hoeveelheid en samenstelling. Door dit zogenaamde 'dun-water' is het
zuiveringsrendement van de RWZI sub-optimaal : het te zuiveren afvalwater bevat
dan tijdelijk erg weinig voedingsstoffen voor de bacterieculturen. Dit leidt tot een
verminderde effluentkwaliteit van de RWZI. Bij een afname van 'dun-water' door het afkoppelen - zal het te zuiveren afvalwater in toenemende mate in
volume afnemen en constanter van samenstelling zijn .

Ad verdrogingsbestrijding
Het gevolg van de versnelde afvoer van regenwater uit het gebied is een
verlaging van de grondwaterstand; kwelstromen die gevoed zouden worden door
de infiltratie in betreffend gebied kunnen hierdoor verminderen; dit is echter voor
Oost-Brabant nauwelijks relevant. Gezien ook de - voor Nederlandse begrippen beperkte stedelijkheid (verharde oppervlakken) van Oost-Brabant, is het effect
van grondwateraanvulling daarmee marginaal te noemen .
Afkoppelen van regenwater en infiltratie van dit water in de bodem heeft - indien
mogelijk - uitdrukkelijk de voorkeur en betekent desondanks een welkome
aanvulling van de grondwatervoorraad .

Ad vermindering in te laten water
De versnelde afvoer van regenwater uit het gebied noopt soms ook tot het
inlaten van gebiedsvreemd (rivier)water. Dit rivierwater kan eutroof zijn en
verontreinigingen bevatten . Afkoppelen van regenwater naar oppervlaktewater
leidt tot een reductie - hoewel beperkt: zie verdrogingsbestrijding - van de
hoeveelheden ingelaten water.

Ad reductie capaciteit van retentievijvers en rioolstelsels
Watergangen en riolering kunnen de hoeveelheden regenwater in perioden van
hevige regenval niet altijd direct verwerken . Om het water tijdelijk te bergen zijn
daarom in en rond het stedelijk gebied soms retentievijvers nodig. Indien op grote
schaal wordt afgekoppeld en geïnfiltreerd in de bodem is een minder grote
capaciteit aan retentievijvers nodig. De capaciteit van infiltratievoorzieningen kan
ondergronds worden gerealiseerd of worden geïntegreerd in groenvoorzieningen .
Bij toekomstige rioolvervangingen en investeringen kan in geval van
afgekoppelde wijken of bedrijfsterreinen een riolering met een beperkte - tot zo'n
25% van de huidige- capaciteit worden aangelegd .

....,.._
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Bijlage 2 Risico's van afkoppelen: aandachtspunten en oplossingen
Afkoppelen is niet zonder meer in iedere situatie toepasbaar dan wel gewenst.
Aandachtspunten zijn - in willekeurige volgorde - onder andere:

•
•
•
•
•
•
•

de (lokale) kwaliteit van hemelwater
de kwaliteit van afstromend regenwater
beperkte kennis en ervaring
verontreinigde verharde oppervlakken
wateroverlast
ontvangend (grond)water
beheer, onderhoud en monitoring

Ad (lokale) kwaliteit van hemelwater en afstromend regenwater
In Bijlage 3 wordt enige achtergrondinformatie gegeven in de vorm van een
nadere uiteenzetting over:
•
de (lokale) kwaliteit van hemelwater;
de kwaliteit van afstromend regenwater
•
•
de gevolgen van bodeminfiltratie en afvoer naar oppervlaktewater
Basis is een uitvoerig onderzoek in vakliteratuur, publicaties en internet.
Ad b eperkte kennis en ervaring
V anuit de prioriteitenvolgorde voor de omgang met (regen)water wordt na
hergebruik de voorkeur gegeven aan bodeminfiltratie van hemelwater. Echter
vanuit normstellingen voor de bodem kunnen verontreinigingen een probleem
vormen voor afkoppelen. De beperkte kennis over de invloed op lange termijn
van infiltratie op de bodemkwaliteit vormt een obstakel voor de voortgang van
het afkoppelen.

Uiteraard kunnen bronmaatregelen de risico's op bodem - en (grond)waterverontreiniging zodanig reduceren, dat het afkoppelen van dakvlakken en
het rechtstreeks lozen op oppervlaktewater toelaatbaar is. Dit betekent een
zorgvu ldige materiaalkeuze (pakket duurzaam bouwen, het voorkomen van de
blootstelling van bouwmetalen aan regenwater) en verantwoord weg- en
groenbeheer.
Ad verontreinigde verharde oppervlakken
Verdachte en relatief sterk verontreinigde oppervlakken hebben betrekking op de
volgende verharde oppervlakken:
•
drukke en zeer drukke wegen (en met name kruisingen en rotonden)
• terreinen: zeer drukke parkeerplaatsen, winke lstraten en marktpleinen
•
daken, wegen en terreinen in gebieden met (zw are) industrie.

-
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Deze verharde oppervlakken zijn in de regel aangesloten op de riolering. Met
goede voorzieningen (bij voorbeeld een lamellenafscheider, al dan niet in
combinatie met olie/benzineafscheider) echter is in een aantal gevallen het risico
voldoende te beperken.
Het grootste deel van de verontreinigingen is gebonden aan de fractie zwevend
stof. Over het algemeen wordt aangeraden het water te lozen via een
bodempassage (zie bijlage 3).

Oplossingen/ maatregelen voor verontreinigde verharde oppervlakken
Algemeen
•
betrokkenheid van en blijvend goede voorlichting aan bewoners/ gebruikers
•
voorkomen van verontreinigingen (bronmaatregelen; bouwvoorschriften)
•
regelgeving (APV) en toezicht hierop
Ad
•
•
•
•
•

afkoppelen wegen en/of parkeerterreinen:
geen wassen van auto's op straat
geen bemesting, gladheid- en onkruidbestrijding (chemische middelen!)
voorkomen van uitloging van straatmeubilair/ 'verduurzaamd' hout
honden uit de goot (m.n. bij afkoppelen naar oppervlaktewater)
frequente verwijdering straat- en veegvuil (denk ook aan vuurwerk)

Ad afkoppelen van dakoppervlakken:
•
Voorkomen gebruik uitlogende materialen/ metalen
•
het coaten van deze materialen
Ad infiltratie en afvoer naar oppervlaktewater:
•
Bij niet-uitlogende dakoppervlakken kan directe afvoer naar oppervlaktewater
plaatsvinden; in alle andere situaties is een bodempassage verstandig, inclusief een
bijbehorende monitoring.

Ad 'water op straat': wateroverlast
Het afkoppelen en infiltreren in de bodem kan mogelijk leiden tot enige
wateroverlast in nabijgelegen stedelijk gebied. In geval van reële, aanzienlij ke
grondwateroverlast
elders
(slecht
doorlatende
gronden
met
hoge
grondwaterstanden) is afkoppelen via bodeminfiltratie ongewenst dan wel
moeten aanvullende maatregelen ter voorkoming van deze wateroverlast worden
genomen.

Oplossingen/ maatregelen voor wateroverlast

•
•
•

geen bodeminfiltratie of anders aanvullende maatregelen (retentievijvers) treffen .
plaatsen van zand- en bladvangers
bij nieuwbouw: krui pruimteloos bouwen .
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Ad ontvangend (grond)water
Niet alleen de (verwachte) kwaliteit van het afgekoppelde afstromend water
maar ook de eigenschappen, functie en ambit ieniveau van het ontvangende
wate rsysteem zijn van belang. Ontvangend oppervlaktewater en / of bodem met
hogere kwaliteitsdoelstellingen vragen om aanvullende maatregelen ter
bescherming van deze hogere kwaliteit.
Gedacht moet worden aan het toepassen van filtratie, zand- en bladvangen voor
het verwijderen van verontreinigingen en zwevende stof dan wel bij hoge
kwetsbaarheid alsnog rioleren.
Tevens kan het afvoeren van licht verontreinigd hemelwater naar
oppervlaktewater een kleiner risico inhouden dan het inlaten van gebiedsvreemd
water, dat bijvoorbeeld sterk eutroof (voedselrijk) kan zijn.
Ook kan de 'natuurlijke' verversing door hemelwater een positieve invloed
hebben op de waterkwaliteit.

Oplossingen! maatregelen m .b . t. ontvangend (grond) water
•
•

filtratie in bodem 'als vervangbaar filtermateriaal' en monitoring
regenwater als vervanger van ingelaten water

Ad beheer, onderhoud en monitoring
Na aanleg is adequaat beheer en onderhoud een belangrijke voorwaarde voor het
blijvend functioneren van (i nfiltratie)voorzieningen
ter voorkoming van
mogelijke kapitaalvernietiging, (water)overlast of milieuverontreiniging.
De organisatorische en fin anciële verantwoordelijkheden voor beheer, onderhoud
c.q .
vervanging
en
monitoring
van
bodempassages
en
andere
linfiltratie)voorzienin gen moeten daarom adequaat geregeld zijn.
De financiële ruimte voor de investeringen (aanleg en vervanging voorzieningen),
alsmede beheer, onderhoud en monitoring van de voorzieningen kan wellicht
worden gereserveerd in het gemeentelij k rioleringsfonds.
In situaties waarin wordt afgekoppeld is een monitoringprogramma aan te
bevelen. Daarmee kunnen de effecten op de kwaliteit van oppervlaktewater en
waterbodem, bodem en grondwater worden gemeten. Hierdoor wordt ook inzicht
verkregen in de levensduur van de voorzieningen 16 .

16

De 'Leidraad Riolerin g', Modu le B-2 100 - Doelmatige omgang met hemelwater - van juli
2000 biedt uit voeri ge inf orm atie van ontwerp tot beheer.
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Er is bij afkoppelen vanwege verminderde doorspoeling ('gebrek aan hoosbuien')
van het stelsel kans op geleidelijke ophoping van slib in de bestaande riolering.
Afhanke lijk van het 'gedrag' van het rioolstelsel kan de frequentie van
rioolonderhoud toenemen. Verstopping van riolering moet worden voorkomen
door een goed ontwerp van het stelsel (bij nieuwbouw) of door regelmatig(er)
rein igen van de leidingen (bij bestaande situaties).

Oplossingen/ maatregelen voor beheer, onderhoud en monitoring
•
•
•
•
•

organisatorische en financiële verantwoordelijkheden helder maken
middelen reserveren
monitoringsprogramma starten
goed ontwerp en dimensionering rioolstelsel
hogere onderhouds- en reinigingsfrequentie

--
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Bijlage 3 Afkoppelen: achtergrondinformatie
In Bijlage 2 is aangegeven, dat de beperkte kennis en praktijkervaring, zeker met
betrekking tot lange termijn-effecten, een aandachtspunt is .
Aan de hand van literatuuronderzoek wordt een beknopte uiteenzetting en
samenvatting gegeven over:
•
de {lokale) kwaliteit van hemelwater;
•
de kwaliteit van afstromend regenwater van wegen, daken, parkeer- en
bedrijfsterreinen, bouwmetalen en -materialen;
•
de gevolgen van bodeminfiltratie en directe afvoer naar oppervlaktewater

Ad Kwaliteit hemelwater
Er wordt veelvuldig gekeken naar de uitloging van metalen {zink, lood en koper
uit bouwmaterialen) in het afstromend regenwater; de 'intredende kwaliteit'
hemelwater wordt vaak niet onderzocht 17 •
Regenwater is veelal niet schoon. Naast de invloed van atmosferische depositie
lijkt de kwaliteit van hemelwater erg afhankelijk van de {zeer) directe omgeving,
met name door de invloed van emissies naar de lucht in de nabije omgeving
{verkeer, agrarische omgeving, industrie) .
In industriële en stedelijke omgeving lijkt de pH van regen lager dan in een
landelijke omgeving, dus zal in een stedelijke omgeving de mate van uitloging
hoger zijn. De hoeveelheid S02 in de atmosfeer {maatgevend voor 'zure regen') is
ten opzichte van enkele decennia geleden echter beduidend afgenomen .
De Noord-Brabantse waterkwaliteitsbeheerders hebben in 2000 18 praktische
criteria opgesteld voor 'niet verontreinigd' afstromend regenwater die verband
houden met de navolgende uitgangspunten en randvoorwaarden:
•
de waterkwaliteit kan door een RWZI nauwelijks verbeterd worden;
•
de betekenis van de hydraulische belasting van het rioleringssysteem;
•
het teruglopend zuiveringsrendement {door 'dun-water') op de RWZI;
•
vergelijkbaarheid met kwaliteitsgegevens van grotere verharde oppervlakken,
die normaliter als 'niet verdacht' worden aangemerkt en niet zijn aangesloten
op de riolering .
Indien {al dan niet na gebruik van een voorziening) overschrijding van deze
parameters worden aangetroffen is er geen sprake van 'niet verontreinigd
regenwater' . Voor lozingen op oppervlaktewater is een Wvo-vergunning
benodigd.

17

18

Bronnen: Tauw b.v. project Zwolle Zuid; Gemeente 's-Hertogenbosch : IWB 'De Vliert';
Milieudienst gemeente Amsterdam; Wageningen U.R. , RIVM - Landelijk meetnet
regenw atersamenstelling; RIZA- regenwater in de stad, deel 1 werkdoc. 98.090.X.
HWB en GTD: 'Kwa liteit afstrom end hemelwater diverse bedrijfsterreinen', 21-9-2000.
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•

•

...

pH
zwevende delen
bezinksel (na 60 min.)
BZV5

czv
N (tot)
Som zware metalen
(Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)
Minerale Olie

mg/1
ml/1
mg/1
mg/1
mg/1

Pesticiden: som

mg/1
mg/1
jlg/1
jlg/1
jlg/1
jlg/1
jlg/1

Pesticiden: individueel

Jl9/l

Som PAK 's (16)
Som BTEX

vox
EOX

5
60
5

3

6,5- 9,0
30
0,5
10
120
10
0,25
6
5
10
1
0,5
0,1

Kwaliteit afstromend regenwater van wegen
A fstromend regenwater van wegen 19 bevat zware metalen (lood, zink, koper,
chroom), zwevend stof, minerale olie en PAK's. Afhankelijk van het weg- en
groenbeheer kan het tevens verontrein igd zijn met bestrijdingsmiddelen en
strooizout.

Er is geen correlatie aangetoond tussen verhoogde concentraties aan metalen,
olie of PAK's en verkeersintensiteit 20 • A ls gevolg hiervan is een beoordeling over
afkoppelen c.q . niet aankoppelen voor de kwaliteit van oppervlaktewater aan de
hand van verkeersintensiteiten niet eenvoudig te maken. Bij twijfel verdient de
aanleg van een bodempassage de voorkeur, evenals een effectief
monitoringsprogramma 21 .
Kwaliteit afstromend regenwater van daken
Afstromend regenwater van daken 22 bevat zware metalen (vooral van
loodslabben en zinken dakgoten en regenpijpen) en zwevend stof als
probleemstoffen. Ook worden als gevolg van atmosferische depositie en uitlogen
van dakbekleding (bitumen) bestrijdingsmiddelen en PAK's aangetroffen.

19

20

21
22

Bronnen: RIZA - behandeling afstromend wegwater van snelwegen, nota 96.017;
CIW/CUWvo.
Zie 'Leidraad Riolering', Module B-21 00 - Doelmatige omgang met hemelwater.
Nadere informatie: o.a. gemeenten 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Zwolle, Amsterdam.
Bronnen: DuBo-centrum voor duurzaam bouwen; Stichting Duurzame Bouwmetalen - LCA
voor zink en lood; Tauw b.v. - zinkemissies naar oppervlaktewater; Milieudienst gemeente
Amsterdam; TNO - onderzoek naar zure regen i.r.t . zinkemissies; RIZA - regenwater in de
stad, deel 1 werkdoc. 98.090.X; RIZA - gebiedsgericht emissiebeleid: uitwerking voor
bouwmetalen, nota 2000.054 .
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De 4e Nota Waterhuishouding vermeldt voor de Bouwsector:
Voor
bouwmaterialen is bij nieuw- en verbouw de afweging aan de orde of
bijvoorbeeld zinken dakgoten en koperen waterleidingen nodig zijn . ... '
Bij duurzaam bouwen mogen lood en zink op grond van een levenscyclus-analyse
(LCA) worden aangewend voor constructieve toepassingen - het resultaat is
afhankelijk van de diverse 'weegfactoren' .
Nieuwe hoogwaardiger zinksoorten (titaanzink) logen relatief - in combinatie met
de afname v an 'zure regen' - beduidend minder uit dan de zinksoort die vroeger
werd toegepast. Voor wat betreft 'aquatische ecotoxiciteit' en 'absolute'
uitloging (toch belangrijke ' milieu- en waterschaps-parameters') scoren ze
beduidend minder fraai. De duurzaamheid vanuit deze LCA-studies heeft echter
met name met een lange gebruiksleeftijd en recyclebaarheid te maken.
Infiltratie en bodemverontreiniging
Zware metalen, chloride en overige gemakkelijk oplosbare verbindingen zijn
mobiel en worden naar de infiltratievoorziening meegevoerd, in tegenstelling tot
PAK's, die blijkbaar achterblijven op verharde oppervlakken (hydrofobe stoffen:
geldt ook voor minerale olie). Bij bodeminfiltratie 23 blijken zware metalen vrijwel
uitsluitend in toplagen aanwezig. Het grootste deel van de verontreinigingen is
gebonden aan de fractie zwevend stof.

Over het algemeen wordt daarom aangeraden het water te lozen via een
bodempassage als voorziening om de zwevende stof te immobiliseren en dus de
verontreinigingsgraad van het uittredend regenwater terug te brengen.
Bodempassage
Bij gebruikmaking van humusrijk bodemmateriaal als vervangbaar filtermateriaal
(reeds gebruikelijk) is er geen sprake van bodemverontreiniging of afwentelen
van verontreinigingen.
De bovenste bodemlaag bindt namelijk verontreinigingen zodat gedurende zeker
tientallen jaren de vervuiling tot de toplaag (tot hooguit enkele decimeters)
beperkt blijft. Ook vindt deels biologische afbraak (met name BZV en CZV,
minerale olie en PAK's) plaats.

Monitoring wijst uit wanneer het 'bodemfilter' aan vervanging toe is; gebruik van
het 'verzadigd bodemfilter' als secundaire bouwstof ligt in de rede .

23

Bronnen: Tauw b.v. - Zwolle Zuid; Gemeente ' s-Hertogenbosch - IWB ' De Vliert ' ;
Milieudienst gemeente Amst erd am; RI ZA - regenwat er in de stad, deel 2 werkdoc.
99 .03 1.X .
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Bijlage 4 Gebiedsoverzicht afkoppelkansen
Een weergave van het beheersgebied van waterschap De Maaskant met de
regionale watersystemen met kwel- en infiltratiegebieden.

c:::J
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Bron: provincie Noord-Brabant I NITG TNO (maart 2000)

Voor bovenstaand overzicht van de regionale watersystemen (figuur 6) is zeer
globaal het volgende aan te geven :
• voor bebouwd gebied, dat op de hogere zandgronden (infiltratiegebieden)
ligt, is de haalbaarheid van het afkoppelen van regenwater via
bodeminfiltratie evident groot.
•
voor bebouwd gebied, dat in kwelgebieden ligt, is afkoppelen van regenwater
naar oppervlaktewater veelal haalbaar.
in geval van bebouwd gebied, dat grenst aan beide dan wel in 'intermediair
•
gebied' ligt, dienen de 'afkoppelkansen' voor regenwater nader te worden
onderzocht.
•
Voor alle gebieden dient lokaal (op wijkniveau) de haalbaarheid via
afkoppelkansenkaarten te worden onderzocht, daar veel factoren hierop van
invloed zijn, waaronder
•
de doordringbaarheid van de bodem (infiltratiemogelijkheden)
•
(schijn)grondwaterstanden
•
(bodem)verontreiniging
•
beschikbare ruimte
•
afstand tot oppervlaktewater
•
(toekomstige) bestemming
•
type rioleringssysteem
•
renovatieplannen
•
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Bijlage 5 Analyse stimuleringsregeling afkoppelen
Aanleiding
Ter ondersteuning van het beleidsuitgangspunten over afkoppelen in bestaand
bebouwd gebied is de 'Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak 2000'
vastgesteld 24 . De bijdrage was - ten tijde van de vaststelling - qua hoogte
(bijdrage per m 2 ) en omvang (totaal budget) in overeenstemming met landelijk
gangbare regelingen.
Diverse gemeenten worden geconfronteerd met relatief hoge m 2 -kosten bij
afkoppelprojecten, waarbij de huidige stimuleringsregeling een 'slechts marginale
bijdrage' zou zijn. Indien redelijk zou een verhoging van deze bijdrage aan de orde
zijn om de gestelde doelen (WBP-2: 5% afkoppelen in 2004) te kunnen behalen .
Een aantal waterschappen heeft de bijdrage per m 2 enlof de budgetruimte
aanzienlijk naar boven bijgesteld .
Huidige financiële onderbouwing hoogte van de stimuleringsbijdrage
Ad hoogte bijdrage:
De huidige bijdrage is gestoeld op een uitwerking van De Aa (interne DB-notitie
16-6- 1 999), waarbij integrale kosten voor transport, zuivering en investeringen
voor een derde deel worden betrokken op het aandeel hemelwater. De
vuiluitwo rp van overstorten en RWZI wordt gekapitaliseerd . Conform berekening
zou dit gekapitaliseerde voordeel in totaal € 1,82 tot € 2,27 lm 2 ( f 4 à f 5)
bedragen. De huidige bijdrageregeling bedraagt € 1,82 I m 2 ( f 4), met een
aanvullende bijdrage van € 0,91 I m 2 ( f 2) indien in de bodem wordt geïnfiltreerd .
Analyse hoogte bijdrage:
Een nadere analyse maakt duidelijk dat de berekening van de directe voordelen
via integrale kostentoedeling - zoals ook cie. Togtema maakt - voor De Maaskant
niet juist lijkt.
Dit zou toepasbaar zijn bij een geheel nieuwe situatie. Enerzijds is er geen sprake
van nieuwe situaties waarbij volledig afgekoppeld kan worden; anderzijds blijkt
uit een analyse van de grootste kostendragers dat slechts een deel van de kosten
verband houdt met het aandeel (volume) hemelwater. Dit betreft met name de
exploitatielasten voor transport en zuivering van afvalwater: electra en
onderhoud .
Voor de gepleegde investeringen geldt immers dat de kosten nauwelijks meer
worden beïnvloed door een afname van het volume als gevolg van het
afkoppelen
van
verhard
oppervlak.
Voor
wat
betreft
nieuwe
(vervangings)investeringen (termijn tot zo'n 25 à 40 jaar) is door een aangepaste
dimensienering slechts in beperkte mate voordeel te bereiken.

24

Door de Vergadering van Hoofdingelanden vastgesteld op 29 juni 2000
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Uit bijgevoegd rekenschema 25 blijkt een direct financieel voordeel van € 0,035
per m 3 ; dit komt overeen met circa € 0,025 per m 2 ; kapitaliseren van dit
voordeel (tegen jaarlijks 5% rente) zou tot een éénmalige stimuleringsbijdrage
van circa € 0,50 per m 2 leiden. Dit rechtvaardigt daarmee slechts een deel van
de huidige bijdrage per m 2 • In deze financiële onderbouwing zijn echter milieu - en
overige aspecten, waarbij onder andere
•
veerkracht watersystemen (aanpak bestrijding verdroging)
•
emissiereductie van overstorten en gerelateerde zaken (waterbodem)
•
verbetering zuiveringsrendement RWZI
•
algemene zorgplicht als overheid voor milieu - en waterkwaliteit
niet meegenomen.
Huidige onderbouwing omvang van de stimuleringsbudget
Ad omvang bijdrage:
De omvang van de jaarlijks begrote bijdrage (€ 91 .000, = I f 200.000, = ) is
gebaseerd op geplande projecten in 2000 (projecten van 2 grote en 2 kleine
gemeenten) en is sindsdien niet aangepast.
Analyse omvang bijdrage:
Voor de planning 2000 en 2001 volstaat het geraamd budget. Aantal en omvang
van de geplande projecten neemt echter gaandeweg toe - vanuit de
beleidsdoelstellingen is dat ook vereist. Recent (medio januari 2002) zijn alle
gemeenten verzocht om een planning voor afkoppelprojecten voor de komende
jaren aan te reiken.

Conclusie en advies
Ad hoogte bijdrage:
Op financiële gronden is een verhoging van de huidige stimuleringsregeling per
m 2 niet aan de orde. Strategische en beleidsmatige overwegingen kunnen tot een
andere conclusie leiden, doch is de huidige hoogte van de bijdragen alleszins
redelijk te noemen.
Ad omvang bijdrage:
In relatie tot de beleidsdoelstellingen (afkoppelen van 5% verhard oppervlak v an
het gehele beheersgebied) is de bijdrage van € 91.000 slechts toereikend voor
3,3 ha. (bij bodeminfiltratie) tot 5 ha. (bij afkoppelen naar oppervlaktewater).
Gezien de toename in aantal en omvang (in oppervlak) van afkoppelprojecten zal
de omvang van de bijdrage moeten toenemen; op indicatie van de gemeenten zal
een verzoek voor de gewenste budgetomvang voor de Voorjaarsnota 2002
worden ingediend .

25

Bronnen: Commi ssie onderzoe k financ iering: Waterschapsbelastingen in de 2 1e eeuw (cie
Togtema); De Maas kant : Begroting 2002; interne memo's en notities afd . EB/ZB.
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Rekenschema: analyse financiële voordelen afkoppelen verharde oppervlakken:

Afkoppelen verhard oppervlak
Uitgangspunten:
A) Geen rekening gehouden met een eventuelel besparing aanpak verdroging
8 ) Geen rekening gehouden met een reductie vuiluitworp overstorten bij afkoppelen
C) Geen rekening gehouden met een reductie van het zuiveringsrendement bij rwa
Oe Aa:
A) Vaste kosten per m3 voor transport en zuivering
fl
0,30 €

Direct voordeel afkoppelen verhard oppervlak bestaande situatie
Berekening:
perm3
perm2
vaste kosten
{f)
(€)
<n
Rente
nih il
afschrijving
nihil
Semi llllllte ls2ll1eo
Personeelskosten
nihil
-

-

8) Variabele kosten per m• voor trensport en zuivering

fl

o 47

€

0,14 pim3
0.21 ptm•

C) Totale kosten per m3 voor transport en zuivering

fl

0,77 €

0,35 p/m3

fl

0,10- €

0.05- plm 3

G) Hoeveelheld neerslag per m2 verhard oppervlak in m

750 mm

500 mm

Oe Maaskant
2
E) Hoeveelheid neerslag per m verhard oppervlak
F) Hoeveelheid neerslag per m2 verhard oppervlak naar RWZI

Kosten gezuiverd afvalwater
Electra
waarvan volumegerelateerd rwa
Kosten onderhoud mechanisch/electrisch
w.v. 30% rwa w .v. 30% volumegerelateerd

fl
fl

fl
fl

Totaal directe besparing bij volledige afkoppeling
rwa m~
20.000.000

;:u...
...

nihil
fl 0,0694
fl 0,0069
nihil

-

-

€ 0,0315
€ 0,0031

ft 0,0500
fl 0,0050

Totaal direct voordeel
Eeuwigdurend 5%

fl 0,0764
fl1 ,5274

€ 0,0347
€ 0,6931

fl 0,0550
fl1,0997

€ 0,0250
€ 0,4990

720 mm
0,72 m3

!totaal
618.729
1.363.500 €
75%
369.600 €
167.717
9%

1.830.300 €
20%
1.172.000 €
9%

€ 0,0227
€ 0,0023

800 mm

G) Hoeveelheid neerslag per m2 verhard oppervlak in m3

Begroting 2002
Kosten getransporteerd afvalwater
Electra
waarvan volumegerelateerd rwa
Kosten onderhoud mechanisch/electrisch
w.v. 30% rwa w .v. 30% volumegerelateerd

Yllrillbele lsQllteo·
Slibafzet en verwerking
Energie
Onderhoud
Overige var. kosten

o.s mJ

3

-

-

D) Voordeel variabele kosten I.v.m. minder beluchting

en minder slibproductie
2
E) Hoeveelheid neerslag per m verhard oppervlak
F) Hoeveelheid neerslag per m2 verhard oppervlak naar RWZI

(€)

-

I rwa

jPerm3

rwa

Perm 3

fl

1.022.625

€

464.047

fl

0,051

€ 0 ,0232

fl

33.264

€

15.095

fl

0,002

€ 0,0008

fl

366.060

€

166.111

fl

0 ,018

€ 0,0083

fl

105.480

€

47.865

fl

0 ,005

€ 0,0024

1.527.429
0,07641 €
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Bijlage 6 Kosten van Afkoppelen
Wat de kosten van afkoppelen betreft bijgaand een rekenvoorbeeld, waarbij
slechts beperkte kennis van rioleringstechniek verondersteld wordt.
Stel een dorpskern voor met een gemengd rioolstelsel, waarop een verhard
oppervlak is aangesloten van 10 hectare .
De basisinspanning moet worden behaald (50% reductie vuiluitworp); hiertoe
dient aanvullend 2 mm (20 m 3 /ha.) berging te worden gerealiseerd. Dit betekent
voor deze dorpskern een voorziening van 200 m 3 . Uitgaand van € 1200/m 3 kost
een dergelijke randvoorziening als 'end-of-pipe' maatregel dus € 240.000, =.
Met het afkoppelen van zo'n 22,5% van het aangesloten verhard oppervlak
wordt een vergelijkbare reductie van 50% van de vu iluitworp behaald. Uitgaande
van gemiddelde kosten van € 151m 2 kost het afkoppelen van 2,25 ha. verhard
oppervlak bijna € 340.000, =. Daarmee is in deze situatie afkoppelen 'sec' als
bronmaatregel zo'n 40% duurder.
De kosten per m 2 kunnen behoorlijk variëren: het afkoppelen van de achterzijde
van woningen met in elke tuin infiltratiekratten is beduidend arbeidsintensiever
en kostbaarder dan het afkoppelen van grote openbare of bedrijfsterreinen.
Ook is het stimuleren van 'zelfwerkzaamheidsprojecten' voor particulieren mogelijk in combinatie met een 'regenton' -project - aanzienlijk goedkoper dan het
professioneel te laten uitvoeren; ook uit oogpunt van communicatie naar de
burger is een dergelijke aanpak beter.
Ook kan de aanpak door bedrijven worden aangemoedigd, door als gemeente de
te ontvangen stimuleringsbedragen door te geleiden naar geïnteresseerde
bedrijven.
Het strategisch afwegen van milieurendement van bronmaatregelen versus 'endof-pipa' maatregelen lijkt hierbij uitdrukkelijk aan de orde.
Beter nog is het afkoppelen combineren en integreren met projecten voor
stedelijke vernieuwing, vervangen van wegdek en/of riolering, verkeersluw
maken van wegen et cetera. Dit maakt de kosten aanzienlijk lager en zeker
concurrerend met de aanleg van randvoorzieningen.
Gezien de voor de toekomst verwachte klimaatveranderingen lijkt de capaciteit
van de huidige randvoorzieningen niet toereikend te zijn om de vereiste reductie
van de vuiluitworp (50%) te blijven garanderen.
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Bijlage 7 Begrippenlijst
Hier treft u een beknopte omschrijving aan van een aantal in de tekst gebruikte
begrippen:
Afkoppelen

het beperken van situaties waarbij regenwater dat op schone
verharde oppervlakken valt (direct) via de riolering wordt afgevoerd
naar buiten het st edelijk gebied.

Bouwmetalen

Bouwmaterialen veelal van zink, lood, koper of messing.

BZV

Biologisch zuurstofverbruik .

Compart iment (Milieu-)

Het bodem- of watersysteem of de atmosfeer.

czv

Chemisch zuurstofverbruik.

Effluent

Het door een RWZI gezuiverde restant van afvalwater, dat op
oppervlaktewater wordt geloosd .

Emissie

Uitst oot van stoffen naar bodem, lucht of water.

Hemelwater

Neerslag met een oorspronkelijke kwaliteit.

lnfluent

Het bij de RWZI inkomend afvalwater en regenwater, dat via het
zuiveringsproces wordt behandeld.

Inlaten van water

Aanvoer van oppervlaktewater van buiten een gebied met een
andere samenstelling dan norma liter in dat gebied voorkomt.

Oppervlaktewater

A l het water dat aan de oppervlakte zichtbaar is (zoals sloten,
beken, kanalen en vennen) dat in verbinding staat met het
grondwater .

PAK's

Polycyclische
verbindingen).

Regenwater

Neerslag met een kwaliteit, die beïnvloed is door atmosferische
depositie en lucht emissies uit de (in)directe omgeving, doch (nog)
niet als gevolg van verharde oppervlakken .

Retentie

Het (langer) vasthouden van water met het doel piekafvoeren 'af te
vlakken' - piekretentie - en verdrogingsbestrijding door de aanvulling
van de grondwatervoorraad (conservering).

RWZ I

Rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Uitloging

Het door uitspoeling vrijkomen van aanwezige stoffen onder invloed
van (zure) regen- of grondwater.

Verhard oppervlak

Steenachtige bouwmaterialen (daken, wegen terreinen) die niet of
nauwelijks regenwater absorberen of doorlaten.

aromatische

koolwaterstoffen
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