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NIEUWE RAPPORTAGE VNG OVER DESTEDELIJKE WATEROPGAVE

Gemeenten boeken
voortganginaanpak
wateroverlast
Deaanpakvanwateroverlastinbebouwdgebiedvordert.Metnameinhetopstellenvanstedelijke
waterplannen isvooruitgangtezien.Inderioleringzijnenwordendiversemaatregelengenomendie
dekansophinderdoorwateropstraatverminderen.Datzijndebelangrijkste uitkomstenvande
Rapportagestedelijkewateropgave2006diedeVNGdezeweeka/ronddeendiezegisteren(13juli)
overhandigdeaanstaatssecretarisSchultzvanVerkeerenWaterstaat.
In2003 ishetNationaal BestuursakkoordWater(NBW)afgesloten waarin diverseafspraken staan omwateroverlast zoveel
mogelijk tevoorkomen.Hetgaat hierbij
overigensomoverlast,nietomeenveiligheidsrisico.Eénvandezeafspraken heeft
betrekkingophetrapporteren overdestedelijkewateropgavedoordeVNG.Dit voorjaar
heeft deVNGopbasisvaneenbijalle
gemeenten uitgezettevragenlijst dezerapportageopgesteld. Intotaal beantwoordden
221gemeenten (48,3%)devragen.

Stedelijke waterplannen
Intotaalbeschikt 34procentvande
gemeenten nuovereenwaterplan, terwijl
tweeprocent ineenander plan schriftelijk
vastgestelde afspraken methet waterschap
heeft geformuleerd. Nogeens28procentvan
degemeenten ismomenteel bezigmethet
opstellen vaneenstedelijk waterplan.
Bijnaeenkwart vandegemeenten werkt
aai deuitvoeringvandemaatregelen uithet
aan
stedelijk waterplan.Ditiseenduidelijkevereteringtenopzichtevan2005.Toen
schikte 24procentovereenwaterplan.
'orig
Vo jaar hadtenminste45procenteen
begin
bq gemaakt methetopstellen vanhet
(eerste)waterplan;nuisdat61procent.In
verreweghetgrootstedeelvandeaanwezige
waterplannen (in123 vandeintotaal156)
speeltwateroverlasteenrol.Bijderapportagevanvorigjaar bleekaldatgemeenten in
vrijwelallegevallen hetwaterplan gezamenlijk methetwaterschap vaststellenenook
derepartijen bijhetopstellen betrekken.
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: ppervlaktewater
Destedelijke wateropgave metbetrekkingtotoppervlaktewater geeft derisico'sin
bebouwd gebied aanvaninundaties uit
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oppervlaktewater. Dewaterschappen zijn
regisseur vanditproces.InhetNBWisafgesprokendathetwaterschapdekansopinundatiesuitoppervlaktewatet bepaalt,dezeaan
gemeenten kenbaar maaktenhenadvies
geeft overdebenodigde ruimteomdekans
opwateroverlast teverminderen.Uitderapportageblijkt datinveelgemeenten inhet
verledengeensprakeisgeweestvanproblemen alsgevolgvanoverlastuitoppervlaktewater.Naardetoekomst toeishetbeeldnog
nietcompleet.Veelgemeenten blijken vanuit hetwaterschap noggeen inzicht tehebbengekregen indekansenopwateroverlast
inhetbebouwd gebied. Hierdoor is het
bepalen vandetoelaatbaarheid vanmogelijkeinundaties enheteventueel plannenen
nemen vanmaatregelen nogniet afgerond.
Welblijkt datinbijna dehelft vande
gemeenten maatregelen wordengeplanddie
derisico'svanwateroverlastdoor oppervlaktewater verminderen. Demeestegemeenten
hebbenechtergeen beeldgegevenvandete
verwachten (globale)kostenindetoekomst.
Hoewelhetbeeld naardetoekomst toedus
nietcompleet is,biedenderesultaten weinig
aanleiding vooreenteverwachten grootschalige landelijke stedelijke wateropgave
oppervlaktewater.Ditbeeld komtooknaar
vorenuitdeuitkomsten vandeiteratieve
toetsingvandeNBW-werknormen diede
afgelopenjaren doorwaterschappen isuitgevoerdenwaaroverdeUnievanWaterschappen onlangs rapporteerde(ziedevorige
uitgavevanH 2 0).Hieruit blijkt datde
wateropgavezichvooralconcentreert inhet
zuidwestelijke deelvandeRandstad.Lokaal
enregionaalkanwelsprakezijnvaneengroteopgave.Tenopzichtevanvorigjaar isveel
vooruitganggeboekt indevoortgangvan
het procesnaar hetoppakken vandeeventu-

elestedelijke wateropgave oppervlaktewater.
Toenbleken veelgemeenten noginhet
geheelnietbekend metdestedelijke wateropgaveenwashierover indemeestegevallen
inhetgeheelnoggeencontactgeweest tussenwaterschapengemeente.Desamenwerkingtussengemeenteenwaterschap wordt
ookopditterrein dusgeïntensiveerd.

Riolering en regenwater
Destedelijke wateropgaveophetterrein
vanderioleringgeeft derisico'sinbebouwd
gebied aanvanoverlastalsgevolgvanwater
opsttaatdatuitderioleringafkomstig isals
dezehetovertollige regenwater bijextreme
regenvalevenniet kanverwerken.Uitde
gegevens blijkt datindeafgelopenjarenin
60procentvandegemeenten straten onderliepen.Dezesituaties leidden indemeeste
gevallenechter niet totschade.Overlastop
particuliere terreinen kwam minder voor.In
hetalgemeen isdeoorzaakvanproblemen
bijdegemeentegoedbekend.Driekwartvan
degemeenten heeft maatregelen genomen
omhetrisicoopherhalingteverminderen.
Veelgenoemde maatregelen zijn hetafkoppelenvanregenwaterenhetnemenvan
maatregelen inhetkadervande

Financiering
IndezelfdeweekalswaarindeTweedeKamer
hetwetsvoorstelgemeentelijkewatertaken
ontving,verzorgdehetStudiecentrumvoor
BedrijfenOverheideencongresoverdejïnancieringvanhetgemeentelijkewaterbeheer.
Redenvooreen70-talvertegenwoordigersvan
gemeenten,ingenieurs-enadviesbureausom
op251juninaarEindhoventekomenvooreen
levendigediscussiedagovermetnamehetverbreedrioolrecht.Alleenwasaanheteindevan
dedaßalwelenigeongerustheidoverhet
voortbestaanvanhetkabinet.
InDenHaagwastoenhettweede
kabinet Balkenendeaanhetvallen.In
Eindhoven hooptemenechterdatdeverbrede rioolheffing per1januari 2007ingevoerdzoukunnen worden.VNG-woordvoerderJaccoSlompverwachtte weinig
problemen metdeinvoeringbijde
gemeenten. "Alseengemeente ervoor
kiesteengezamenlijke heffing intevoerenvoordewatersysteem-enwaterketentaken,verandert erinfeite niets.Paswanneereengemeente kiestvoorbeide taken

basisinspanning. Volgensdemeeste
gemeenten isdekansopwatetoverlast hierdoorverkleind.Heteffect vandezemaatregelen isbijdemeerderheid vandegemeenteninzichtelijk gemaakt.Overhet algemeen
hebbendemaatregelen bijgedragen aande
vermindering van het risicoopwateroverlast.Demeestegemeenten hebben geen
beeldgegeven vandeglobalekosten van
dezemaatregelen.Demeerderheid vande
gemeenten heeft ookeen inschatting
gemaakt vandetoekomstigerisico'sop
wateroverlast uit deriolering.Demeeste
gemeenten hebbenditgedaan doordewerkingvan het rioolstelsel bij meerdere regenintensiteiten door terekenen.In72procent
vandegemeenten staan maatregelen
geplanddiederisico'soptoekomstigeproblemenverminderen.Gemeenten doen dit
veelaldoor regenwater vanderioleringafte
koppelen.Gemeenten waargeen maatregelenzijn gepland, hebben dit niet gedaan,
omdatergeenrisico'szijn ofomdat nog
onvoldoende zicht isopdegrootte van het
Probleem.

Grondwater
Indemeestegemeenten (58procent) zijn
mhetverledengeenschadesituaties ontstaanalsgevolgvanhogeoflagegrondwaterstanden. Indegemeenten waarwelscha-

eenaparteheffing in tevoeren,iserwerk
^ n dewinkel."DeVNG,diealtijd warm
pleitbezorger isgeweest vooreen verbrede
rioolheffing, zalvoordegemeenren een
modelverordeningmaken.Hetgrote voordeelvandenieuwe bestemmingsbelasting is
v
°lgensSlompdat voortaaneen integrale
afweging mogelijkistussenmaatregelen die
metafvalwater enhemelwater te maken
hebben.Denieuwe wetnoemt tweezorgplichtenvoordegemeenten:éénvoor afvalwaterenéénvoorafvloeiend hemelwater.
Voorhet laatstegeldtdandateerstvoorkomenmoet wordendat hemelwater het riool
'nstroomtennaardezuiveringgaat.Alsdat
metmogelijk is,moethet regenwater hergebruikt wotdenofgeïnfiltreerd indebodem
°findesloot.Enalsdatookniet mogelijk is,
maghet hemelwatergemengd met het huishoudelijk afvalwater afgevoerd worden naar
derwzi.
DeWetgemeentelijke watertaken maakt
hetvoorgemeenten mogelijk lokalemaatregelen tenemen dieafwijken vande maatregelen inbuurgemeenten. Daarzijnde
waterschappen nietzoblijmee.Gerdrik
BruinsvanWaterschap ReggeenDinkelziet

deontstaan is,gaat hetvaakom vochtoverlastin woningen en/ofomincidenteleprobleemsituaties.Inongeveer40procent van
degemeenten isdus in hetverleden in meer
ofmindere matesprakegeweestvangrondwaterproblemen. Inongeveeréénderdevan
degemeenten zijn inhetverleden maatregelengenomen tervermindering vanhetrisico
opherhalingvanproblemen.Indeze
gemeenten zijn demaatregelen indemeeste
gevallenookdoordegemeentezelfgenomen.Zekerdehelft vandegemeenten heeft
geenbeeldvandeglobalekostengegeven.
Zo'n60procent vandegemeenten verwacht
niet datdekansop grondwaterproblemen
toeneemt.Daaromzijn indiegemeenten
geenmaatregelen gepland diehetrisicovan
toekomstige problemen beperken.Waarwel
maatregelen zijn gepland,zijn dievooreen
grootdeeldoorgemeenten genomen.

Aanbevelingen
Uitdeonderzoeksresultaten blijkt inde
eersteplaatsdatnogeenslaggemaakt moet
worden inhet inbeeldbrengen vandestedelijkewateropgaveoppervlaktewater. Hiervoor isprimair hetwaterschapaanzet.
ZowelhetNationaal Bestuursakkoord Water
alsdeHandreiking stedelijke wateropgave
gevenaandat hetwaterschapaande
gemeente inzichtgeeft indekansopwater-

debuialhangen.Tochnoemdehijdenieuweweteen belangrijk moment,"een kenteringinbeleid."De verantwoordelijkheden
tenaanzienvanhemelwater, afvalwater én
niettevergetengrondwater worden duidelijk verdeeld.Deburger is verantwoordelijk
voorheteigen perceel,degemeentevoor het
gebied tussendeperceelsgrens ende afwateringssloot enhetwaterschap voorde afvoer
viadesloot(ofanderewaterloop).
Bruins noemdealsnieuw begrip'stedelijkafvalwater', bestaandeuit het regenwater,derioleringenhetechteafvalwater. Hij
zietwelwat ineenaparrewatersysreemheffing (zieeerderinditverslag),gebaseerd
ophetaantalm2verhard oppervlakper perceel.Mogelijk moetenooklozingen van
hemelwater naaroppervlaktewater verboden worden.ReggeenDinkelwilzesprocent
vanhetverhard oppervlak in 2010afgekoppeldhebben oftewel ongeveer 220hectare.
Voordatafkoppelen isookgeld beschikbaar,
eenstimuleringsregeling waarvoorperjaar
1,5miljoen eurouitgetrokken wordt.Het
waterschapbespaart namelijk door het
afkoppelen opdekosten vande afvalwaterzuivering.

overlastuit oppervlaktewater. Pasdan kunnengemeenteenwaterschap gezamenlijk
beslissenoverdetoelaatbaarheid vanmogelijkeinundaties eneventuele maatregelen
tervermindering vanhetrisicoop wateroverlastuit oppervlaktewater.
Omeenbetrouwbaar landelijk beeld te
krijgen vandegrootte vande stedelijke
wateropgaveendebijbehorende kostenis
aanvullend onderzoek nodig.Hetblijkt niet
eenvoudigomdeexactekosten inzichtelijk
temaken.Debijdeuitvoering vanhetNBW
betrokken partijen staan voordekeuzeofen
inhoeverrehetnodigisdateen landelijk
beeldontstaat vandegroottevandestedelijkewateropgave.
Tenslotte wordt aanbevolen nader
onderzoek teverrichten naarderelatie russenmaatregelen eneffecten. Uithet onderzoekisnamelijk geblekendardeeffecren van
maatregelen zowelvoorafalsachterafniet
altijd ingeschatc.q.vastgesteld worden. Dit
iswelnodigommeerzicht tekrijgen opde
kosteneffectiviteit vanmaatregelen.Temeer
omdat blijktdat in totaal meer maatregelen
wordengenomen dandater problemen
zijn. f
ir.L van der Meide (VNG)

"Debuit isbinnen.Gemeenten krijgen
geld", aldus RobertvanCleefvanSterkConsultingdiesprakoverdetoewijzing vankostenenbaten indeafvalwaterketen (zieH 2 0
nr. 10,pag.22-24)."Maargemeenten moeten
danookmeergaan ondernemen, doelmatigergaan werken,maatregelen nemen tegen
grondwateroverlast énafkoppelen." Hij gaat
uitvaneeninvestering overde komende
tienjaar vancirca tien miljard euro.Daarvan
gaarzesmiljard naar vervangingvanoude
riolen,tweemiljard naar afkoppelen, één
miljard naar milieumaatregelen enéén miljard naar grondwatermaatregelen.
"Degemeente isnu ook waterbeheerder
geworden.Daarmeeiszevoortaaneenvolwaardigepartner vanhetwaterschap",aldus
RobWeedavandegemeente Dordrecht.
Dezewacht binnenkort eenprocesrond de
lagegrondwaterstanden in Dordrecht door
lekkenderiolen.Weedastelt voordat de
gemeenteeenderdevandeherstelkosten van
defundering opzich neemtengaat kiezen
voorbetonnen inplaats van houten palen.
Allealternatieveoplossingen zijn duurder
volgenshem.Weedaziet nogwelptoblemen
inhet beheer vanmaatregelen opparticulier
terrein, f
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