Gemeentelijk Water – en Rioleringsplan Gemeente Ten Boer 2016-2020

Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan
Gemeente Ten Boer 2016-2020
Visie op water en riolering

0

Gemeentelijk Water – en Rioleringsplan Gemeente Ten Boer 2016-2020

Voorwoord
Voor u ligt het Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan voor de gemeente Ten
Boer voor de periode 2016 tot en met 2020. In dit plan beschrijven wij hoe wij
omgaan met ons water- en rioleringssysteem en welke keuzes wij hierin maken.
Water heeft een belangrijke functie in onze samenleving. Zonder water geen
leven. Onze centrale ambitie voor water en riolering in onze gemeente is het
‘zorgen voor een goed functionerend en efficiënt water- en rioleringssysteem, nu
en in de toekomst, dat respect heeft voor mens, dier en milieu’.
Het rioolstelsel van onze gemeente heeft een vervangingswaarde van ongeveer
47 miljoen. Dat vraagt om een gedegen plan waarin is vastgelegd welke koers we
varen en hoe we omgaan met het beheer en onderhoud. Ons rioolsysteem heeft
ruim 52 km vrij verval riolering en in totaal is er ruim 85 km leiding aanwezig in
onze gemeente.
Samen met de gemeente Groningen en onze andere waterpartners geven wij zo
efficiënt mogelijk invulling aan onze gemeentelijke zorgplicht en onze ambitie.
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Samenvatting
Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte
en het woon- en leefmilieu. De voorzieningen voor stedelijk (afval)water, regenen grondwater dragen daaraan bij.
Met dit plan geeft de gemeente Ten Boer invulling aan haar zorgplichten, zoals
omschreven in de Wet Milieubeheer, en biedt zij een financieel kader.
Hieruit volgt:
1.
Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
2.
Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend
hemelwater;
3.
Zorgplicht voor het nemen van grondwatermaatregelen
4.
Oppervlaktewater, voor zover het in beheer is bij de gemeente.
Onze centrale ambitie is: ‘Zorgen voor een goed functionerend en efficiënt wateren rioleringssysteem, nu en in de toekomst, dat respect heeft voor mens, dier en
milieu’.
Hoofdstuk 1 bevat de inleiding, de zorgplicht en gaat over het samenwerken in de
waterketen. Hoofdstuk 2 bevat de kaders van dit plan en de evaluatie van de
vorige planperiode. Hoofdstuk 3 gaat in op onze doelen en ambities op het
gebied van water en riolering. Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige situatie.
Hoofdstuk 5 geeft de opgave weer die voortkomt uit onze ambities. Hoofdstuk 6
gaat over de organisatie en de bijbehorende financiën. Hoofdstuk 7 gaat in op de
besluitvorming.
Eind 2010 is het GWRP voor de periode 2011 tot en met 2015 vastgesteld. De
focus in dat plan lag op het verkrijgen van goed inzicht in de kwaliteit en werking
van het water- en rioolsysteem. Dat is een vereiste voor goed beheer en
onderhoud. Jaarlijks is gerapporteerd over de voortgang van projecten en
onderzoeken. Ale projecten zijn (binnen de gestelde budgetten) uitgevoerd.
Daarnaast zijn verschillende plannen en berekeningen gemaakt om meer inzicht
te krijgen in het water- en rioleringssysteem.

3

De zorg voor de gemeentelijke watertaken dient de volgende doelen:
1. Het inzamelen van het afvalwater dat in het stedelijke gebied is
geproduceerd.
2. Het inzamelen van het regenwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor
de lokale waterhuishouding.
3. Het beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand
voor de bestemming van de grond.
4. Het transporteren van het ingezamelde water naar een geschikt
overdrachtspunt.
5. Het beperken van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, de bodem
en het grondwater;
6. Het beperken van overlast voor de omgeving (in de brede zin van het
woord).
7. Het verbeteren van de gemeentelijke waterhuishouding/waterstructuur.
Zo doelmatig mogelijk werken, dat blijft de uitdaging ook voor deze planperiode.
In samenwerking met gemeenten in ons cluster en/of regio als dat kan. Per
onderdeel is in het Hoofdstuk Strategie beschreven welke maatregelen daar bij
horen om de gestelde doelen en ambitie te halen.
In het hoofdstuk Middelen wordt ingegaan op de benodigde organisatie en
financiële middelen. Om kostendekkend te zijn is het noodzakelijk de komende
jaren met €5,- per jaar te stijgen met de rioolheffing. Tot en met 2025 is het
noodzakelijk jaarlijks te stijgen, daarna zal het tarief wat kunnen dalen om
kostendekkend te zijn. Voor de planperiode is het verloop van de rioolheffing als
volgt:
2016
€287,73

2017
€ 292,73

2018
€ 297,73

2019
€ 302,73

2020
€ 307,23
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1
1.1

Inleiding
Aanleiding

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte
1
en het woon- en leefmilieu. De voorzieningen voor stedelijk (afval)water , regenen grondwater dragen daaraan bij. Wij kunnen maatschappelijke belangen
waarborgen, zoals:
 bescherming van de volksgezondheid: de gemeente verwijdert het stedelijke
afvalwater uit de directe leefomgeving;
 droge voeten: door de inzameling en verwerking van regenwater (en
mogelijk grondwater) verwijdert de gemeente water uit de bebouwde
omgeving;
 schoon water en een schone bodem: door de aanleg van voorzieningen
voorkomt de gemeente dat ongezuiverd stedelijk afvalwater of verontreinigd
regenwater op of in de bodem of het oppervlaktewater terechtkomt.

1.2

Hieruit volgt:
5.
Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
6.
Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend
hemelwater;
7.
Zorgplicht voor het nemen van grondwatermaatregelen
8.
Oppervlaktewater, voor zover het in beheer is bij de gemeente.
Onze centrale ambitie is: ‘Zorgen voor een goed functionerend en efficiënt wateren rioleringssysteem, nu en in de toekomst, dat respect heeft voor mens, dier en
milieu’.

Invulling zorgplicht

Riolering is een vanzelfsprekende voorziening, bij het bestaan hiervan wordt niet
vaak stil gestaan. De riolering is niet of nauwelijks zichtbaar, maar heeft een
belangrijke functie in onze maatschappij. Riolering wordt van oorsprong
aangelegd voor de verbetering van de volksgezondheid. Naast de verwerking van
het afvalwater, voert het rioolstelsel overtollige neerslag af. Riolering wordt met
name een actueel gespreksonderwerp op momenten dat het niet goed
functioneert, of niet voldoende goed functioneert. De riolering bestaat uit een
afvalwater-, een regenwater- en een grondwaterstelsel en maakt onderdeel uit
van de waterketen (zie schema, figuur 1). Het is van groot belang dat het
rioolstelsel goed wordt beheerd en dat het optimaal functioneert.
Met dit plan geeft de gemeente Ten Boer invulling aan haar zorgplichten, zoals
omschreven in de Wet Milieubeheer, en biedt zij een financieel kader.

1

Met de vakterm “stedelijk water“ wordt oppervlaktewater bedoeld binnen de bebouwde kom.

Figuur 1: schema waterketen
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1.3

Riolering in gemeente Ten Boer

€ 47 miljoen. Omgerekend is dat per inwoner een bedrag van € 6.300 (bron:
Benchmark Riolering 2013).

1.4

Totstandkoming

In dit Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) ligt de focus op wat
wettelijk verreist is en wat nodig is op het gebied van water en riolering in de
gemeente Ten Boer. Hierop wordt ingegaan aan de hand van de huidige stand
van zaken van de riolering en de waterhuishouding en de daaruit voorkomende
maatregelen, de investerings- en vervangingsplanning en de
financieringsgrondslagen.
Dit plan is opgesteld in overleg met het Waterschap Noorderzijlvest. Het
ontwerp-GWRP is voor commentaar voorgelegd aan het Waterschap
Noorderzijlvest en de Provincie Groningen. Nadat de raad het plan heeft
vastgesteld, wordt het toegezonden aan de eerdergenoemde instanties. Het
college van B&W maakt de vaststelling van het plan in één of meer dag- of
nieuwsbladen bekend. Daarbij staat ook hoe men kennis kan nemen van de
inhoud van het plan.

1.5

Waterketen en samenwerking

De waterketen is een onderdeel van het natuurlijke watersysteem. Het
watersysteem is het natuurlijke verloop van het water. Water slaat neer in de
bodem, het grondwater of het oppervlaktewater. Het grootste deel van de
neerslag stroomt af naar zee, vervolgens verdampt het water en komt het terug
als neerslag.
In de gemeente Ten Boer wonen bijna 7.500 mensen, verdeeld over 11 kernen:
Ten Boer, Achter-Thesinge, Garmerwolde, Kröddeburen, Lellens, Sint-Annen, Ten
Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum. Door de inwoners
samen met de aanwezige bedrijven wordt jaarlijks een bepaalde hoeveelheid
afvalwater geproduceerd. Daarnaast valt er jaarlijks zo’n 800 mm neerslag. Dat is
800 liter per vierkante meter! Met de ruim 85 km riolering in onze gemeente
wordt het afvalwater en regenwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering of
naar sloten en vijvers. De doelstelling is om schoon water zoveel mogelijk schoon
te houden en indien mogelijk af te voeren naar het watersysteem en het vuile
afvalwater naar de rioolwaterzuivering af te voeren. Het totale rioolstelsel
inclusief alle gemalen van onze gemeente heeft een vervangingswaarde van circa

De waterketen is het deel van het watersysteem waarbij gebruik wordt gemaakt
van het water of waarbij water via een niet-natuurlijke weg wordt afgevoerd.
Zoals het winnen van drinkwater en afvoer, transport en verwerking van
afvalwater en overtollig grond- en regenwater.
De afvalwaterketen is dat deel van de waterketen waar het vuil water of
overtollig regen- of grondwater betreft.
Alle organisaties in de waterketen, zoals waterbedrijven, gemeenten en
waterschappen, ondernemen op dit moment veel activiteiten op het gebied van
samenwerken.
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Doel daarbij is kosten te besparen, kwetsbaarheid te verminderen (robuustheid
vergroten) en/of kwaliteit te verhogen en de duurzaamheid te vergroten; vaak
afgekort tot de 3 K’s+D. Daarnaast is in het cluster Garmerwolde een
samenwerking actief tussen de gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen, de
waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en drinkwaterbedrijf
Groningen.
Betrokkenen met rollen en verantwoordelijkheden in het kader van de
watertaken:

Gemeente
De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater dat
afkomstig is van huizen en bedrijven (riolering). Huiseigenaren zorgen zelf voor
de aansluiting op het riool. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg
voor het overtollige hemelwater (regenwater) en grondwater, voor zover dit niet
redelijkerwijs van de bewoners zelf gevraagd kan worden. De gemeente is altijd
het aanspreekpunt als het gaat om water, ook al blijkt later dat een andere
overheid voor het geval aansprakelijk is.

1.6
Eigenaren van woningen of bedrijfsgebouwen
Burgers zijn primair zelf verantwoordelijk voor het grondwater van het eigen
perceel. Zij moeten zorgen dat hun woning of bedrijfsgebouw waterdicht
gebouwd wordt. Als zich toch grondwaterproblemen voordoen, zijn zij in eerste
instantie zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van kelders, het
aanleggen van ontwateringsvoorzieningen op het eigen terrein en het
onderhouden van de fundering. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor het
regenwater. De gemeente is niet verplicht dit in te zamelen en kan eigenaren via
een verordening vragen zelf voor een voorziening te zorgen.
Waterschappen
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het transporteren en zuivere van
afvalwater, het oppervlaktewaterbeheer, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Daarnaast brengen zij hun (grond)waterkennis in het ruimtelijke planproces in via
de waterkansenkaart en de watertoets. Ook moeten zij maatregelen treffen voor
de afwatering in bebouwd gebied. Ten slotte zijn de waterschappen
medeverantwoordelijk voor het oplossen van de ‘stedelijke wateropgave’ voor
oppervlaktewater in bestaand stedelijk gebied.
Provincie
De provincie is verantwoordelijk voor het strategische (grond)waterbeheer, het
regionaal grondwater en de grondwaterkwaliteit. Ook is de provincie bevoegd
gezag voor grondwateronttrekkingen.

Geldigheidsduur

Dit GWRP is na vaststelling geldig voor de duur van vijf jaar van 1 januari 2016 tot
en met 31 december 2020.

1.7

Leeswijzer

Dit hoofdstuk bevat de inleiding, de zorgplicht en gaat over het samenwerken in
de waterketen. Hoofdstuk 2 bevat de kaders van dit plan en de evaluatie van de
vorige planperiode. Hoofdstuk 3 gaat in op onze doelen en ambities op het
gebied van water en riolering. Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige situatie.
Hoofdstuk 5 geeft de opgave weer die voortkomt uit onze ambities. Hoofdstuk 6
gaat over de organisatie en de bijbehorende financiën. Hoofdstuk 7 gaat in op de
besluitvorming.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op een publiekswebsite van Stichting Rioned
www.riool.info, daarnaast is voor raadsleden veel informatie beschikbaar op
www.rioolenraad.nl.
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2 Kader
2.1 Gemeentelijke watertaken
De gemeentelijke watertaken worden uitgevoerd binnen wettelijke kaders,
afspraken en vastgesteld beleid. De vast te stellen doelen begeven zich binnen
deze kaders. De Wet milieubeheer en de Waterwet vormen de voornaamste
kaders. Hieruit komen de zorgplichten voort. In 2.1.1 worden deze beschreven en
in bijlage 2 worden deze nader toegelicht.
Het GWRP bouwt voort op bestaande afspraken en beleid. De uitgangspunten
zijn vastgelegd in verschillende documenten en afspraken. In de volgende
paragrafen worden de belangrijkste aangehaald en toegelicht.
2.1.1 Grond- en hemelwaterzorgplicht
In artikel 10.33 van de Wet milieubeheer zijn de zorgplichten van de gemeenten
geregeld. In de Wet op de Gemeentelijke Watertaken is de ruimte voor
gemeenten vergroot ten aanzien van de wijze waarop ze de zorgplichten invult.
In het ‘GWRP 2011-2015 Gemeente Ten Boer’ is hier al op een goede wijze
invulling aangegeven. Het beleid blijft daarin ongewijzigd. In het kort worden de
drie zorgplichten als volgt ingevuld:
Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater
De eerste zorgplicht geldt de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.
Onder stedelijk afvalwater wordt afvalwater verstaan dat bestaat uit
huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater,
afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. De gemeente geeft hier
invulling aan door de aanleg en beheer van een openbaar vuilwaterriool. De
gemeente streeft ernaar om alle percelen aan te sluiten op het riool. Binnen de
bebouwde kom wordt riolering altijd als meest doelmatig gezien.
In het buitengebied leidt dit tot verschillende oplossingen. De wet biedt ruimte
om in plaats van aanleg en beheer van een openbaar vuilwaterriool gebruik te
maken van afzonderlijke systemen of andere passende systemen (zoals IBA’s: =
Individuele Behandeling van Afvalwater), als daarmee eenzelfde graad van
milieubescherming wordt bereikt. Bij 6 percelen is een IBA aangelegd, welke

eigendom zijn van de gemeente en in beheer en onderhoud zijn bij het
waterschap.
Het beleid is gericht op het voorkomen van lozingen van ongezuiverd afvalwater
in de bodem of op het oppervlaktewater. Voor 153 percelen is ontheffing van de
gemeentelijke zorgplicht verleend door de Provincie Groningen. De eigenaren
van deze percelen zijn verantwoordelijk voor een eigen voorziening.
De gemeente voldoet nog niet aan de landelijke richtlijn (Leidraad Riolering,
RIONED) voor wat betreft de dimensionering van rioolstelsels. In de actuele
basisrioleringsplannen is dit uitgerekend. In deze planperiode wordt hieraan
invulling gegeven. Rioolstelsels worden gedimensioneerd op een bui met een
statistische herhalingstijd van eens per twee jaar (bui08). Er mag dan geen water
op straat optreden. Er wordt daarnaast een berekening met een zeer intensieve
bui gemaakt om te controleren of er theoretisch geen inundatie van panden
ontstaat. Raakt een riool vol, dan treden randvoorzieningen en riooloverstorten
in werking, waardoor regenwater vermengt met afvalwater in het
oppervlaktewater kan belanden. Het waterschap ziet toe op handhaving van de
waterkwaliteit.
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Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater
De hemelwaterzorgplicht is verankerd in artikel 3.5 van de Waterwet. Op
particulier terrein is primair de eigenaar van het terrein verantwoordelijk voor de
afvoer van het hemelwater. Het hemelwater wordt afgevoerd naar
het oppervlaktewater of wordt in de bodem geïnfiltreerd. Uitgangspunt hierbij is
dat hemelwater schoon is. Wanneer het hemelwater te verontreinigd is, dient
het afvalwater ter plaatse, door de houder, te worden gezuiverd. De gemeente
biedt in zijn algemeenheid een voorziening aan waarop overtollig hemelwater
kan worden geloosd. Dit kan een hemelwaterriool zijn, maar ook een wadi,
greppel of infiltratievoorziening in de bodem.
De uiteindelijke keuze voor de wijze van omgaan met afvloeiend hemelwater
wordt op lokaal niveau bepaald op basis van een integrale afweging. Hierbij
wordt gekeken naar de bodemgesteldheid, de waterstructuur en de
stedenbouwkundige inrichting van de omgeving. Daarbij wordt uiteindelijk de
meest doelmatige keuze gemaakt op basis van de lokale omstandigheden.
De gemeente beschikt niet over een verordening met betrekking tot afstromend
hemelwater. In deze planperiode wordt beoordeeld of het opstellen van deze
verordening gewenst is.
Zorgplicht voor voorkomen/beperken van schade door grondwateroverlast
De gemeentelijke zorgplicht voor het voorkomen/beperken van
grondwateroverlast is in 2009 gedefinieerd in de Waterwet, artikel 3.6. Het gaat
om in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om
structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond
gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Voorwaarde
hierbij is dat de te treffen maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het
waterschap of de provincie behoren.
De gemeente richt zich met name op maatregelen van waterhuishoudkundige
aard. Ze kunnen bestaan uit het inzamelen, bergen, transporteren en het nuttig
toepassen van schoon water, het verbeteren van de waterdoorlaatbaarheid van
de bodemtoplaag. Het af te voeren grondwater kan afkomstig zijn van openbaar
terrein en van particuliere percelen. Voor de inzameling op particulier terrein is
de perceelseigenaar verantwoordelijk.

Voor het vaststellen van de aard van de grondwaterproblemen baseert de
gemeente zich op klachten en metingen. Grondwateroverlast komt in beperkte
omvang voor. De gemeente streeft er naar om in deze situaties
maatwerkoplossingen te zoeken samen met de perceelseigenaren en/of
belanghebbenden, waarbij doelmatigheid centraal staat. Elke oplossing vraagt
om kennis van de situatie en kennis van de perceelseigenaren en/of
belanghebbenden omtrent hun specifieke situatie, verantwoordelijkheid en wat
normaliter van henzelf verwacht mag worden. Bouwkundige oplossingen en
maatregelen buiten het openbare terrein zijn voor rekening van de
perceelseigenaren. De gemeente wil hierin actief informeren en adviseren.
In het GRP 2011-2015 is de zorgplicht voor het grondwater ook beschreven. De
gemeente continueert dit beleid.
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2.2 Wet- en regelgeving
Deze paragraaf bevat een overzicht van de geldende wet- en regelgeving en
geldende beleidsstukken/-plannen die dit GWRP raken. De uitgebreide
wetteksten zijn te vinden op http://wetten.overheid.nl/zoeken/.
Actuele wet- en regelgeving:
 Europese wet- en regelgeving
 Landelijke wet- en regelgeving
 Lokale wet- en regelgeving
Overzicht:
 Beheerplan Waterschap Noorderzijlvest 2010-2015
 Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw)
 Bestuursakkoord Water
 Bouwverordening Gemeente Groningen
 Europese richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR)
 Kaderrichtlijn Water (KRW)
 Lozingen op de riolering (amvb’s voor bedrijven en particulieren)
 Nationaal Waterplan
 NBW Actueel
 NEN-normen op gebied van riolering
 POP Groningen
 Regionaal Bestuursakkoord Waterketen
e
 Waterbeheer 21 eeuw (WB 21)
 Waterwet
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 Wet op Ruimtelijke Ordening (WRO)
 Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken
 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)
Watertoets
De watertoets is het proces van informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en
besluiten. Het doel is het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen
expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle
waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De centrale

gedachte achter de watertoets is dat de initiatiefnemer en waterbeheerder
tijdens de planontwikkeling overeenstemming bereiken over water in het
ruimtelijk plan.

2.3 Waterakkoord
Specifieke afspraken tussen de gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer, de
waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Waterbedrijf Groningen zijn
vastgelegd in een het Waterakkoord Garmerwolde. Dit betreft onder andere: de
verdere invulling van het waterkwaliteitsspoor, het afstemmen van
gemaalcapaciteiten op overnamepunten van rioolwater, de invulling van de
stedelijke wateropgave, samenwerken aan een doelmatige inrichting en beheer
van stedelijk water.

2.4 Onderzoek aardbevingsschade
Goed inzicht in de gevolgen van aardbevingen voor de riolering ontbreekt op dit
moment. Het algemene beeld is dat er sprake is van een zekere mate van risico’s,
een groot deel van het stelsel bestaat immers uit starre betonbuizen en -putten.
Als er sprake is van schade door invloed van aardbevingen, dan zal dit
hoogstwaarschijnlijk leiden tot hogere vervanging- en reparatiekosten. Daarnaast
kan schade aan vitale delen van de stelsels leiden tot maatschappelijke overlast.
Om voor de samenwerkende Groningse gemeenten inzicht en duidelijkheid te
scheppen in de mogelijke aardbevingsrisico’s aan het rioleringsstelsel, is
gezamenlijk een pragmatisch onderzoeksvoorstel opgesteld. Centraal in het
onderzoek staan twee vragen:
1 Is er op dit moment sprake van schade aan het riool door toedoen van
geïnduceerde aardbevingen?
2 Waar liggen de grootste risico’s in geval van schade aan riolering?
Na het uitvoeren van het onderzoek is er inzicht in eventueel opgetreden schades
en de risico’s op schade aan riolering ten gevolge van aardbevingen op de Pilot
schaal in de gemeente Loppersum (Huizinge en of Leermens).
De uitkomsten worden doorvertaald naar het gehele risico gebied, zodat inzicht
wordt verkregen in de eventuele risico’s van aardbevingen op het rioolstelsel en
de mate waarin. Dit onderzoek vindt plaats in 2016.
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2.5. Evaluatie GWRP 2011-2015
Eind 2010 is het GWRP voor de periode 2011 tot en met 2015 vastgesteld. De
focus in dat plan lag op het verkrijgen van goed inzicht in de kwaliteit en werking
van het water- en rioolsysteem. Dat is een vereiste voor goed beheer en
onderhoud. Jaarlijks is gerapporteerd over de voortgang van projecten en
onderzoeken. Hieronder is een beschrijving gegeven van de uitgevoerde
werkzaamheden.
Inzicht in werking water- en rioolsysteem
Het gegevensbeheer is up-to-date. Het vervaardigen van de waterbeheerkaart is
afgerond.
Er is een plan gemaakt om te gaan meten aan het rioolstelsel. Deze
meetgegevens uit de praktijk worden getoetst aan de theorie. Zo kunnen we de
theoretische modellen vergelijken met de werkelijkheid en deze modellen indien
nodig optimaliseren. Op die manier krijgen we een steeds beter beeld van de
werking van het rioolstelsel en kunnen we optimale oplossingen bedenken om
knelpunten op te lossen.

Basisrioleringsplan
Het opstellen van het basisrioleringsplan is afgerond. In dit plan is berekend of de
hydraulische capaciteit voldoende is (wat gebeurt er bij stortbuien?) en
daarnaast is getoetst of het rioolstelsel milieutechnisch aan de eisen voldoet. Dit
plan is de basis voor diverse vervolgacties. Naast het inzicht in de technische
kwaliteit (alle rioolbuizen ouder dan 30 jaar zijn geïnspecteerd) is met dit plan
ook invulling gegeven aan het inzicht in het hydraulisch functioneren van het
rioolstelsel.
Het bergbezinkbassin (BBB) aan de Groene Zoom in Ten Boer werkt niet
optimaal, hier is nader onderzoek gewenst. Op deze locatie wordt een
meetopstelling geplaatst.

Vervanging en reparatie
Er is een telemetriesysteem aangelegd. Het binnenwerk van alle pompunits is
vervangen.

Bergingszak aan de Emmerwolderweg in Ten Boer heeft een beperkte externe
overstort, dat is hydraulisch gezien een knelpunt. Dit wordt in 2016 opgepakt.
Er is wateroverlast aan de Stadsweg (ter plaatse van het garagebedrijf), dit
knelpunt blijkt ook uit de praktijk. Er is inmiddels regenwater afgekoppeld om het
rioolstelsel te ontlasten, maar dit is nog niet voldoende om het knelpunt op te
lossen. Op dit moment wordt bekeken wat de beste oplossing is om overlast in
de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. De bovenstaande te realiseren
overstort maakt hier in ieder geval onderdeel van uit.

Het riool in een deel van de Dorpsweg is vervangen. In de kruising
Dorpsstraat/Stadsweg in Ten Boer zijn twee rioolbuizen gerelined, voorafgaand
aan de geplande reconstructie.

Alle rioolbuizen in de gemeente Ten Boer zijn nu geïnspecteerd. Noodzakelijke
reparaties zijn bepaald en uitgevoerd. Inspectiegegevens zijn ingelezen in het
beheersysteem en zijn gebruikt voor de maatregelenprogramma’s.

In de gehele gemeente zijn reparaties aan de bestaande riolering uitgevoerd.
Deze reparaties zijn voortgekomen uit de inspecties die zijn uitgevoerd. Het
betreft het repareren van scheuren in de rioolbuis, foutieve inlaten, kapotte
verbindingen.

Afkoppelen school
Basisschool De Huifkar aan de Kievitstraat in Ten Boer is afgekoppeld. Dit leidt tot
een verbetering van de hydraulische capaciteit van het rioolstelsel en daarnaast
zal er bij veel regen minder snel vervuild water overstorten op de vijvers.

Diverse regenwaterverbindingen zijn gerealiseerd of vervangen. Hiermee is de
werking van het huidige rioolsysteem geoptimaliseerd. Regenwater kan
eenvoudiger afstromen en leidt minder snel tot overlast.

Baggeren
Er zijn in de gemeente diverse baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Er is één
geplande watergang nog niet gebaggerd (Woltersum), dit wordt in 2016
uitgevoerd.

Alle projecten die zijn afgerond zijn binnen het geplande budget uitgevoerd.
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3

Doelen en functionele eisen

In deze paragraaf vermelden we de doelen die voortkomen uit de water- en
rioleringstaken.

3.1 Doelen
Net als in het verleden leggen we riolering aan om drie hoofdredenen:
A. Het beschermen van de volksgezondheid
De aanleg en het beheer van riolering zorgt ervoor dat verontreinigd afvalwater
uit de directe leefomgeving wordt verwijderd.
B. Het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving
De riolering voorkomt (samen met andere regenwatervoorzieningen) overlast
door neerslag in de bebouwde omgeving. De riolering zamelt naast het
afvalwater van huishoudens en bedrijven ook het overtollige regenwater in van
daken, pleinen, wegen e.d. en voert dit af.
C. Het beschermen van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater
Door het aanleggen van riolering of individuele afvalwaterbehandelingssystemen
wordt de directe ongezuiverde lozing van afvalwater op bodem of
oppervlaktewater voorkomen. Daarnaast kan door aanpassing van de inrichting
van het watersysteem de waterkwaliteit worden verbeterd.
Vanuit deze algemene doelen hebben we doelen voor de gemeentelijke
riolering(szorg) afgeleid, waarmee we een duidelijk toetsingskader hebben
gecreëerd. Wanneer we in de volgende hoofdstukken spreken over de riolering,
bedoelen we het geheel aan gemeentelijke voorzieningen voor het stedelijk
afvalwater, regenwater en grondwater.
De zorg voor de gemeentelijke watertaken dient de volgende doelen:
8. Het inzamelen van het afvalwater dat in het stedelijke gebied is
geproduceerd.
9. Het inzamelen van het regenwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor
de lokale waterhuishouding.
10. Het beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand
voor de bestemming van de grond.

11. Het transporteren van het ingezamelde water naar een geschikt
overdrachtspunt.
12. Het beperken van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, de bodem
en het grondwater;
13. Het beperken van overlast voor de omgeving (in de brede zin van het
woord).
14. Het verbeteren van de gemeentelijke waterhuishouding/waterstructuur.
Stedelijk afvalwater omvat huishoudelijk water of een mengsel daarvan met
bedrijfsafvalwater, afvloeiend regenwater, grondwater of ander afvalwater.
Regenwater wordt, zolang het niet in aanraking komt met ander afvalwater of
verontreinigingen, niet beschouwd als afvalwater.
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Doel 1 + 2: Inzamelen afvalwater en regenwater
De eerste twee doelen hebben betrekking op de wettelijke verplichting om
stedelijk afvalwater in te zamelen. Om het (afval)water te kunnen inzamelen en
transporteren, moet de gehele riolering, inclusief alle onderdelen (zoals buizen
en putten) in goede staat zijn. Tijdige vervanging of reparatie van de riolering met
al haar onderdelen is daarbij noodzakelijk.
Vanwege de huidige ontwikkelingen wordt regenwater apart genoemd. Bij
gemengde rioolstelsels wordt de neerslag die valt op daken en wegen, samen
met afvalwater van huishoudens en bedrijven getransporteerd naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het transporteren en zuiveren van relatief
‘schoon’ regenwater is geen duurzame oplossing. Een groot deel van het ‘schone’
regenwater verdwijnt nu in de riolering. Hierdoor wordt de waterzuivering
onnodig belast en worden onnodig kosten gemaakt. Dit water zou bijvoorbeeld
kunnen worden gebruikt als aanvulling op het stedelijke oppervlaktewater of
grondwater. Bewuste keuzes in het omgaan met regenwater zijn dus
noodzakelijk.

De zorgplicht voor regenwater houdt in dat de gemeente in eerste instantie moet
zorgen voor een doelmatige inzameling van het afvloeiende regenwater, voor
zover van de perceelseigenaar niet kan worden gevraagd dat hij het water in de
bodem of in het oppervlaktewater brengt. Nadat het regenwater is ingezameld,
kan het worden verwerkt. Onder het verwerken van het regenwater kunnen in
ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen:
 Het bergen van regenwater.
 Het transport van regenwater.
 Het nuttig toepassen van regenwater.
 Het terugbrengen van (al dan niet gezuiverd) regenwater op of in de bodem
of in het oppervlaktewater.
De zorg voor het afvloeiend regenwater omvat natuurlijk ook het regenwater dat
van openbaar terrein afstroomt.
Op basis van dit doel wordt per situatie de keuze gemaakt of het regenwater
wordt gescheiden als een aparte stroom (afkoppelen) of, vermengd met
afvalwater, wordt afgevoerd naar de zuivering. Het scheiden van regenwater is
geen doel op zich, omdat dit niet overal binnen een redelijke termijn en
acceptabele kosten haalbaar is (doelmatigheidsbeginsel). Dit is maatwerk per
project. Voor het afkoppelen zoeken we aansluiting bij het reguliere beleid van
het waterschap.
Doel 3: Beperken nadelige gevolgen grondwaterstand
Het derde doel is de invulling van de zorgplicht voor het grondwater. Sommige
bebouwde gebieden worden geconfronteerd met grondwaterproblemen. Deze
kunnen in de praktijk verschillende oorzaken hebben: natuurlijke,
waterhuishoudkundige en/of bouwkundige.
Natuurlijke factoren zijn bijvoorbeeld klimaatverandering, zeespiegelstijging,
bodemdaling en intensere neerslagpatronen.
Waterhuishoudkundige oorzaken zijn onvoldoende ontwatering, een te hoog of
een te laag oppervlaktewaterpeil, een tekort aan ruimte voor oppervlaktewater,
wijzigingen als gevolg van grondwateronttrekkingen en een teveel of juist een
tekort aan infiltratie van regen- en/of oppervlaktewater.
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Bouwkundige gebreken zijn bijvoorbeeld een slechte inrichting van percelen (ook
verkeerde beplanting of verkeerde aanleg van de tuin) en slechte ventilatie. Ook
kapotte regenpijpen, waterleidingen of rioolaansluitingen kunnen vochtoverlast
veroorzaken.

of uitlaat kunnen afstromen. De
gemalen moeten voldoende capaciteit
hebben om het afvalwater te kunnen
verpompen en ook bedrijfszeker zijn.

Er is sprake van een grondwaterprobleem als de gebruiksfunctie wordt aangetast
door een structureel te hoge grondwaterstand. Overlast manifesteert zich
bijvoorbeeld in vochtige woonruimten en te natte tuinen. Bij structurele
grondwateroverlast heeft de gemeente een inspanningsplicht, voor zover het
treffen van maatregelen doelmatig is.

Doel 5: Voorkomen ongewenste
emissies
Voor het vijfde doel worden onder
andere door de waterschappen eisen
gesteld. Het gaat om eisen aan de
vuiluitworp uit de riolering naar
oppervlaktewater en lekkage van
afvalwater naar bodem en grondwater.

We spreken van ‘structurele grondwateroverlast’ als:
 Er sprake is van regelmatig terugkerende overlast door te hoge
grondwaterstanden, over een groter gebied.
 Er door hoge grondwaterstand risico’s ontstaan voor de volksgezondheid.
 De functie van bestaande bestemmingen wordt belemmerd door de
stijgende grondwaterstanden.
Uitgesloten hiervan zijn de volgende situaties:
 De bouwkundige of waterhuishoudkundige verantwoordelijkheid berust bij
de eigenaar (zoals bij kelders en kruipruimtes).
 De overlast is ontstaan door gebeurtenissen van regionale of bovenregionale
oorsprong.
 De overlast is ontstaan door de wijze waarop de grond van wijken in het
verleden bouwrijp is gemaakt.
 De overlast is ontstaan door incidentele overlast zoals zware regenval.
Doel 4: Transporteren ingezamelde water naar geschikt lozingspunt
Het vierde doel heeft betrekking op het transport van het ingezamelde water
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of, voor het regenwater, naar de
regenwateruitlaten. Hiervoor moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het
water binnen een bepaalde tijd door de riolen onder vrij verval naar het gemaal

Doel 6: Beperken overlast voor de omgeving
Doel zes heeft betrekking op wateroverlast als gevolg van regenval. Om dit zo
veel mogelijk te voorkomen, moet de riolering voldoende afvoercapaciteit
hebben. Andere vormen van overlast die we zo veel mogelijk moeten voorkomen
zijn het uitvallen van gemalen, stank, instortingen van slechte riolen met de
mogelijkheid van wegverzakkingen, overlast voor burgers en bedrijven door
werkzaamheden en overlast van het grondwater.
Doel 7: Verbeteren van de gemeentelijke waterhuishouding/waterstructuur
Het zevende doel ten slotte heeft betrekking op het oppervlaktewater in Ten
Boer. Uit de Stedelijke Wateropgave is gebleken dat er geen problemen zijn te
verwachten mits de waterhuishouding op orde is, dit is echter niet geheel het
geval. Om de waterhuishouding op orde te krijgen zal er moeten worden
gebaggerd en zullen waterpartijen onderling verbonden moeten worden. In veel
van de watergangen is een grote hoeveelheid slib aanwezig, ook zijn
veronderstelde verbindingen niet aanwezig.

13

Gemeentelijk Water – en Rioleringsplan Gemeente Ten Boer 2016-2020

4 Vertrekpunt
Wat is er op dit moment aan riolering in onze gemeente aanwezig en hoever zijn
we van onze doelen af? In dit hoofdstuk toetsen we de huidige situatie. Deze
toetsing is het uitgangspunt voor het bepalen van welke maatregelen nodig zijn
(hoofdstuk 5:Strategie).

4.1.

In stand houden

Het beleid ten aanzien van het rioleringssysteem is gericht op het voorkomen van
lozingen van ongezuiverd afvalwater in de bodem of op het oppervlaktewater.
Voor 153 percelen die niet op de gemeentelijke riolering of op een IBA zijn
aangesloten, is ontheffing verleend van de gemeentelijke zorgplicht door de
provincie Groningen. De gemeente Ten Boer voldoet volledig aan de gestelde
zorgplicht. Nieuwe aanleg van riolering wordt altijd bekostigd uit de exploitatie
van de ontwikkeling.
Om de gemeentelijke systemen voor het inzamelen en transporteren van water
in stand te houden en goed te laten functioneren, is een onderhoud- enbeheerstrategie nodig. Deze strategie hebben we bepaald op basis van het
functioneren van het systeem, de toestand van de objecten, gegevens over
meldingen en storingen en hydraulische berekeningen. Hierdoor kan het beheer
en onderhoud effectiever en efficiënter uitgevoerd worden.

4.2

Nieuwe bebouwing

Per nieuwbouwlocatie en inbreidingslocatie wordt bepaald hoe we omgaan met
het afval- en regenwater. Hierbij hebben we rekening gehouden met technische
mogelijkheden van dat moment en de relatie met de omliggende rioolstelsels.
Het streven is altijd het scheiden van afval- en regenwater.
In de verplichte watertoets wordt bekeken wat het effect is van een ontwikkeling
op een bepaalde locatie en welke maatregelen verplicht zijn om de huidige
situatie te handhaven en indien mogelijk te verbeteren.
In de bouwverordening is eenduidig vastgelegd dat bij nieuwe bouwwerken het
regen- en afvalwater gescheiden aangeboden moet worden. Bij elke

nieuwbouwlocatie geven we advies over het aanleggen van voorzieningen voor
de afvoer van regenwater en afvalwater (voor huishoudens en bedrijven) op
particulier terrein.
Omdat de nieuwe inzamelsystemen relatief gecompliceerd kunnen zijn, is
controle en handhaving belangrijk. Hiermee voorkomen we fouten en kunnen we
een goede werking van de rioleringssystemen waarborgen.
Door de afname van het aantal projecten is de verwachte groei van het aantal
heffingseenheden op dit moment lager dan eerdere prognoses, namelijk 5 per
jaar.
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4.3

Overzicht voorzieningen

Het rioolstelsel van gemeente Ten Boer vertegenwoordigt een kapitaalgoed met
een vervangingswaarde van circa 47 miljoen euro. Hieronder een overzicht van
de kenmerken van de riolering (bron: gemeentelijk beheersysteem).







Er zijn 18 overstorten van gemengde rioolstelsels. Achter 3 overstorten is
een randvoorziening gerealiseerd, zoals een bergbezinkvoorziening.
Er zijn 20 regenwateruitlaten.
Er zijn 11 gemeentelijke rioolgemalen.
Tot de mechanische riolering behoren in totaal 126 pompunits (dit zijn de
kleine gemalen).
De oudste vrijvervalriolen dateren van 1939. Circa 48 procent van de lengte
van de vrijverval riolering is aangelegd voor 1980.
Per 1 januari 2016 zijn 2964 woningen en bedrijven op de riolering
aangesloten.

Voor een compleet overzicht van de overstorten en gemalen wordt verwezen het
Basis Rioleringsplan (BRP).
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In onderstaande grafiek is een overzicht gegeven van de opbouw van het
rioolsysteem in aanlegjaren per stelseltype.

Vervangingsplanning gebaseerd op een levensduur van 80 jaar
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Gemengd = Gemengd rioolstelsel
DWA = Droogweer afvoer (DWA), afvoer van afvalwater, van een (verbeterd)
gescheiden rioolstelsel.
RWA = Regenwater afvoer (RWA), van een (verbeterd) gescheiden
rioolstelsel.

Voor een overzichtstekening met daarop de locaties van de overstorten en de
gemeentelijke rioolgemalen met druk- en persleidingen wordt verwezen naar het
BRP.
In onderstaande grafiek is een overzicht gegeven van de theoretische
vervangingsplanning. Hierin is te zien dat pas rond 2050 grote vervangingen zijn
voorzien. Riolering wordt in Ten Boer echter vervangen op basis van kwaliteit en
niet op basis van leeftijd.
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Functioneren van de riolering

Voor de hele gemeente is een Basisrioleringsplan opgesteld. In dit plan is zowel
het hydraulisch functioneren als het milieutechnisch functioneren bepaald. Het is
belangrijk deze Basisrioleringsplannen actueel te houden, want ze vormen de
schakel tussen theorie en praktijk. Riolering ligt in de grond en is daardoor niet
zichtbaar, wat betekent dat goed beheer en onderhoud afhankelijk is van data,
meetgegevens en computermodellen.
Op diverse locaties wordt in het water- en rioleringssysteem gemeten wat de
overstortvolumes, waterstanden en waterkwaliteit zijn. Aan de hand van de
uitkomsten stellen we de computermodellen bij, zodat deze steeds beter de
werkelijkheid kunnen benaderen. Het meten en monitoren zal in deze
planperiode verder worden uitgebreid, zodat de relatie tussen de theoretische
modellen en de praktijk verder kan worden geoptimaliseerd.

16

Gemeentelijk Water – en Rioleringsplan Gemeente Ten Boer 2016-2020

Het afvalwater van de gemeente Ten Boer wordt getransporteerd naar de
rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) in Garmerwolde, met uitzondering van het
afvalwater dat lokaal in systemen voor individuele behandeling van afvalwater
(IBA) wordt gezuiverd. Deze RWZI is in beheer en eigendom bij het waterschap
Noorderzijlvest. Het water wordt naar de RWZI getransporteerd met behulp van
gemeentelijke rioolgemalen en rioolgemalen van het waterschap.
Waar mogelijk wordt afvloeiend regenwater gescheiden van vuilwater afgevoerd
en geïnfiltreerd in de bodem of via de regenwaterriolering afgevoerd naar
oppervlaktewater.
De inspanningen op het gebied van de drukriolering en gemalen hebben ertoe
geleid dat er goed inzicht is en er minder klachten komen. De verbeterslagen op
dit vlak gaan in deze planperiode verder.

4.5

Oppervlaktewater

De watergangen in stedelijk gebied zijn voorzieningen van het water- en
rioolsysteem die als functie hebben overtollig regenwater en grondwater af te
voeren. Om die reden worden onderhoudskosten aan de watergangen
(waarborgen afvoercapaciteit) toegerekend aan de rioolheffing.
Wij onderscheiden
oppervlaktewater:

de

volgende

verschillende

soorten

functies

van

Stedelijk water: Ook stedelijk water ligt in de regel in het stedelijk gebied en nabij
woonwijken. Het gaat hierbij om het water dat niet ondergebracht kan worden in
een van overige functies. Het water dient voor berging van water en deels voor
de aan- en afvoer ervan.
Landbouwwater: Met landbouwwater worden watergangen langs openbare
wegen in het buitengebied bedoeld en een aantal hoofdwatergangen van het
waterschap in het buitengebied.
Boezemwater: Boezemwater heeft een aan- en afvoerfunctie voor water op een
lokale en regionale schaal. Dit water wordt in de meeste gevallen ook gebruikt
voor transport over water en recreatie.
Voor het bepalen van het beheer en onderhoud wordt rekening gehouden met
de functie van het water.
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4.6

Grondwater

In onze gemeente is geen structurele grondwateroverlast. De meetresultaten van
de aanwezige peilbuizen bevestigen dat. Als ergens sprake is van structurele
grondwateroverlast, zal onze gemeente maatregelen treffen. Per locatie maken
we de afweging of de benodigde inzet doelmatig is.
De grondwaterstand kan worden beïnvloed door de riolering. Minimaal één jaar
voordat een rioolbuis wordt vervangen of wordt gerelined, worden peilbuizen
geplaatst om te bepalen wat het effect van de ingreep is op de grondwaterstand.
Aangenomen wordt dat oude rioolstrengen een hoeveelheid regenwater
opnemen en dus drainerend werken. Dat is niet gunstig voor de werking van het
rioolstelsel: er stroomt schoon water (‘rioolvreemd water’) in het rioolstelsel dat
onnodig naar de zuivering wordt verpompt.

4.7

Regenwater

Schoon regenwater zo veel mogelijk schoonhouden, dat is het basisprincipe bij
het omgaan met regenwater. Op plaatsen waar het kan, wordt regenwater apart
afgevoerd (‘afgekoppeld’) van vuil water. Dit heeft als voordelen dat het huidige
rioolsysteem robuuster wordt (het kan meer water aan) en dat de
rioolwaterzuivering minder wordt belast.

4.8

Klachten, meldingen en voorlichting

Klachten over het rioleringssysteem worden structureel – volgens een vaste
procedure – afgehandeld. De klachten worden behandeld binnen de afgesproken
termijn van 1 à 2 dagen en in de gemeentelijke organisatie geregistreerd.
Verantwoordelijkheid riool
Het deel van de rioolaansluiting vanaf de gevel van het pand tot het
gemeenteriool wordt beschouwd als particulier gedeelte. Bij het verdelen van de
verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de riolering, mag de
gemeente zelf bepalen wat tot het hoofdriool behoort en waar de huisaansluiting
begint. De eigenaar verantwoordelijk voor de hele huisaansluiting tot aan de
erfscheidingsput of erfgrens.

Beheer en onderhoud
Het beheer en het onderhoud van de riolering behoren tot de gemeentelijke
huishouding (artikel 108 Gemeentewet) en zijn daarmee taken van de gemeente.
Wij mogen hiervoor regels opstellen die niet afhankelijk zijn van de
eigendomsverhoudingen. Dit volgt ook uit de artikelen 4:22-24 Wm, waarin de
gemeentelijke zorgplicht voor riolering staat en die gemeenten verplichten een
rioleringsplan vast te stellen. De gemeente kan dus zelf regelen wie (welk
gedeelte van) de huisaansluiting moet beheren en onderhouden.
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Verstopping
Bij een verstopping van het riool wordt een inspectiegat gegraven op de
perceelgrens of er wordt gezocht naar de dichtstbijzijnde erfscheidingsput. Zo
kan worden vastgesteld of de verstopping zich bevindt in particuliere grond of op
gemeentelijk terrein. Verstopping in particuliere grond moet de eigenaar zelf
oplossen. Bij een verstopping in gemeentelijk terrein is dat onze taak en gaan we
op zoek naar de oorzaak.
De huisaansluiting kan zich deels in gemeentegrond bevinden. Als dit deel van de
aansluiting is beschadigd, voeren we het herstel uit tot aan de erfscheidingsput of
erfgrens, op onze kosten, ongeacht de oorzaak van de schade. Hiermee
vermijden we moeizame discussies over aansprakelijkheid.
Als wij de reparatie uitvoeren, dragen we ook bij aan de kosten van de eerste
inspectie op de perceelgrens. We vergoeden deze kosten tot een maximum van €
200. Blijkt de huisaansluiting in gemeentegrond technisch in orde en slechts
verstopt, dan verhelpen we dit desgewenst ook. De kosten van de inspectie en
de overige kosten komen voor rekening van de eigenaar.
Voorlichting
Bij rioleringswerkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken, informeren we
de bewoners altijd via de gemeentelijke website en de gemeentelijke pagina in
het lokale weekblad. Ook informeren we omwonenden via
voorlichtingsbijeenkomsten of door middel van een bewonersbrief.
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5 Strategie
Zo doelmatig mogelijk werken, dat blijft de uitdaging ook voor deze planperiode.
In samenwerking met gemeenten in ons cluster en/of regio als dat kan. Op basis
van de geformuleerde doelen wordt in dit hoofdstuk de strategie uitgewerkt om
deze doelen in de komende planperiode te realiseren.

5.1 Inleiding
De afgelopen jaren is gewerkt aan zo efficiënt en effectief mogelijk beheer en
onderhoud. In de investeringen is te zien dat het direct besparend heeft gewerkt.
In voorgaande hoofdstukken zijn onze visie, de doelen en de evaluatie
beschreven. De strategie dient om de vertaling te maken van doelen naar
concrete maatregelen. Daarbij leren we van onze ervaringen en ontwikkelen we
het beheer van de gemeentelijke watertaken verder om tot doelmatige en
efficiënte maatregelen en investeringen te komen.

5.2 Opgave
In hoofdstuk 2 en 3 zijn vanuit de zorgplichten de Doelen, Functionele Eisen en
Maatstaven afgeleid die het kader vormen voor de te nemen maatregelen.
In deze paragraaf wordt per zorgplicht ingegaan op de gemeentelijke watertaken.
Dit leidt gezamenlijk tot een totaalpakket van maatregelen en bijbehorende
kosten. In paragraaf 4.4. is een overzicht gegeven van alle kosten en budgetten.
5.2.1 Zorgplicht inzameling stedelijk afvalwater
Aanleg van nieuwe voorzieningen
Bij nieuwbouw wordt in principe gekozen voor een gescheiden rioolsysteem. In
de bouwverordening is opgenomen dat water gescheiden aangeboden moet
worden. De afweging wordt per plan of project gemaakt en is altijd maatwerk.
Nieuwe innovatieve oplossingen worden op de voet gevolgd en waar mogelijk
toegepast.

Binnen onze gemeente zijn de volgende ontwikkelingen bekend op het gebied
van woningbouw: Bestemmingsplan Dijkshorn en centrum Ten Boer.
Op het gebied van bedrijventerreinen zijn geen actuele ontwikkelingen.
Gegevensbeheer
De basis van al het beheer en onderhoud ligt in het gegevensbeheer. Inzicht in
het water- en rioleringssysteem kan alleen worden verkregen als het
gegevensbeheer op orde is. Het beheersysteem is volledig bijgewerkt en actueel.
Met het beheersysteem wordt tevens voldaan aan de eisen vanuit de Wet
Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).
Aansluitingen op riolering of IBA
Volgens de Waterwet (voorheen Lozingenbesluit) dienen ongezuiverde lozing van
afvalwater in de bodem of op oppervlaktewater te worden opgeheven. Voor 153
percelen heeft de gemeente een ontheffing van de zorgplicht.
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Onderhoudswerkzaamheden
In de afgelopen periode is een inhaalslag gemaakt met reinigen en inspecteren,
zodat 100% van het gehele vrijverval rioolstelsel geïnspecteerd. Er is goed inzicht
in de kwaliteit van het rioolstelsel, zodat ook de investeringen voor vervanging op
basis van kwaliteit zijn gemaakt. Alle informatie van de rioolinspecties wordt in
het beheerpakket verwerkt en gebruikt om een maatregelenprogramma op te
stellen. De frequentie van reinigen en inspecteren is theoretisch 1 keer per 20
jaar. Daarnaast wordt er waar nodig kwalitatief geïnspecteerd om bepaalde
schadebeelden te monitoren.
Alle kolken worden 2 keer per jaar gereinigd. Tevens worden de wegen en goten
6 tot 7 keer per jaar geveegd. Door frequent te vegen komt er minder vuil in de
kolken terecht en wordt de groei van onkruid tegen gegaan. Hierdoor is ook de
kans op verstoppingen minder groot. Om die reden wordt een deel van de
veegkosten doorberekend in de rioolheffing.
Pompen, gemalen en randvoorzieningen worden 1 keer per jaar gereinigd,
geïnspecteerd en onderhouden. Aan de hand van die inspecties wordt jaarlijks
een maatregelenprogramma opgesteld en uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn
opgenomen in de exploitatie en investeringen.
De geplande inspecties en onderhoudsmaatregelen moeten in de komende
planperiode leiden tot meer inzicht in de levensduur van mechanische- en
drukriolering, waardoor ook hier risico gestuurd beheer toegepast kan worden.
Jaarlijks worden operationele plannen gemaakt, waarin het beleid en de strategie
uit het GWRP worden vertaald naar jaarlijkse maatregelen. Op basis van deze
plannen wordt tevens gerapporteerd over de voortgang.
Eenmaal per 4 jaar wordt volgens de norm een NEN-keuring uitgevoerd op de
gemalen in de gemeente.
Kwaliteit van riolering
De kwaliteit van het rioolstelsel wordt beoordeeld aan de hand van de inspecties
(op basis van NEN3398) en daarnaast door eigen waarneming worden de
strengen geprioriteerd en een maatregeltoets uitgevoerd. Deze beoordelingen
worden geclassificeerd in de volgende 3 categorieën:





Afstroming: bijvoorbeeld door verstoppingen, wortelingroei, instekende
inlaten.
Waterdichtheid: bijvoorbeeld door instromend water.
Stabiliteit: zoals aantasting van de buis en (ernstige) scheurvorming in
combinatie met zichtbare grond.

Reparatie, renovatie en vervanging van riolering
Gemiddeld is aangenomen dat riolering 60 jaar meegaat. Door verbeterde
technieken en meer inzicht is de theoretische levensduur verlengd naar 80 jaar.
Dat heeft een positieve invloed op de benodigde investeringen. Een langere
theoretische levensduur, betekent in theorie minder lengte rioolbuis vervangen
per jaar. Uiteraard wordt riolering alleen vervangen als dat kwalitatief
noodzakelijk is.
De noodzakelijke maatregelen zijn bepaald aan de hand van kwalitatieve
gegevens, berekeningen en meldingen. Voor de langere termijn wordt gebruik
gemaakt van theoretische gegevens, om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen
op eventuele vervangingspieken.
Functioneren van de riolering
Het huidige basisrioleringsplan (BRP) is actueel. De verbetermaatregelen zijn
opgenomen in het uitvoeringsprogramma of worden opgenomen in het meet- en
monitoringsplan, om te beoordelen of het werkelijk noodzakelijk is en eventueel
welke maatregelen uit te voeren.
Knelpunten
Regenwater op drukriolering is op dit moment een actueel onderwerp waar
onderzoek naar moet worden verricht. In deze planperiode blijft dit een
belangrijk onderwerp om aan te pakken. Het regenwater verstoord de werking
van het drukrioleringssysteem. Bovendien is het niet toegestaan dat er
regenwater wordt geloosd op drukriolering.
Op diverse locaties is bekend dat wateroverlast optreedt bij hevige buien:
 Stadsweg Ten Boer
 L. van Veenstraat Garmerwolde
 Meeuwstraat Ten Boer
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Tevens is bekend dat de randvoorziening Emmerwolde overlast veroorzaakt
(vervuiling en stank).

winkels, woningen of bedrijven met materiële schade en ernstige belemmering
van het verkeer.

In deze planperiode wordt dit aangepakt.

Volgens de regenwaterzorgplicht moet de gemeente zorg dragen voor een
doelmatige inzameling van regenwater voor zover redelijkerwijs van een
particulier niet kan worden gevraagd om dit water in de bodem of naar het
oppervlaktewater te brengen. Met een verordening afvoer regenwater en
grondwater bestaat de mogelijkheid om het lozen van regenwater op een
gemengd of vuilwaterriool te beëindigen.

Communicatie
De nieuwe Waterwet gaat uit van samenwerking en overleg. Samenwerking
vormt de basis voor het bereiken van de doelstellingen. Naast communicatie voor
educatie, voorlichting en gedragsbeïnvloeding is het van belang de burgers en
bedrijven optimaal te informeren over de besteding van de rioolheffing
(verantwoording) en te informeren over projecten en eventueel daaruit
voortkomend tijdelijke overlast. De communicatie wordt waar mogelijk in
samenwerking opgepakt. Uiteraard is de gemeente altijd bereid meer informatie
te verstrekken en burgers en bedrijven persoonlijk te woord te staan. Optimale
communicatie is een standaard en geïntegreerd onderdeel bij de uitvoering van
projecten.
In eerste instantie fungeert de gemeente Ten Boer als loket waar particulieren
met hun vragen en klachten terecht kunnen. De gemeente is daarmee primair
aanspreekpunt voor de particulier. ·
5.2.2 Zorgplicht regenwater
De Waterwet bepaalt dat het waterschap de beheerder is voor regionale
watersystemen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het operationele
regionale waterbeheer. Het waterschap legt de condities vast voor een goede
ontwatering en afwatering, bepaalt de concrete maatregelen en voert deze uit.
De gemeente is belast met de zorg voor overtollig grondwater en afvloeiend
regenwater in het stedelijke gebied. De provincie is beheerder van het diepe
grondwater.
De gemeente zal niet direct het regenwater van elke extreme bui kunnen
inzamelen. Er is een landelijk geaccepteerde norm voor het optreden van water
op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering: bij een neerslaggebeurtenis
die theoretisch eenmaal per twee jaar voorkomt mag geen water op straat
optreden. Als water op straat voorkomt spreekt de gemeente van waterhinder.
Er is sprake van wateroverlast bij structureel (meerdere keren per jaar en langer
dan een uur) en op grotere schaal optreden van water op straat, water in

Klimaatverandering
Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere
buien en kans op drogere zomers. Daar moeten we volgens de KNMI'14klimaatscenario's, in de toekomst in Nederland rekening mee houden (bron:
KNMI). Bij het actualiseren van het BRP wordt het water- en rioolsysteem in de
gemeente getoetst op neerslaggebeurtenissen die theoretisch 1 keer per 100 jaar
voorkomen. Indien klimaatverandering hiertoe aanleiding geeft wordt onderzoek
uitgevoerd naar kwetsbare locaties en naar eventueel benodigde extra
maatregelen.
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Afkoppelen regenwater
Op dit moment is het beleid ten aanzien van de inzameling van overtollig
regenwater dat alle kansen (herstructureringen, groot onderhoud wegen,
vervanging riolering e.d.) worden aangegrepen om af te koppelen. Bij aanleg van
gescheiden stelsels wordt in ieder geval per perceel een uitlegger aangebracht
om regenwater af te kunnen voeren. In geval van grootschalige projecten of
knelpunten wordt verder gegaan door het afkoppelen van dakoppervlak. De
voorkeursvolgorde bij het afkoppelen van verhard oppervlak is vasthouden bergen - afvoeren. Doelmatigheid is hierbij het uitgangspunt.
Naast riolering komen ook voorzieningen ten behoeve van het afvloeiende
regenwater voor die niet tot de riolering behoren en in beheer zijn bij de
gemeente. Bijvoorbeeld wadi’s en infiltratievoorzieningen. Voor de inzameling en
afvoer van het afvloeiend regenwater in nieuwbouwlocaties wordt regenwater in
principe gescheiden afgevoerd. Kosten voor het beheer van de
regenwatervoorzieningen vallen onder de exploitatiekosten.
Watergangen
De watergangen in stedelijk gebied zijn voorzieningen van het water- en
rioolsysteem die als functie hebben overtollig regenwater en grondwater af te
voeren. Om die reden worden onderhoudskosten aan de watergangen die te
maken hebben met het waarborgen van de afvoercapaciteit toegerekend aan de
rioolheffing.

Baggeren
Het baggeren van watergangen is noodzakelijk om de doorstroming van de
watergangen en vijvers te garanderen, daarnaast om eventuele vervuiling vanuit
de riooloverstorten te verwijderen. Deze planperiode wordt een slibmeting
gedaan in de watergangen die nog niet zijn gebaggerd. Het eventuele
uitvoeringsprogramma zal pas na deze planperiode plaatsvinden, aangezien een
groot deel van de baggerwerkzaamheden reeds zijn uitgevoerd en er geen grote
knelpunten bekend zijn op dit moment. Een uitzondering hierop is de watergang
in Woltersum, dat zal in 2016 plaatsvinden. Deze kosten zijn ondergebracht in de
rioolheffing. De reden van het toerekenen van baggerkosten aan de rioolheffing
is dat de werkzaamheden alleen worden uitgevoerd in het kader van de
zorgplicht van de gemeente (afvoeren regenwater en vervuiling veroorzaakt door
riooloverstorten saneren).
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5.2.3 Zorgplicht grondwater
De gemeente moet er volgens de Waterwet voor zorgen dat in openbaar
bebouwd gebied structurele problemen als gevolg van grondwater zo veel
mogelijk worden voorkomen of beperkt.
Grondwater dat zich structureel hoger dan 0,7 m beneden maaiveld bevindt, kan
leiden tot structurele grondwateroverlast. Grondwateroverlast wordt als
structureel beschouwd als er structureel te hoge grondwaterstanden zijn én er
meldingen zijn over structurele, aantoonbaar nadelige gevolgen. Hiervan is
sprake als de overlast wederkerend is (tenminste jaarlijks) en gedurende ten
minste drie jaar optreedt. Een uitzondering hierop zijn natte kruipruimtes bij
nieuwbouwwoningen gebouwd na 1992. Deze woningen dienen te voldoen aan
het Bouwbesluit. Een natte kruipruimte bij deze woningen behoort niet tot
overlast in de leefruimte te leiden, anders is er sprake van een bouwkundig
gebrek.
Doelmatigheid
De gemeente treft maatregelen voor zover deze doelmatig zijn. Hiervoor wordt
een doelmatigheidstoets gehanteerd, met de volgende elementen:
Effectiviteit: met de maatregelen worden de problemen voorkomen of
beperkt.
Kosten: de kosten van de maatregelen staan in verhouding tot de nadelige
gevolgen. In de praktijk betekent dit dat maatregelen alleen worden
uitgevoerd in samenloop met andere werken.
Voor het tegengaan van grondwateroverlast in bestaand bebouwd gebied wordt
de volgende aanpak gevolgd:
 Onderzoek naar de aard en omvang van de overlast
o planmatig in grondwateraandachtsgebieden;
o in het kader van voorgenomen projecten;
o naar aanleiding van klachten.
 Ontwerp van gebiedsgerichte oplossingen.
 Uitvoering van de maatregelen.
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5.3 Budgetten
In deze planperiode moet onderzoek worden verricht en plannen worden
opgesteld. In de hiervoor genoemde onderwerpen is dat beschreven. In
onderstaande tabel is een overzicht gegeven van alle onderzoeken en
planvorming in de planperiode, per jaar en het benodigde budget. De budgetten
zijn opgenomen in de jaarlijkse exploitatie.
In het Waterakkoord dat is afgesloten en vastgesteld in het cluster Garmerwolde
is een gezamenlijk maatregelenprogramma opgenomen. De kosten hiervoor zijn
naar rato verdeeld over de betrokken partijen, voor gemeente Ten Boer is dat
een bedrag van €17.978 per jaar voor 5 jaar.
In het tweede overzicht zijn maatregelen opgenomen voor de planperiode.
Omschrijving
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks

Exploitatiekosten
Inspectie vrijvervalriolering, inclusief reinigen
Doorbelasten belasting
Onderzoek en beleidskosten (extern)
Maatregelenprogramma Waterakkoord

Kosten
(excl. btw)
€ 194.356
€ 12.000
€ 67.939
€ 8.000
€ 17.978

In onderstaande tabel staan de onderzoeken die deze planperiode worden
uitgevoerd voor gemeente Ten Boer (een deel van de onderzoeken wordt
gezamenlijk in het cluster Garmerwolde uitgevoerd):
Omschrijving onderzoeken 2016-2021
Uitvoeren slibmetingen watergangen
Opstellen meet- en monitoringsplan
Onderzoek rioolvreemd water
Keuring NEN gemalen
Actualisatie Basisrioleringsplan(nen)
Actualiseren GWRP

Jaar
2016
2016
2016
2016
2016
2016

2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019
2020

Omschrijving Investering
Aanpak wateroverlast Stadsweg
Hoofdriool Boersterweg Ten Boer relinen
Aanpak wateroverlast Garmerwolde (L. van Veenstraat)
Aanpak wateroverlast Meeuwstraat Ten Boer
Aanpassen randvoorziening Emmerwolde
Ontvangstputten aanpassen: De Dijk 24 in Thesinge, B.Kuiperweg
33 in Ten post, Stadsweg 58 in Ten Post en k.de Boerstraat in
Woltersum
Afsluiters plaatsen kleine gemalen Thesinge
Electrisch + leidingwerk grote gemalen vervangen
St. Annen: plaatsen koolfilter
Aanpassen voedingskabels
Pompgemalen vervangen (6 stuks)
Telemetrie plaatsen op tunnelgemaal
Inspectieputten zichtbaar maken en voorzien van putranden
Aanpassen riool A. Potstraat (verhang)
Reparaties rioolstelsel Ten Post (volgend uit inspecties)
Uitvoeren maatregelen programma (op te stellen in 2018)
Uitvoeren maatregelen programma (op te stellen in 2019)
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6 Organisatie
6.1 Personele middelen
In deze paragraaf geven we aandacht aan de werkzaamheden die uitgevoerd
moeten worden om de doelen van de rioleringszorg te halen. Uitgangspunt
daarbij is de module ‘Personele aspecten van de rioleringszorg (D2000)’ van de
Leidraad Riolering.
In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Groningen en Ten Boer zijn
voor water- en rioleringstaken jaarlijks 1.035 uren beschikbaar. Van deze uren
zijn 215 uren te besteden door team Techniek van de Afdeling Stadsbeheer van
de Gemeente Groningen en 820 uur door de wijkpost Ten Boer.
Dit GWRP is een goede basis om een beeld te krijgen van hoe wij onze
rioleringstaken de komende jaren gaan invullen. De 12 deeltaken zijn:
 Opstellen Gemeentelijk Water- en RioleringsPlan (GWRP).
 Opstellen operationele programma's voor aanleg, onderzoek en
maatregelen.
 Inventarisatie.
 Inspectie.
 Berekeningen.
 Aanleg van riolering bij bestaande bebouwing.
 Aanleg van riolering bij nieuwbouw.
 Onderhoud.
 Reparatie.
 Renovatie en vervanging.
 Verbetering.
 Facilitair.
Voor de rioleringszorg is momenteel 1.035 uur beschikbaar. Dat is voor het goed
uitvoeren van de rioleringstaken vooralsnog voldoende om met het huidige
uitbestedingsbeleid de werkzaamheden door de Gemeente Groningen uit te
laten voeren.

6.2 Financiën
Met alle nieuwe inzichten, evaluaties en kennis die is opgedaan, is een nieuwe
weg ingeslagen. De afgelopen periode is bepaald hoe de gemeentelijke
watertaken zo slim mogelijk ingevuld kunnen worden. De doelstelling is om een
zo hoog mogelijke kwaliteit te halen voor maatschappelijk zo laag mogelijke
kosten. Dat heeft geleid tot de omslag van theorie naar praktijk. Alle
investeringen zijn gebaseerd op inzicht in kwaliteit en naar prioriteit opgenomen,
uiteraard afgestemd met de andere afdelingen om projecten integraal aan te
pakken.
6.2.1 Rioolheffing
In dit hoofdstuk komt aan de orde welke financiële middelen nodig zijn om de in
dit plan gestelde doelen met de beschreven strategie te kunnen realiseren.
Doelen, strategie en benodigde middelen zijn onverbrekelijk met elkaar
verbonden.
In artikel 228 van de Gemeentewet staat de basis voor het instellen van de
rioolheffing.
Artikel 228a Gemeentewet
1. Onder de naam rioolheffing kan een belasting worden geheven ter bestrijding
van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater;
b. de inzameling en afvoer van afvloeiend regenwater, de verwerking van het
ingezamelde regenwater én het treffen van maatregelen teneinde structureel
nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
2. Ter zake van de kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, kunnen
twee afzonderlijke belastingen worden geheven.
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6.2.2 Uitgangspunten
De rioolheffing is over een periode van 20 jaar berekend. Er is gekeken naar
investeringspieken in deze periode (bijvoorbeeld doordat veel riolen tegelijk aan
het eind van hun levensduur komen). Daarop is de strategie -zoals beschreven in
hoofdstuk 5- bepaald en de daarbij behorende hoogte van de rioolheffing
berekend.
Zowel de baten (tarief rioolheffing en aantal heffingseenheden) als een overzicht
van alle lasten zijn in het berekeningsmodel gebracht. De lasten betreffen de
lopende kapitaallasten, de exploitatiekosten (met onder andere doorberekening
van personeelskosten), de externe kosten (zoals reiniging en inspectie),
benodigde onderzoekskosten en investeringen.
Er is voor de rioolheffingsberekening gebruik gemaakt van het rioleringsmodel
van de gemeente Groningen dat zij zelf hebben ontwikkeld om niet afhankelijk te
zijn van externe adviesbureaus. Dit model is getoetst en goedgekeurd door een
accountant.
In onderstaande grafiek is een overzicht gegeven van de opbouw van de
rioolheffing van gemeente Ten Boer. Het grootste deel betreft de kapitaallasten.
De investeringen worden geactiveerd en komen als kapitaallast in de rioolheffing.
De exploitatie is tevens een groot aandeel van de rioolheffing. Hieronder vallen
alle vaste lasten en alle activiteiten aangaande het beheer en onderhoud.
Exploitatie

65%
Personeelskosten

13%

2%

Kapitaallasten

20%
Gezamenlijk
maatregelenprogramma
Waterakkoord

Gemeente Ten Boer rekent voor deze rioolheffingsberekening zonder inflatie.

In onderstaande tabel is de theoretische technische en economische levensduur
weergegeven per stelseltype en materiaalsoort.
Omschrijving

Technische
levensduur

Economische
levensduur

Vrijverval Riolering:
Beton en PVC

60-80 jaar

40 jaar

Persleidingen

40 jaar

40 jaar

mechanisch/electrisch
bouwkundig

15 jaar
40 jaar

15 jaar
40 jaar

Drukriolering
mechanisch/electrisch
bouwkundig

15 jaar
40 jaar

15 jaar
40 jaar

Gemalen

Financieringsmethode
Voor investeringen in de riolering is tot op heden veelal geld geactiveerd met een
financiële afschrijvingstermijn van 40 jaar. Dit is vastgelegd in de “Nota
Waardering en Afschrijving”. Voor de berekening van kapitaallasten wordt
uitgegaan van een gewogen gemiddelde (methodiek die ook bij gemeente
Groningen wordt toegepast) van verschillende investeringen. Het gewogen
gemiddelde komt op 36 jaar. Er is gerekend met een rente van 2%.
Wijzigingen op afschrijvingstermijnen hebben invloed op de hoogte van de
kapitaallasten. Hierover is meer geschreven door Stichting Rioned in
samenwerking met de Commissie BBV.
Gezamenlijk maatregelenprogramma Waterakkoord
De plannen die voortkomen uit het gezamenlijke maatregelenprogramma zijn
financieel gedekt binnen de rioolheffing. De verdeling van kosten naar
gemeenten is evenredig naar het aantal heffingseenheden en deels op basis van
een vast bedrag. Zo ontstaat een eerlijke toerekening van gezamenlijke kosten
naar de burger in de rioolheffing per deelnemende gemeente. De totale kosten
zijn evenredig verdeeld over de planperiode.
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6.2.3 Rioolheffingsberekening
Het aantal heffingseenheden is 2.964 in 2015 (aansluitingen). Het tarief voor 2016 is: € 287,73. Alle kosten en investeringen zijn in het model gebracht en voor een periode
van 20 jaar berekend. Tot en met 2019 moet het tarief stijgen met €5,-per jaar om kostendekkend te blijven (gebruikmakend van de huidige voorziening). Vanaf 2020 moet
het tarief nog stijgen met €4,50/jaar om kostendekkend te blijven. Vanaf 2025 kan door afnemende (kapitaal)lasten het tarief weer iets dalen met €4,-/jaar tot 2035 (zie
onderstaande grafiek). De voorziening is in deze variant in 2021 afgenomen tot een minimaal niveau en blijft minimaal gedurende de resterende looptijd (tot 2035). De
focus voor het bepalen van de noodzakelijke investeringen ligt op de planperiode: 2016 tot en met 2021. Na de planperiode zijn de investeringen bepaald op basis van
theoretische uitgangspunten, aangezien de planningshorizon hiervan te ver reikt om hiervoor een concreet maatregelenprogramma op te stellen. Het verloop van de
rioolheffing op lange termijn is daardoor nu nog indicatief. Voor de planperiode is het verloop van de rioolheffing als volgt:
2016
2017
2018
2019
2020
€287,73
€ 292,73
€ 297,73
€ 302,73
€ 307,23
Er is rekening gehouden met een stijging van aantal heffingseenheden van 5 per jaar volgens de prognose van de gemeente. Dit sluit aan bij de prognoses die ook worden
gebruikt voor de begroting. Dit aantal moet jaarlijks worden getoetst en indien blijkt dat het aantal substantieel afwijkt van de werkelijkheid is het noodzakelijk de
rioolheffingsberekening te actualiseren. Een uitgebreid overzicht van investeringen, kosten en opbrengsten is weergegeven in de bijlagen.
Hieronder is een grafiek weergegeven met het verloop van de rioolheffing van 2016 t/m 2035.

2028

2029

€280

€314

2027

2035

€318

2026
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€322

2025

€292

€326

2024
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2022

2032
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2021
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€312

2020

2031
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2017

€250
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Overzicht verloop van de rioolheffing
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7 Besluit
In de raadsvergadering van 27 januari 2016 van gemeente Ten Boer is dit
Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan vastgesteld. Het raadsvoorstel inclusief
besluit in bijgevoegd in bijlage 5.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Overzicht wet- en regelgeving
Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken
De Wet Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is op 1 januari
2008 in werking getreden. Definitieve tekst van de wet: Staatsblad 276 van 16
augustus 2007. Memorie van Toelichting (Tweede Kamer 30578, nr. 3).
Aanvullende informatie: Vragen van de Tweede Kamer met antwoorden van de
regering: Tweede Kamer 30 578 nr. 6
De Leidraad Riolering biedt ondersteuning bij de uitvoering. De VNG heeft voor
de toepassing de publicatie Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak
uitgebracht. Voorbeelden van gemeentelijke rioleringsplannen en waterplannen
op de site van de VNG.
Waterwet
Tekst van de Waterwet. Memorie van toelichting (Tweede Kamer 30 818, nr. 3).
De parlementaire behandeling vindt u door in Officiële bekendmakingen te
zoeken op Kamerstuk nummer 31858.
De Waterwet bevat o.a. de zorgplichten voor hemelwater en voor grondwater.
De Waterwet draagt waterschappen en gemeenten op om af te stemmen "met
het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer".
Meer informatie op de site van de Helpdesk Water. Zie ook: Brochure Waterwet
in het kort (september 2008). Ledenbrief VNG over de Waterwet.
Lozen op de riolering
Per doelgroep is er een amvb voor het lozen op de riolering:
Voor particulieren (in werking sinds 1-1-2008): Regels voor het lozen op de
riolering, de bodem en het oppervlaktewater zijn gebundeld in het Besluit lozing
afvalwater huishoudens. Toelichting op het besluit door Infomil. Ministeriële
regeling lozing afvalwater huishoudens met regels voor zuiverings- en
infiltratievoorzieningen.
Voor bedrijven (in werking sinds 1-1-2008): Het Activiteitenbesluit (Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Staatsblad 415, 19 oktober
2007) bevat de voorschriften voor bedrijven voor het lozen op de riolering.
Toelichting: Informatieblad Activiteitenbesluit: Lozingen van ministerie VROM
(februari 2007). De regels voor agrarische bedrijven worden opgenomen in het
Activiteitenbesluit. De concept-regeling hiervoor is op 31-12-2010 gepubliceerd
(Stcr. nr 21211).

Lozen vanuit openbaar gebied: Besluit lozing afvalwater buiten inrichtingen (in
werking sinds 1 juli 2011). De bijbehorende ministeriële regeling volgt
binnenkort.
In het Handboek Water van Infomil en de Helpdesk Water staat meer informatie
over o.a. de regelgeving voor afvalwaterlozingen.
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)
De wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) is op 1 juli 2008 in
werking getreden. Tekst van de wet. Ook belangrijk: AmvB WION en memorie
van toelichting. Per 1 augustus 2011 is er geen verplichting voor netbeheerders
om gegevens over huisaansluitingen en kolkaansluitingen uit te wisselen. Lees
meer.
Meer informatie over de WION:
Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL)
Dossier van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kadaster: informatie voor netbeheerders
CROW-publicatie 250: Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen.

Bron: Stichting Rioned www.riool.net.
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Bron: www.Helpdeskwater.nl:
Waterwet
De Waterwet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen, waaronder
waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De wet is gericht op
het voorkomen dan wel beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, de bescherming en verbetering van kwaliteit van watersystemen
en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. Niet in de
laatste plaats levert de Waterwet een belangrijke bijdrage aan
kabinetsdoelstellingen zoals: vermindering van regels, vereenvoudiging van
vergunningstelsels en vermindering administratieve lasten.
Wet milieubeheer
In beginsel vallen alle milieuaspecten onder de Wet milieubeheer (Wm). De Wm
treedt echter terug als een andere wet bepaalde milieuaspecten regelt, zoals
bijvoorbeeld het geval is met de Waterwet, die het overgrote deel van de
watergerelateerde milieuaspecten regelt. De Waterwet ziet met name toe op het
watersysteem terwijl de betreffende regels uit de Wm zien op de waterketen.
Lozingen in rioolstelsels vallen bijvoorbeeld onder de Wm, alsmede de
gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en de
daaraan gekoppelde verplichting tot het opstellen van een gemeentelijk
rioleringsplan (GRP). Voor het vormgeven van het gemeentelijk lozingenbeleid
kunnen gemeente en waterkwaliteitsbeheerder bijgaande handleiding
gemeentelijk beleid voor afvalwater raadplegen.
Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen. De
Wbb maakt duidelijk dat grondwater een onderdeel van de bodem is. Daarnaast
worden de sanering van verontreinigde bodem en grondwater door middel van
de Wbb geregeld. Ook lozingen in of op de bodem kunnen op grond van de Wbb
worden gereguleerd. Hier wordt verder informatie gegeven op de onderdelen in
de Wbb die betrekking hebben op met 'water' gerelateerde zaken.
Regelgeving lozingen
Met de vernieuwing van de afvalwaterregelgeving (sinds 2008) zijn de
uitvoeringsbesluiten (amvb's) geordend naar de doelgroep en niet meer naar
compartiment waar de lozing plaatsvindt. Omdat elk van de besluiten regels stelt

aan de verschillende lozingsroutes (riolering, bodem en oppervlaktewater), is
ieder besluit ‘opgehangen' aan de verschillende beheerwetten: de Wet
milieubeheer (Wm), de Waterwet, de Wet bodembescherming (Wbb) en (voor
indirecte lozingen) de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Wabo
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is de geïntegreerde vergunning
voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De Wabo regelt de
procedures voor onder andere de Wm-vergunningverlening. U vindt hier de
informatie over deze procedures. Inhoudelijk regelt de Wabo ondermeer de
vergunningplicht voor indirecte lozingen met daaraan gekoppeld een adviesrecht
voor de waterbeheerder.
Wet verankering en bekostiging van Gemeentelijke Watertaken
De Wet Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is op 1 januari
2008 in werking getreden. Definitieve tekst van de wet: Staatsblad 276 van 16
augustus 2007. Memorie van Toelichting (Tweede Kamer 30578, nr. 3).
Aanvullende informatie: Vragen van de Tweede Kamer met antwoorden van de
regering: Tweede Kamer 30 578 nr. 6. De Leidraad Riolering biedt ondersteuning
bij de uitvoering. De VNG heeft voor de toepassing de publicatie Van
rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak uitgebracht. Voorbeelden van
gemeentelijke rioleringsplannen en waterplannen op de site van de VNG.
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Bijlage 2: Begrippenlijst
Afkoppelen

Afvalwater
Afvalwaterzuiveringsinrichting
Afvoerend oppervlak
Afwatering

Afzetting

Assetmanagement

Basisinspanning

Basisrioleringsplan

Bedrijfsafvalwater

Bergbezinkbassin

Bergbezinkleiding

De afvoer van regenwater loskoppelen van de
afvoer van afvalwater naar de
rioolwaterzuivering
Zie Stedelijk afvalwater
Zie Rioolwaterzuiveringsinrichting
Het naar de riolering afwaterende oppervlak
Afvoer van regenwater via het maaiveld of via
greppels en kanalen naar het
oppervlaktewater of regenwaterriool
Aankoeken van slib, vet en kalk op de wand
van een rioolbuis; tevens afzetting van
bodemmateriaal anders dan zand ter plaatse
van een buisverbinding of scheur
Doelmatige zorg voor het geheel aan
voorzieningen van waarde in het afvalwateren stedelijk watersysteem, waarmee een
organisatie haar primaire doelen realiseert
Term die de capaciteit van een referentierioolstelsel aangeeft, en als maat dient voor de
hoeveelheid afvalwater die via een overstort in
het oppervlaktewater komt
Rapportage die de feitelijke werking van het
rioolstelsel beschrijft en de uit te voeren
verbeteringsmaatregelen conform de doelen
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens
bedrijfsmatig of in omvang als zij bedrijfsmatig
was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen
huishoudelijk afvalwater, afvloeiend
hemelwater of grondwater is
Reservoir voor de tijdelijke opslag van
afvalwater waaruit overstortingen kunnen
plaatsvinden, waarin tevens slibafzetting
plaatsvindt, met een voorziening om het slib te
kunnen verwijderen
Leiding voor de tijdelijke opslag van afvalwater

Berging
Bodempassage

Doorlatende verharding
Drukriolering

Droogweerafvoer (DWA)

Drukriolering

Externe overstort

Foutieve aansluiting
Gemengd rioolstelsel

Gescheiden rioolstelsel

Grondwater

waaruit overstortingen kunnen plaatsvinden,
waarin tevens slibafzetting plaatsvindt, met
een voorziening om het slib te kunnen
verwijderen
De inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of
mm/ha
Verzamelnaam voor voorzieningen waarbij
hemelwater de bodem wordt ingeleid en via
een onderliggend drainagesysteem naar
oppervlaktewater wordt afgevoerd
Waterpasserende elementenverharding voor
de infiltratie van hemelwater naar de bodem
Mechanische riolering waarbij het transport
plaatsvindt door middel van pompjes en
persleidingen
de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid
in een droogweersituatie via het rioolstelsel
wordt afgevoerd
Riolering waarbij het transport van afvalwater
gebeurt door middel van pompen en
persleidingen
Rioolput met een opening achter een drempel,
via welke rioolwater bij extreem hoge
rioolwaterstanden loost naar het
oppervlaktewater
Het aansluiten van een vuilwateraansluiting op
een regenwaterriool of omgekeerd
Rioolstelsel, waarbij stedelijk afvalwater
(afvalwater + afvloeiend hemelwater) door
één leidingstelsel wordt getransporteerd
Rioolstelsel, waarbij afvalwater en afvloeiend
regenwater door twee afzonderlijke
leidingstelsels, vuilwaterriool en
hemelwaterriool, wordt afgevoerd. Het
hemelwater heeft een open verbinding met
het oppervlaktewater
Water dat zich in de bodem bevindt, meestal
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Hemelwaterriool
Huishoudelijk afvalwater

Hydraulische berekening

IBA

Infiltratie

Inspectie
IT-riool

Lamellenafscheider
Lekkage

Meten en monitoren

OAS

beperkt tot het water beneden de
grondwaterspiegel
Zie regenwaterriool
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van
menselijke stofwisseling en huishoudelijke
werkzaamheden
Het door rekenen bepalen van het hydraulisch
functioneren van een rioolstelsel. Hydraulica is
de leer van waterbeweging
Individuele Behandeling Afvalwater: een
voorziening, die op het niveau van één of
enkele percelen het afvalwater zuivert en ter
plaatse loost op oppervlaktewater.
Intreding van water in de bodem. Hierbij
worden vaak hulpmiddelen gebruikt als
kratten, buizen of bollen om dit proces te
benutten en te versnellen
Het waarnemen, herkennen en beschrijven
van de toestand waarin de riolering verkeert
Geperforeerd (infiltratie-transport)riool,
gelegen boven de grondwaterstand, opvang
van (ondergronds) afvloeiend hemelwater en
(vertraagde) infiltratie naar de bodem
Voorziening voor de behandeling van op
oppervlaktewater geloosd hemelwater
Het in- of uittreden van water via voegen,
scheuren, langs inlaten of door de wand van
een rioolbuis of rioolput
Het verrichten van waarnemingen van
waterstanden, debieten en waterkwaliteit, het
beheer van data, en het analyseren van
resultaten, teneinde een beeld te krijgen van
het functioneren van het rioolstelsel
Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem; een
studie waarin de optimalisatie en afstemming
tussen riolering, bemaling en inrichting van de
afvalwaterzuivering wordt uitgewerkt

Ontwatering

Overstorting
Randvoorziening

Regenwaterriool / RWA-riool
Riolering

Riool

Rioolput

Rioolwaterzuiveringsinrichting
(RWZI)
Stedelijk afvalwater

Stedelijk watersysteem

Verbeterd gescheiden
rioolstelsel

Afvoer van water uit percelen over en door de
grond en eventueel door drains, kleine sloten
en greppels naar een stelsel van grote
waterlopen met als functie afwatering
De lozing van afvalwater via een
overstortdrempel naar oppervlaktewater
Voorziening in het rioolstelsel die tot doel
heeft de lozing van afvalwater uit het riool,
naar het oppervlaktewater, op een specifieke
plaats te doen verminderen
Voorziening voor de inzameling en verdere
verwerking van afvloeiend hemelwater
Het samenstel van riolen, rioolputten en
bijbehorende voorzieningen voor de
inzameling en het transport van afvalwater
Samenstel van buizen tussen twee putten
bestemd voor de inzameling en/of het
transport van afvalwater
Constructie toegang gevend tot het rioolstelsel
(te herkennen aan gietijzeren deksels in de
weg)
Het totaal van de grond, gebouwen en
apparatuur voor de zuivering van afvalwater
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel
daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend
hemelwater, grondwater of ander afvalwater,
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens
is zich te ontdoen of zich moet ontdoen
Het water dat deel uitmaakt van het
watersysteem in de bebouwde kom, inclusief
bedrijven- en industrieterreinen en
glastuinbouw
Gescheiden rioolstelsel waarvan
hemelwaterstelsel is voorzien van
overstortdrempels om de negatieve effecten
van foutaansluitingen af te vangen en een deel
van het hemelwater af te voeren naar de
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Verhard oppervlak

Vuilwaterriool /
Droogweerafvoerriool / DWAriool
Wadi

Water op straat
Waterpasserende verharding
Waterketen

Wateroverlast

Wortelingroei

rioolwaterzuiveringsinrichting
Oppervlak in stedelijk gebied waar
neerslagwater niet kan infiltreren, maar
oppervlakkig afstroomt (huizen, straten, en
dergelijke)
Voorziening voor de inzameling en het
transport van stedelijk afvalwater
Brede greppelachtige voorziening voor de
opvang van (bovengronds) afvloeiend
hemelwater en (vertraagde) infiltratie naar de
bodem
Het optreden van waterstanden boven het
maaiveldniveau
Waterpasserende elementenverharding voor
de infiltratie van hemelwater naar de bodem
De keten van waterproductie
(drinkwaterbedrijven en individuele
waterwinning), waterverbruik (huishoudens,
bedrijven en instellingen), inzameling en
transport van afvalwater (gemeenten en
waterschappen) en rioolwaterzuivering
(waterschappen)
Het optreden van waterstanden boven
maaiveldniveau waarbij hinder of schade
wordt ondervonden
Wortels van bomen of planten, die door
voegen, scheuren of via gebouw of
kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid
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Bijlage 3: Kostendekkingsberekening

GWRP 2016-2020
Jaar

1

2

3

4

5

2016

2017

2018

2019

2020

Inkomsten
Aantal aansluitingen op riolering
Tarief rioolheffing
Inkomsten rioolheffing
Totaal (A)

2.964
287,73

2.969
292,73

2.974
297,73

2.979
302,73

2.984
307,23

852.832

869.115

885.449

901.833

916.774

852.832

869.115

885.449

901.833

916.774

Uitgaven
10.000

NEN-keuring gemalen
Baggerkosten Woltersum

150.000

Oude kapitaallasten
Oude kapitaallasten t/m 2015
BTW bestaande kapitaallasten (vanaf 2003)

497.327
18.117

-

-

-

-

-

-

497.327
18.117

497.327
18.117

496.437
18.084

495.472
18.049

6.081
8.239
14.320

8.435
14.320
22.755

8.435
22.755
31.190

4.316
31.190
35.506

1.277
1.730
3.007

1.771
3.007
4.779

1.771
4.779
6.550

906
6.550
7.456

Nieuwe kapitaallasten (investeringen excl. BTW)
100% kapittaallast over investering
Kapitaallast voorgaande jaren

8.239
Subtotaal

8.239

Nieuwe kapitaallasten (BTW investeringen)
100% van annuiteit investering
Kapitaallast voorgaande jaren

1.730
Subtotaal

1.730
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Subtotaal kapitaallasten

525.413

532.771

542.977

552.262

556.483

Exploitatie
Volgens Exploitatie gemeente (overhead, inhuur Gron.,
Inspectie en reinigen, onderhoud gemalen
Doorbelasting overhead
Onderzoek en Beleid
Uren Ten Boer
Maatregelen uit Waterakkoord
Subtotaal exploitatie

191.326
12.000
63.640
8.000
17.283
17.978
310.227

191.326
12.000
63.640
8.000
17.283
17.978
310.227

191.326
12.000
63.640
8.000
17.283
17.978
310.227

191.326
12.000
63.640
8.000
17.283
17.978
310.227

191.326
12.000
63.640
8.000
17.283
17.978
310.227

BTW exploitatie
Voorziening riolering

50.590
183.398-

50.590
24.472-

50.590
18.345-

50.590
11.246-

50.590
525-

852.832

869.115

885.449

901.833

916.774

Subtotaal
Inkomsten-Uitgaven (A-B)

0

0

0

0

0

Stand Voorziening Riolering
Stand Voorziening begin jaar
Storting+onttrekking (incl rente) in voorziening eenmalig
(wordt in 2025 teruggestort inclusief rente).
Toename voorziening tijdens jaar

126.820

93.422

68.950

50.605

150.000
183.398-

24.472-

18.345-

11.246-

93.422

68.950

50.605

39.360

38.834

Investering per jaar

210.000

155.000

215.000

215.000

110.000

Investering per jaar

210.000

Stand Voorziening eind jaar

39.360

525-

Investeringen

155.000

215.000

215.000

110.000
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Bijlage 4:
Functionele eisen en maatstaven
Om te kunnen toetsen of de doelen worden gehaald, hebben we functionele eisen en bijbehorende maatstaven opgesteld.
Meetmethoden
Om de huidige situatie te toetsen aan de maatstaven, kunnen in sommige gevallen meerdere meetmethoden
worden gehanteerd. Er is onderscheid tussen theoretische en praktische methoden. Het is van belang om bij de
toetsing de gebruikte meetmethode vast te leggen, om een eenduidige en reproduceerbare toetsing te krijgen. In
de module ‘Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden’ van de Leidraad Riolering is voor een aantal
maatstaven een mogelijke meetmethode aangegeven.
Functionele eisen

Maatstaven

a

a

Doel
1

b
c

d

2

a

b

Alle percelen op het gemeentelijk gebied
waar afvalwater vrijkomt, zijn voorzien van
een rioleringsaansluiting, uitgezonderd
specifieke situaties waar lokale
behandeling doelmatiger is.
Er vinden geen ongewenste lozingen op de
riolering plaats.
Riolen en andere objecten zijn in hoge
mate waterdicht, zodat de hoeveelheid
intredend grondwater (lekwater) beperkt
blijft.
De objecten zijn in goede staat.

b

c

d

Alle percelen binnen het gemeentelijke
a
grondgebied waar regenwater vrijkomt dat
niet direct op het eigen terrein of in de
directe omgeving kan worden verwerkt, is
voorzien van een aansluiting op de
riolering.
b
De objecten, waaronder de
infiltratievoorzieningen, zijn in goede staat.

Alle percelen binnen de bebouwde kom moeten
aangesloten zijn op riolering. Buiten de bebouwde
kom is ook een alternatief mogelijk, conform het
Wvo lozingenbesluit afvalwater huishoudens.
Er mogen geen overtredingen voorkomen van de
Lozingsvoorwaarden, conform de Wet milieubeheer
en er mogen geen foutieve aansluitingen zijn.
Ingrijpmaatstaven voor lekkage, inhangende
rubberring, verplaatsingen, beschadiging, wortelingroei (conform Nederlandse Norm 3398) mogen
niet voorkomen.
Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit
(conform Nederlandse Norm 3398) mogen niet
voorkomen.
Schoon regenwater moet direct worden afgevoerd.
Is dat niet mogelijk, dan moet het gescheiden
worden aangeboden aan de riolering. Schoon
regenwater bij voorkeur niet transporteren naar de
zuivering.
Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit
(conform Nederlandse Norm 3398) mogen niet
voorkomen
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c
3

a

4

a

De plasvorming bij kolken moet beperkt zijn.

a

De standaard ontwateringseisen voor bestaande en
nieuwe bebouwing moeten structureel zijn
gewaarborgd.
Het stelselontwerp moet optimaal zijn, volgens
landelijke normen, met aandacht voor
duurzaamheid.
Er is minder dan 25 procent verloren berging.
Ingrijpmaatstaven voor afstroming (conform
Nederlandse Norm 3398) mogen niet voorkomen.

De vervuilingstoestand van de riolering is
acceptabel.
De vuiluitworp door overstortingen op
oppervlaktewater is beperkt.

a

c

De vuiluitworp door regenwaterlozingen
op oppervlaktewater is beperkt.

c

d

Riolen en andere objecten zijn in hoge
mate waterdicht, zodat de hoeveelheid
uittredend rioolwater beperkt blijft.

d

Ingrijpmaatstaven voor afstroming (conform
Nederlandse Norm 3398) mogen niet voorkomen.
1. De vuiluitworp mag de doelstelling voor de
oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar brengen
(eis waterbeheerder).
2. De vuiluitworp moet voldoen aan de zogenaamde
basisinspanning.
1. De vuiluitworp mag de doelstelling voor de
oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar brengen
(eis waterbeheerder).
2. De vuiluitworp moet voldoen aan de zogenaamde
basisinspanning.
Ingrijpmaatstaven voor lekkage, inhangende
rubberring, verplaatsingen, beschadiging, wortelingroei (conform Nederlandse Norm 3398) mogen
niet voorkomen.

a

De afvoercapaciteit van de riolering is
toereikend om het aanbod van afvalwater
bij hevige neerslag te kunnen verwerken,
uitgezonderd in bepaalde buitengewone
omstandigheden.

a

c
a
b

6

c

De afvoercapaciteit is voldoende om bij
a
droog weer het aanbod van afvalwater te
verwerken.
Het afvalwater bereikt de zuivering zonder b
overmatige aanrotting.
c
De afstroming is gewaarborgd.

b

5

Er is een ongehinderde instroom in de
riolen via de kolken.
De grondwaterstand leidt niet tot
structurele over- of onderlast.

b

Er mag gemiddeld maximaal éénmaal per twee jaar
water op straat voorkomen (theoretisch, bui 8). De
afvoercapaciteit wordt 10 procent verhoogd in
verband met de klimaatverandering.
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b

De bedrijfszekerheid van gemalen en
andere objecten is gewaarborgd.

c
d

De stabiliteit van de riolen is gewaarborgd. c
De riolering wordt zodanig ontlucht en
belucht dat overlast door stank wordt
d
voorkomen.
De overlast tijdens werkzaamheden aan de e
riolering is beperkt.

e

7

a.
b.

c.
d.

b

geen negatieve invloed op
oppervlaktewaterkwaliteit
energiezuinig

a.

Voorkomen dat afvalwater vermengd
wordt met "vals" schoon water.
Klantvriendelijke en kosteneffectieve
organisatie

c.

b.

d.

Er moeten zo weinig mogelijk storingen zijn.
Gemalen moeten zijn voorzien van een automatische
storingsmelding.
Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit (conform
Nederlandse Norm 3398) mogen niet voorkomen.
Er mogen geen klachten zijn over overlast door stank
op straat.
1. Er moet afstemming zijn over werkzaamheden met
andere diensten en nutsbedrijven.
2. De percelen moeten tijdens werkzaamheden zo
veel mogelijk bereikbaar blijven.
geen overschrijding ambitieniveau/norm door lozing
effluent
1.energieverbruik <28 kWh/i.e.verwijderd (136 TZV)
(gem.waarde in Nederland uit benchmark
Zuiveringsbeheer)
2.energieverbruik <120% van theoretisch
energieverbruik
Werkelijke DWA afvoer < 130% theoretische afvoer.
1. correcte, snelle en accurate afhandeling van
klachten, meldingen en vragen afhandeling cf.
afspraken gemeentelijke klachtenregeling"
2. rioleringsbeheer wordt qua werkzaamheden en
kosten zo veel mogelijk gescheiden van andere
infrastructuur gehouden. Kosten zijn te herleiden.
3. inzicht in prognose rioolheffing en lasten
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Voorwaarden voor effectief beheer
De rioleringsbeheerder moet voorwaarden scheppen om een doelmatige inzameling en transport te kunnen realiseren. Deze hebben we opgenomen in tabel 3.2. Wanneer
niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is een effectieve besturing niet mogelijk en kan de doelmatigheid van de inzameling en het transport niet worden gewaarborgd.
Hier ligt een relatie met de eis uit de Wet Milieubeheer (artikel 4.22) dat bekend moet zijn welke rioleringsvoorzieningen aanwezig zijn en in welke staat zij verkeren.
Voorwaarden
Er bestaat inzicht in de toestand en het
functioneren van de riolering.

Maatstaven
Er moeten gedetailleerde gegevensbestanden en
kaartinformatie zijn.
Eenmaal in de 15 jaar moeten de leidingen worden
geïnspecteerd en gereinigd.
Revisiegegevens moeten binnen zes maanden
worden verwerkt.
Minimaal eenmaal in de twee planperioden moeten
de gegevens worden herberekend.

Het rioleringsbeheer is zo goed mogelijk afgestemd
op andere gemeentelijke taken.

De samenhang in operationele programma’s moet
zijn aangegeven.

De gebruikers van de riolering zijn bekend en
ongewenste lozingen worden voorkomen.

Het vergunningensysteem moet worden nageleefd
en actueel worden gehouden (Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater- en aansluitvergunningen).
Er moet een actueel 'gebruikersbestand' zijn.
Er mogen geen illegale of foutieve aansluitingen zijn.

Er is inzicht in de kosten op langere termijn.

De kosten van de rioleringszorg moeten worden
doorberekend over meerdere jaren.
De maatregelen worden uitgevoerd tegen de laagst Bij maatregelen moet worden gezocht naar het
mogelijke maatschappelijke kosten.
optimum tussen riolering, zuivering, wegen en
overige openbare infrastructuur.
De personele bezetting is voldoende om de overige De bezetting van het management, de operationele
doelen te kunnen realiseren.
dienst en de ondersteuning moeten
overeenstemmen met de Leidraad Riolering,
module D2000.
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Bijlage 5: Reacties en besluit
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