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Beslispunten 

1. Het Basis Rioleringsplan 2015 (BRP) vast te stellen 
 

 

 

1 Inleiding 

In het kader van de modelberekeningen voor het Zijlkwartier is een nieuw rioleringsmodel 
opgesteld van Leiderdorp. Met dit rioleringsmodel zijn de voorgenomen 
verbeteringsmaatregelen uit het Vuilemissiereductieplan 2009 getoetst. Uit deze toetsing 
bleek dat er nog teveel onvolkomenheden in het rioleringsmodel waren en dat deze 
hiermee onvoldoende aansloot bij de werkelijkheid. Ook bleek dat door de voorgenomen 
maatregelen het hydraulisch functioneren plaatselijk zou verslechteren. Daarom is 
besloten een nieuw BRP op te stellen met alle geactualiseerde gegevens. Hierin is een 
nieuw maatregelenpakket opgesteld dat beter aansluit bij de werkelijkheid, waarbij het 
vigerende beleid nog steeds wordt gevolgd. Om hiertoe te komen zijn ook diverse 
stelselonderdelen in het veld geïnspecteerd en ingemeten. 
 

2 Beoogd effect 

Dit rapport geeft inzicht in het hydraulisch en het milieutechnisch functioneren in de huidige 
situatie en in de plansituatie op basis van modelberekeningen. De plansituatie is de 
toekomstige situatie waarin de rioolstelsels zijn verbeterd en waarbij rekening is gehouden 
met de behoefte aan opvang en verwerking van afval-, hemel- en grondwater. 
De verkregen theoretische inzichten sluiten in deze rapportage beter aan bij de 
werkelijkheid, doordat de beheergegevens zijn geactualiseerd. De inzichten zijn echter nog 
niet vergeleken met metingen in de praktijk. Dit is een voornemen voor de periode 2016 en 
2018. De rapportage definieert om deze reden voor de korte termijn alleen no-regret 
maatregelen; met een relatief lage investering wordt veel effect bereikt, rekening houdend 
met de onnauwkeurigheden in het model. 
De no-regret maatregelen betreffen het voorkomen van inloop van oppervlaktewater via de 
overstorten en het beperken van lozingen op watergangen die volgens toetsing door het 
hoogheemraadschap in de rioolstelsels, zonder dat hiermee de kans op overlast door 
water op straat toeneemt. 
Het plan beschrijft ook maatregelen voor de lange termijn, waarmee de emissie via 
overstorten op het oppervlaktewater wordt beperkt, kans op overlast door water op straat 
verder wordt verkleind en de afvoer naar de zuivering wordt verkleind. Deze maatregelen 
betreffen het verder afkoppelen van verharde oppervlakken, het verder ophogen van 
overstorten en het terugbrengen van de capaciteit van het eindgemaal Engelendaal. Deze 
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maatregelen zijn duurzaam, maar kostbaar en niet zonder risico en daarmee niet zonder 
meer als no-regret te bestempelen. Het plan adviseert derhalve deze maatregelen tijdens 
de planperiode op basis van metingen, waarnemingen en afstemming met 
Hoogheemraadschap van Rijnland zo nodig bij te stellen en pas op te nemen in de 
investeringsplanning als ook deze als no-regret kunnen worden beschouwd.  
In dit licht wordt op basis van de emissieberekening uit dit BRP, conform beleid van 
Hoogheemraadschap van Rijnland, het “smalle”-waterkwaliteitsspoor uitgevoerd. Het 
doorlopen van dit spoor beoogt een verdere beperking van vervuilende overstorten, 
waarbij voorwaarde is dat de doelmatigheid van maatregelen op basis van metingen, 
waarnemingen en afstemming van belangen wordt vastgesteld en geborgd (kortom: alleen 
maatregelen die nodig zijn, effect hebben en waarvan betrokken partijen het nodig achten 
hierin te investeren). 

 
De in het rapport beschreven resultaten van deze studie worden o.a. gebruikt voor 
opstellen van het nieuwe vGRP 2016-2018 van de gemeente Leiderdorp. 

 
Aan dit onderzoek zijn de volgende doelen gesteld: 

 Inzicht in het functioneren van het bestaande systeem. (hoofdstuk 3) 

 Voorkomen van inloop vanuit het oppervlaktewater. (paragraaf 4.1) 

 Maatregelen ter voorkoming van overlast door water op straat. (paragraaf 4.2) 

 Lozingen op watergangen die slecht uit de TEWOR-toets komen beperken. (paragraaf 
4.3) 

 Beter benutten van de randvoorziening. (paragraaf 4.4) 

 Inzicht in de effecten van het variëren van de capaciteit van eindgemaal Engelendaal 
(paragraaf 4.5) als onderbouwing van een na dit BRP uit te voeren optimalisatiestudie 
(OAS) in samenwerking met het HHR. In deze studie wordt gezocht naar een 
doelmatig optimum van de capaciteit van het eindgemaal. 

 De in de investeringsplanning op te nemen maatregelen moeten no-regret zijn (geen spijt 
achteraf). 

 
3 Argumenten 

Het vigerend vGRP verloopt einde dit jaar. Momenteel wordt een nieuw vGRP opgesteld. 
De daarin op te nemen verbetermaatregelen worden onderbouwd met het BRP 2015. 
Vaststelling van dit BRP 2015 loopt daarom vooruit op vaststelling van het vGRP 2016-
2018. 
 
Onderstaande de argumenten richten zich met name op de uit te voeren 
verbeteringsmaatregelen benoemd in het BRP: 

 Het reduceren van rioolvreemd water richting zuivering, bespaard jaarlijkse (extra) 
verwerkingskosten  

 Het beperken van ‘water op straat’ locaties 

 Het nader uitvoeren van onderzoeken op basis van waterkwaliteitsknelpunten 

 Optimalisatie betreft het aanpassen van de (eind) gemaalcapaciteit  

 Optimalisatie randvoorzieningen (verhoging drempel hoogtes in de overstorten) 

 Het nader onderzoeken naar veiligheid peilgebieden (dubbele veiligheid) 
 

4 Uitvoering 

Zodra het BRP is vastgesteld, kan begonnen worden met het uitvoeren van de in het BRP 
genoemde maatregelen. Het maatregelenpakket zal worden opgenomen in het vGRP met 
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de planperiode 2016- 2018. De planperiodes zijn gelijk getrokken binnen de 
afvalwaterketen Leidse cluster om na 2018 een gezamenlijk vGPR binnen de Leidse 
cluster op te stellen. 
 

5 Communicatie 

Na akkoord wordt dit op de website gepubliceerd. 
 

6 Kosten, baten en dekking 

       Er zijn geen financiële, personele en organisatorische consequenties 
 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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