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Vraag: 
Dit agendapunt is enerzijds erg technisch, met afkortingen en begrippen die wel wat nadere 
uitleg hadden mogen krijgen (bv. TEWOR toets), anderzijds zitten er volgens het RVS geen 
financiële, personele en organisatorische consequenties aan vast. Zodoende zijn we als VVD-
fractie nieuwsgierig wat de noodzaak is om dit aan de Raad voor te leggen. Kunnen jullie hier 
nog wat toelichting op geven? 
 
 
Antwoord: 
Het klopt dat het basisrioleringsplan (BRP) een zeer technisch document is. Concreet wordt 
hierin beschreven hoe riool- en regenwater zonder overlast kan worden afgevoerd. In het BRP 
wordt rekening gehouden met het rioleringsbeleid van de gemeente en met de verwachtingen en 
wensen van de gemeente en het waterschap ten aanzien van de aanpak van wateroverlast. Alle 
technische gegevens worden op een digitale kaart weergegeven, zoals nummers en locaties van 
de rioolputten, de diepte van de rioolbuizen en de afmetingen van de buizen. 
 
Elke gemeente in Nederland moet op het gebied van riolering op grond van de Wet Milieubeheer 
voldoen aan bepaalde eisen betreffende de maximale hoeveelheid rioolwater dat door middel 
van een overstort geloosd mag worden op het oppervlaktewater. Om te beoordelen of een 
gemeente hieraan voldoet is het noodzakelijk berekeningen te maken. Deze berekeningen 
worden verwoord in het BRP. 
 
Het BRP dient ook mede als een achtergronddocument voor het opstellen van het verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). In het vGRP worden de in het BRP voorgestelde 
maatregelen om te voldoen aan de basisinspanning geconcretiseerd (het plan van 
aanpak/projectenprogramma) op het gebied van budgetten, planningen, personele 
consequenties etcetera. Parallel aan het traject van het BRP wordt momenteel ook de laatste 
hand gelegd aan het vGRP, wat begin het tweede kwartaal 2016 aan u aangeboden wordt ter 
vaststelling. 
 
Om een indruk te krijgen van de bijdrage van de riooloverstortingen aan de kwaliteit van het 
watersysteem is het toetsingsmodel TEWOR ontwikkeld. TEWOR is ontwikkeld voor specialisten 
op het gebied van oppervlaktewaterkwaliteit die in staat zijn modelresultaten te interpreteren.  
 
Het BRP geeft beleidskaders mee, waarin ook verbetermaatregelen staan genoemd, wat als 
basis dient voor het nog vast te stellen vGRP. Tevens wordt een BRP over het algemeen voor 
een langere planperiode dan een vGRP vastgesteld. Mede hierom vragen wij u om het BRP vast 
te stellen. 
 


