
Toets
Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

1a Er is inzicht in de geproduceerde afvalwaterhoeveelheden De afvalwaterprognoses zijn actueel Waarnemeing
✓

1b Alle percelen en woonschepen op het gemeentelijk grondgebied waar 
afvalwater vrijkomt,  zijn voorzien van een aansluiting op de riolering, 
uitgezonderd bij specifieke situaties waar lokale behandeling 
doelmatiger is.

Geen ongezuiverde lozingen Registratie van percelen die nog niet zijn aangesloten op de 
riolering en geen eigen zuivering hebben en de registratie van 
de uitzonderingen.

✗

1c Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te vinden Er dienen geen overtredingen te zijn van de lozingsvoorwaarden conform 
de Wet milieubeheer.

Controle, handhaving en registratie.
✓

1d Er is inzicht in de toestand van de objecten Inspectiegraag van het vrijvervalstelsel is meer dan 95% en is niet ouder 
dan 10 jaar.

Inspectie en beoordeling volgens NEN-EN 13508 en NEN 3398.
✓

De inspectiegraad van gemalen is 100% en niet ouder dan 2 jaar. Inspectie conform BRL-K14020 of vergelijkbaar.

1e De afvoercapaciteit moet voldoendezijn om bij droog weer het aanbod
van afvalwater te kunnen verwerken.

Uitgaande van 12 l/inw/uur en alle afvalwater van grootverbruikers (>5 m3 

per dag) mag de maximale vullingsgraad van het stelsel niet meer dan 15% 
bedragen.

Hydraulische ontwerpberekeningen.
✓

1f Het afvalwater dient zonder overmatig aanrotting de 
zuiveringsinrichting te bereiken.

De ledigingstijd van het stelsel bedraagt bij voorkeur 10 tot 15 uur, doch 
maximaal 24 uur.

Hydraulische ontwerpberekeningen.
✓

1g De afstroming dient gewaarborgd te zijn De verloren bedraagt maximaal 10% tot 15% in gemengde stelsels
✗

Alle inslagpeilen van de gemalen moeten onder de bokvan het inkomend
riool liggen.

Waarneming
✓

Persleidingen moeten in of zo dicht mogelijk bij de ontvangende gemalen 
uitkomen.

Waarneming
✓

Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel. Waarneming Nader te bepalen
1h De vuiluitworp uit rioolstelsels dient beperkt te zijn. De vuiluitworp mag de doelstelling voor oppervlaktewaterkwaliteit niet in 

gevaar brengen.
Geen knelpunten i.h.t. De smalle waterkwaliteirspoortoets Nader te bepalen

Theoretische modelberekeningen moeten vergelijkbaar zijn met
meetresultaten.

Niveau en/of debietmetingen combineren met hydraulische 
berekeningen

Nader te bepalen

1. Doelmatige inzameling en transport van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater naar een geschikt lozingspunt1. Doelmatige inzameling en transport van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater naar een geschikt lozingspunt



Toets
Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

2a Antropogene wijzingen in het bestaande gebied moeten hydrologisch
neutraal zijn

Als gevolg van antropogeen handelen hemelwater bergen en daarna 
gedoseerd afvoeren en/of infiltreren volgens landelijk afvoer

Toetsing volgens beleidsregels, keurbeleid en algemene regels
van het hoogheemraadschap Van Rijnland ✓

De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om wateroverlast te 
voorkomen, uitgezonderd in bepaalde buitengewone omstandigheden.

In bestaand gebied bij voorkeur geen water op straat bij bui 08 conform 
module C2100 van de Leidraad Riolering. De duur van water-op-straat bij 
bui 08 bedraagt maximaal 15 minuten. In nieuwe gebieden geen water-op-
straat bij bui 08 en bij voorkeur een waking van 20 cm.

Hydraulische berekening volgens module C2100.

✗
Geen inundatie uit oppervlaktewater, riolering en grondwater

Toetsing aan werknormen NBW ( T=100 stedelijk gebied) −
Wateroverlast mag minder dan 1 maal per jaar uit de riolering voorkomen.

Waarneming en klachtenregistratie.
✗

In nauwe samenwerking met het hoogheemraadschap Van Rijnland per 
project keuzes maken voor toe te passen stelseltypes

Toetsing volgens beleidsregels, keurbeleid en algemene regels
van het hoogheemraadschap Van Rijnland ✓

De vuiluitworp mag de doelstelling voor oppervlaktewaterkwaliteit niet in 
gevaar brengen.

Meting van oppervlaktewaterkwaliteit. −
2d De vervuilingstoestand van de riolering dient acceptabel te zijn

Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen bij voorkeur niet voorkomen.
Inspectie en beoordeling volgens NEN-EN 13508 en NEN 3398.

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

Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid volgens NPR 3398 mogen bij
voorkeur niet voorkomen.

Inspectie en beoordeling volgens NEN-EN 13508 en NEN 3398.
✗

Theoretische hoeveelheden dwa vergelijken met praktijkmetingen in het 
rioolstelsel

Continue debietmetingen
✗

Het lekverlies bij afpersen van nieuwe riolen mag niet te groot zijn.
Waterdichtheid beproeving voor nieuwe riolen volgens 
standaardbepalingen RAW-systematiek 25.17.01 (vrijverval) en 
25.17.02 (druk). ✓

2f De stabiliteit van riolen dient zodanig gewaarborgd te zijn, dat 
instortingen zich niet voordoen. Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit mogen bij voorkeur niet voorkomen.

Foto-, tv en / of radarinspectie. Beoordeling volgens NEN3398
✗

Het aantal storingen dient kleiner te zijn dan één keer per gemaal, per 2 jaar
Registratie van optreden van storingen.

✓
Storingen dienen binnen 10-48 uur na signalering te worden verholpen, 
afhankelijk van de prioriteit van het gemaal.

Registratie van optreden van storingen.
✓

Gemalen dienen van een storingsmelding te zijn voorzien.
Waarneming.

✓
Gemalen in een district met gemengde overstorten dienen te zijn voorzien
van een reservepomp.

Waarneming.
✓

2h De instroming van riolen via de kolken dient ongehinderd plaats te 
vinden. Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn.

Waarneming en klachten.
✓

2b

2g2g De bedrijfszekerheid van de gemalen en andere objecten dient in 
voldoende mate gewaarborgd te zijn.

2. Doelmatige inzameling en verwerking van het ingezamelde hemelwater 

2c De vuiluitworp door regenwaterlozingen op oppervlaktewater dient 
beperkt te zijn

2e



Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden
3a Inzicht krijgen in meldingen en klachten qua locatie, aard en omvang 

van bestaande problemen en voorzieningen
Meldingen, klachten en waarneming geografisch registreren Meldingen/klachtenregistratie systeem opzetten en bijhouden, 

o.a. met het nieuwe Melddesk systeem voor digitale verwerking. 
Het inventariseren van bestaande informatie en voorzieningen 
(o.a. grondwatertrappen, grondslag en drainage)

✗

3b

Inzicht krijgen in het grondwaterregime Meten en monitoren van grondwaterstanden Meet en monitoringsplan grondwater opstellen
✗

3c

Komen tot een positieve beinvloeding van de grondwaterstand ter 
beperking of voorkoming van overlast bij nieuwbouw of bestaande 
bouw (bij calamiteiten)

Voor nieuwbouw een ontwateringsdiepte opnemen conform het nieuwe 
bestemmingsplan. Indien het huidige bestemmingsplan hierin niet voorziet 
uitgaan van: - voor panden met een kruipruimte een indicatieve 
ontwateringsdiepte (streefwaarde) van 0,5 m. beneden straatpeil (ca. 0,6 m. 
beneden vloerpeil; - voor panden zonder kruipruimte een indicatieve 
ontwateringsdiepte (streefwaarde) van circa 0,3 m. beneden straatpeil (circa 
0,4 m. beneden vloerpeil); mits geen schade wordt berokkend aan 
groenvoorzieningen of bouwwerken (vanwege houten paalfunderingen)

Maatwerkoplossingen voor verwerken van grondwater in zoveel 
mogelijk collectieve situaties ✗

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden
4a Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te worden afgestemd met

andere gemeentelijke taken.
In het vGRP moet de relatie met overige gemeentelijke taken en integraal
beheer inzichtelijk worden gemaakt.

Controle van het vGRP op de genoemde maatstaf.
✓

Vergunningen moeten, afhankelijk van de aard van de bedrijven, eenmaal 
per 5 jaar worden gecontroleerd.

Steekproefsgewijs controleren van de bedrijven. Inspecties
✓

Ca. 75% van de gebruikers zijn zich bewust vande impact die ze hebben
op het watersysteem.

Opzetten waterwebsite + voorlichting
✓

Streven naar geen illegale en foutieve aansluitingen. Controle en signalering tijdens reguliere inspecties, inspecties
bij nieuwbouw en verbouwing. ✓

4c Lozingen uit het rioolstelsel dienen gecontroleerd plaats te vinden. Alle lozingspunten op oppervlaktewater moeten opgenomen zijn in het 
vGRP. Deze lozingspunten mogen niet de doelstelling voor 
oppervlaktewater in gevaar brengen.

Controle van het vGRP op de genoemde maatstaf / 
oppervlaktewaterkwaliteitsmetingen −

Directe beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle rioleringsgegevens. Waarneming.
✗

Het verwerken van revisiegegevens dient te geschieden binnen 20 weken. Waarneming.
✗

Jaarlijkse inspectie van circa 10 % van het stelsel. Waarneming. ✓
Het maken van een duurzaamheidsafweging bij het toepassen van 
materialen.

Rapportage.
✓

Alle vervuilende materialen waarvoor een alternatief is worden niet meer 
gebruikt.

Nagaan voor welke materialen er een alternatief is enbijhouden
waar deze materialen zijn/worden toegepast. ✗

4f Er dient een klantvriendelijke benadering te worden nagestreefd. Klachten dienen afhankelijk vande aard ervan binnen 1-14 dagen opgelost
zijn

Klachtenregistratie.
✓

Energieverbruik in beeld brengen ende mogelijkheden tot optimalisatie van
de pomprendementen in beeld brengen.

Conform maatstaf.
✗

Theoretische hoeveelheden dwa vergelijken met praktijkmetingen in het 
rioolstelsel

Continue debietmetingen
✗

4h Er dienen doelmatige oplossingen te worden nagestreefd. Optimaal gebruik van middelen en toepassing van meest geschikte
technologie.

Bijhouden van nieuwe technieken
✓

4i Uitvoeren van maatregelen tegen de laagst maatschappelijke kosten. Maken van een kostenafweging ten opzichte van het effect van een
maatregel.

Conform maatstaf.
✓

Afstemmen van werkzaamheden met andere diensten. Procedures voor afstemming met jaarlijkse rapportage.
Geen onnodige verkeersomleidingen door woongebieden. Waarneming en klachten.
Bereikbaarheid zoveel mogelijk handhaven. Waarneming en klachten.

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

Effectieve afstemming met interne afdelingen Overlegmomenten inplannen, opstellen operationele 
programma's, organisatiestructuur opzetten ✓

Effectieve afstemming met hoogheemraadschap van Rijnland Overlegmomenten inplannen, organisatie afstemmen,
planningen afstemmen, maatregelen afstemmen ✓

4d Er dient inzicht te zijn in de toestand van het functioneren van de 
riolering

4e Er dient zo veel mogelijk gebruik te worden gemaakt van duurzame en
milieuvriendelijke materialen

3. Doelmatige invulling geven aan de grondwaterzorgplicht in bestemd gebied

4.  Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering

4b De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn enongewenste
lozingen dienen te worden voorkomen.

4j Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te zijn

5.  Doelmatige samenwerking

5a Rioleringsbeheer afstemmen met andere (beheer) taken

4g Onderdelen van het rioolsysteem (bijvoorbeeld gemalen) moeten zo
min mogelijk energie verbruiken


