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SAMENVATTING 

 

Voor u ligt het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) van de gemeente Leiderdorp. De gemeente heeft 

een vGRP om twee redenen. Enerzijds voldoet Leiderdorp hiermee aan haar verplichting vanuit de Wet 

milieubeheer. Anderzijds biedt het GRP inzicht in wat er in de toekomst op de gemeente af komt omtrent 

investeringen en te leveren inspanning voor het beheer en onderhoud van het (afval)watersysteem. 

 

Dit beleidsplan beschrijft hoe de gemeente Leiderdorp 

invulling geeft aan haar gemeentelijke watertaken op 

het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en 

grondwater. Naast het GRP beschikt de gemeente over 

een Waterstructuurplan (WP) het basisrioleringsplan 

(BRP) 2015 en het Integraal Beheerplan Openbare 

Ruimte (IBOR). Deze plannen zijn onderdeel van, 

hebben invloed op of zijn gerelateerd aan het vGRP. 

De keuzes en afwegingen die gemaakt zijn in de 

genoemde plannen zijn meegenomen in het vGRP.  

In het basisrioleringsplan (BRP) is beschreven hoe het 

systeem functioneert onder verschillende 

omstandigheden en zijn optimalisatiemogelijkheden 

benoemd. De technische uitwerking vindt plaats in de voorbereiding van de werken en onderzoeken conform de 

planning in dit GRP. 

 

Binnen het afvalwatersysteem zijn naast de gemeente diverse partijen actief. Dit zijn het o.a. 

Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast werk de gemeente Leiderdorp actief 

samen met haar buurgemeenten en hoogheemraadschap Rijnland binnen de afwaterwaterketen op het gebied 

van de rioleringszorg. 

 

Resultaten 

In de afgelopen planperiode is structureel geld vrijgemaakt voor het inspecteren van riolering, het beoordelen 

van schadecijfers en daaruit voortvloeiende maatregelen. Daarnaast is een nieuw BRP opgesteld. Het inzicht in 

de kwaliteit van het rioolstelsel, alsmede in het hydraulische functioneren is hiermee substantieel vergroot. 

Tevens heeft een optimalisatie van het rioolstelsel plaats gevonden. 

De kwaliteit van het rioolstelsel is zeker niet achteruitgegaan. De kwaliteit van het rioolstelsel is in 2014 en 2015 

volledig in beeld gebracht en over het algemeen goed te noemen in relatie tot de leeftijd ervan. 

 

Het beleid voor de komende jaren 

De beleidsvoornemens en ambities die de gemeente heeft aangaande de gemeentelijke zorgplichten voor 

stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater zijn uitgewerkt samen met de buurtgemeenten binnen de Leidse 

regio. Op deze wijze wordt het beleid in de regio zoveel mogelijk geharmoniseerd, wat de samenwerking ten 

goede komt. De planperiode van dit vGRP betreft 2016 tot en met 2018. Deze planperiode sluit goed aan om de 

ambitie voor een integraal afvalwaterketenplan (IAWKP) binnen de samenwerkingsakkoord Afvalwaterketen 

Leidse regio op te pakken. 

De beleidsvoornemens zijn uitgewerkt in de opgave. De opgave is een combinatie van onderzoek, maatregelen, 

benodigde middelen en fasering. Naast het reguliere beheer van het (afval)watersysteem ligt de focus voor de 

komende jaren op de uitvoering van resterende maatregelen uit BRP, het repareren of vervangen/ renoveren 

van de kwalitatief ‘slechte’ vrijverval riolering, het opzetten van de intergemeentelijke samenwerking met de 

gemeente Leiden op het gebied van rioolbeheer.  

 

Bij de keuze van de definitieve maatregelen wordt altijd een afweging gemaakt in het maatschappelijk belang. 

Voor het beheer van de openbare ruimte voorstaat een integrale aanpak. Op deze wijze wordt overlast voor de 

omgeving tot een minimum beperkt. Een integrale aanpak levert synergievoordeel op, maar vraag ook tijd en 

energie. 

 

 

 



 

 
 
  

 

 

 

 

Organisatie 

Om de opgave ten uitvoer te brengen zijn tijd, geld en een adequate organisatie nodig. Dit GRP bevat een raming 

van de benodigde personeelsformatie en benodigde investeringen. De huidige personeelsformatie is anno 2016 

onvoldoende om de gestelde ambitie waar te kunnen maken.   

 

Om dit hiaat in de benodigde personeelsformatie op te vullen wordt de samenwerking met de gemeente Leiden 

geïntensiveerd. Door het overdragen van het riool- en gemalenbeheer wordt verwacht dat de huidige 

personeelsformatie volstaat voor de uitvoering van de geplande taken. Of dit in de praktijk ook volstaat wordt pas in 

2017 duidelijk.  

 

Financiën  

In onderstaand figuur zijn de exploitatiekosten voor de periode 2015 - 2018 inzichtelijk gemaakt. De 

exploitatiekosten bedragen ongeveer 1 miljoen euro per jaar.  

 
 

Een van de grootste kostenposten en daarmee een belangrijke politieke keuze is hoe wij om willen gaan met onze 

vervangingsstrategie. Binnen dit GRP zijn een drietal varianten uitgewerkt hoe wij als Leiderdorp om kunnen gaan 

met de toekomstige rioolvervangingen. Dit zijn de volgende varianten: 

 

Variant A: Traditioneel - vervangen of renoveren van het bestaande systeem  

Variant B: Duurzaam en Doelmatig - deels renoveren en deels vervangen i.c.m. klimaatadaptieve maatregelen 

Variant C: Volledig toekomstgericht - Alles vervangen i.c.m klimaatadaptieve maatregelen.  

 

Het is van belang dat een keuze voor een van deze varianten een keuze is voor de lange termijn. Nieuwe riolering 

gaat immers zeer lang mee voordat het weer aan vervanging toe is. Daarom is in de volgende grafiek het lange 

termijneffect van de verschillende varianten op de rioolheffing in beeld gebracht. Ter vergelijking is ook de verwachte 

stijging van de rioolheffing op basis van het GRP 2011 – 2015 in de grafiek weergegeven 

 

Geadviseerd wordt te kiezen voor variant B. Deze variant is een mix van het renoveren van bestande riolering en het 

vervangen in combinatie met klimaatadaptieve maatregelen. Op deze manier kunnen we tegen relatief geringe 

meerkosten voorsorteren op de verwachte steeds heviger wordende neerslag. Op deze manier voorkomen dat we in 

de toekomst het rioolstelsel alsnog moeten aanpassen en hopen zo ook ernstige wateroverlast en de daarmee 

gepaarde schade te voorkomen. In hoofdstuk 8 en 9 wordt hier nader op ingegaan. 
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1 INLEIDING 

Riolering  Riolering is noodzakelijk vanuit het oogpunt van volksgezondheid en 

milieubescherming, alsmede om wateroverlast te voorkomen. Op grond van de 

Wet milieubeheer is de aanleg en het beheer van riolering een gemeentelijke taak. 

 

 

1.1 Aanleiding 

Aanleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgplichten 

  Krachtens de Wet milieubeheer (Wm), artikel 4.22, dient iedere gemeente een 

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) op te stellen. In het vGRP geeft de 

gemeente aan via welk beleid zij voor de aangegeven planperiode invulling geeft 

aan haar zorgplicht voor de riolering en hoe zij dit beleid financiert. 

 

Een GRP is een beleidsmatig en strategisch plan voor de aanleg en het beheer 

van de gemeentelijke riolering. In het basisrioleringsplan (BRP) is beschreven hoe 

het systeem functioneert onder verschillende omstandigheden en zijn 

optimalisatiemogelijkheden benoemd. De technische uitwerking vindt plaats in de 

voorbereiding van de werken en onderzoeken conform de planning in dit GRP. De 

voortgang van het vGRP wordt gemonitord middels een maatregelenlijst, welke op 

gezette tijden wordt gedeeld met het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

 

De Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken, ook wel de Wet 

gemeentelijke watertaken (Wgw) genoemd, is per 1 januari 2008 van kracht. Met 

deze wet worden, naast de traditionele zorgplicht rondom het afvalwater die in de 

Wm beschreven is, specifieke gemeentelijke zorgtaken geïntroduceerd, namelijk: 

 De zorgplicht hemelwater; 

 De zorgplicht grondwater. 

 

Met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) legt de gemeente vast hoe 

invulling wordt gegeven aan deze drie bovengenoemde zorgplichten. 

 

De planperiode van het vorige vGRP van de gemeente Leiderdorp loopt tot 31 

december 2015. Omwille van de samenwerking in de afvalwaterketen is ervoor 

gekozen om de planperiode van de vGRP’s  in de Leidse regio op elkaar af te 

stemmen. Als gezamenlijke einddatum is 31 december 2018 afgesproken, om na 

deze periode een Integraal afvalwaterketenplan (IAWKP) binnen de Leidse op te 

stellen.  

 

 

1.2 Relatie GRP en BRP 

  Het BRP 2015 vormt de onderlegger van dit vGRP als het gaat om het 

hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de riolering. Het BRP 2015 is 

dan ook een technische onderlegger van dit vGRP.  
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1.3 Geldigheidsduur en procedure 

Geldigheids-

duur 

 

 De geldigheidsduur van het voorliggende vGRP is van 1 januari 2016 tot en met 

31 december 2018.  

Samen-

werking 

 Het verbreed GRP (vGRP) is opgesteld binnen de gemeentelijke organisatie van 

de gemeente Leiderdorp. Diverse gemeentelijke afdelingen zijn daarbij betrokken. 

In het kader van het bestuursakkoord afvalwater is samengewerkt met de andere 

vier regiogemeenten in het Leidse Cluster (Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiden en 

Voorschoten) bij de totstandkoming van dit vGRP. Er wordt op de volgende 

onderwerpen samengewerkt: 

 Gelijktrekken einde planperiodes vGRP’s in 2018; 

 Het opstellen van een gezamenlijke uitgangspuntennotitie; 

 Het (waar mogelijk en zinvol) gelijktrekken van beleid; 

 Het vergelijken en afstemmen van maatregelen zodat een doelmatige 

afweging gemaakt is; 

 Inkoop van ondersteuning bij het opstellen van dit vGRP. 

Voorts zijn, conform de wettelijke richtlijnen, de onderstaande instanties betrokken 

geweest bij de totstandkoming van het verbreed GRP:  

 Het hoogheemraadschap van Rijnland; 

 De provincie Zuid-Holland. 

 

Procedure  Het hoogheemraadschap van Rijnland is nauw betrokken geweest bij het opstellen 

van dit vGRP middels deelname aan diverse overleggen. De resultaten van deze 

overlegronden zijn verwerkt in het ontwerp vGRP.  

 

Het vastgestelde vGRP  wordt toegezonden aan het hoogheemraadschap en de 

provincie. 

 

 

1.4 Doelen 

Hoofddoel  

 

 

 

 

 

 De rioleringszorg heeft één hoofddoel. Dit is het duurzaam beschermen van de 

volksgezondheid. Het aanleggen en het onderhouden van adequate rioolsystemen 

is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de gemeentelijke zorgplicht voor 

afvalwater (artikel 10.33 uit de Wet milieubeheer).  

 

Doelen  De wettelijke zorgplichten zijn vertaald naar de volgende doelen voor dit vGRP: 

 

 1 Doelmatige inzameling en transport van het binnen gemeentelijk gebied 

geproduceerde afvalwater naar een geschikt lozingspunt; 

 2 Doelmatige inzameling en verwerking van het ingezamelde hemelwater; 

 3 Doelmatige invulling geven aan de grondwaterzorgplicht in openbaar gebied 

   

De doelen beschrijven de gewenste invulling van de riolering-, oppervlaktewater 

en grondwaterzorg. In hoofdstuk 3 worden de doelen verder uitgewerkt. 
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1.5 Leeswijzer 

  In de navolgende hoofdstukken is het vGRP verder uitgewerkt. Dit is uitgewerkt 

door: 

 Een inleiding op het stedelijk water en riolering (hoofdstuk 2) 

 De plaats te definiëren van het vGRP in relatie tot het beleidskader 

(hoofdstuk 3); 

 Een evaluatie te geven van het vorige vGRP (hoofdstuk 4); 

 Een beschrijving te geven van de huidige situatie, gewenste situatie en de 

strategie met maatregelen van: 

o Het afvalwater (hoofdstuk 5); 

o Het hemelwater (hoofdstuk 6); 

o Het grondwater (hoofdstuk 7). 

 De mogelijke keuzes met betrekking tot de omgang met de 

vervangingsopgave van de riolering en de toekom stbestendigheid van het 

systeem zijn uitgewerkt in hoofdstuk 8; 

 Een inzicht te geven in de benodigde middelen (personeel en financieel) 

om deze gewenste situatie te bereiken (hoofdstuk 9).  
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2 STEDELIJK WATER EN RIOLERING 

2.1 Algemeen  

 

Kringloop  Het stedelijk watersysteem maakt deel uit van de hydrologische kringloop (zie  

onderstaande figuur). Door haar activiteiten heeft de mens op vrijwel alle 

onderdelen uit de kringloop invloed op het water.  

 

 
Figuur 1. Hydrologische kringloop 

 

Stedelijk 

water 

systeem 

 

 

 

 

Afvoer- 

systeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol van 

riolering bij 

neerslag 

  

Het watersysteem in het stedelijk gebied bestaat grofweg uit drie delen: 

 Het oppervlaktewater systeem: de vijvers, watergangen en sloten. 

 Het grondwatersysteem, dat in het hele stedelijk gebied onder de wegen, 

woningen en parken zit. 

 De riolering: afvoer van het overschot van water (afval-, hemel- en 

grondwater) naar zuivering of oppervlaktewater. 

 

Deze systemen staan onlosmakelijk met elkaar in verbinding: het grondwater 

stroomt in de regel via de grond naar het open water toe. De beide watersystemen 

worden gevoed door neerslag (regen, hagel, sneeuw) die op het oppervlaktewater 

valt en die via de grond in het grondwater terecht komt. 

 

Overtollig regenwater dat in het (stedelijk) gebied valt, moet opgevangen kunnen 

worden om te voorkomen dat woningen en straten onderlopen. Het regenwater 

wordt in de regel opgevangen in de gemengde riolering, die het afvoert naar de 

zuivering of de gescheiden riolering die het afvoert naar het oppervlaktewater.  

 

In het figuur 2 is de plaats van de riolering in het watersysteem afgebeeld. Via het 

rioolstelsel wordt bij droog weer het afvalwater afgevoerd naar de zuivering.  

 

Tijdens regenval wordt het regenwater van de gemengde stelsels via de riolering 

afgevoerd. Als het harder regent dan het rioolstelsel kan verwerken, dan wordt via 

de overstorten vanuit de riolering, vuil water op het oppervlaktewater gebracht. 

 

 

Stedelijk 

Gebied 

Wolken 

Neerslag 

Zee 
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Figuur 2. Stedelijk watersysteem 
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 Grondwater beïnvloedt het stedelijk gebied: Een te hoge grondwaterstand kan 

bijvoorbeeld leiden tot wateroverlast in kruipruimtes en laaggelegen gebieden. De 

grondwaterstand wordt bepaald door de bodemopbouw, oppervlaktewaterpeil en 

de aanwezigheid van drainage. Mede door middel van drainage wordt de 

grondwaterstand in stedelijk gebied beheerst, waarmee het overtollige grondwater 

wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Ook oude, verzakte riolering kan een 

drainerende werking hebben, waardoor drainagewater (ongewenst en 

ondoelmatig) naar de zuivering wordt afgevoerd.  

 

 

2.2 Inleiding zorgplichten 

2.2.1 Afvalwaterzorgplicht 

Volks-

gezondheid 

 Om de volksgezondheid te beschermen, heeft de gemeente tot taak het afvalwater 

in te zamelen en af te voeren. Hiervoor wordt riolering aangelegd en in stand 

gehouden. Het afvalwater bestaat voornamelijk uit huishoudelijk afvalwater of een 

mengsel daarvan met regenwater (zie onderstaande figuur).   

   

 
Figuur 3. Afvalwater zorgplicht 
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2.2.2 Hemelwaterzorgplicht 

  Het oppervlaktewater is primair bedoeld voor de berging en de afvoer van 

overtollig regenwater en grondwater. Deze functies moeten met goed beheer van 

het oppervlaktewater worden geborgd.  

 

Klimaat  Veranderende omstandigheden zoals klimaatverandering vragen om een integrale 

aanpak van de waterproblematiek. Om overlastsituaties te voorkómen, moeten 

riolering en het ontvangende oppervlaktewater voldoende afvoer en berging 

hebben om de neerslag op te vangen.  

 

Overlast  Gedurende heftige en kortdurende buien is het voor het functioneren van de 

riolering van belang dat het waterpeil onder de drempel van de overstort blijft (zie 

figuur 4).  

 

Extreme 

neerslag  

 In de situatie van extreme neerslag zullen de normen worden overschreden. De 

berging en afvoermogelijkheden van het oppervlaktewater zijn dan maximaal 

benut. Bij extreme neerslag kan er hinder ontstaan, bijvoorbeeld tijdelijk 

onderlopen van de weg. Echte overlast ontstaat bij overstroming van het maaiveld 

(inundatie) van gebouwen en hieruit voortvloeiende schade. Door de openbare 

ruimte dusdanig (her) in te richten dat rekening wordt gehouden met locatie 

specifieke omstandigheden, kan wateroverlast worden beperkt respectievelijk 

worden voorkomen. 

 

 

 
Figuur 4. Hemelwater zorgplicht 
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2.2.3 Grondwaterzorgplicht 

Grondwater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondwater-

meetnet 

 Voor een bewoonbaar stedelijk gebied is een van de basisvoorwaarden: droge 

voeten. Het grondwaterpeil moet voldoende diep liggen om vochtproblemen in 

woningen te voorkomen. Het grondwaterpeil moet ook voldoende hoog liggen om 

houten funderingspalen te beschermen en om verdroging van planten en bomen 

te voorkomen.  

 

Het grondwaterpeil wordt beïnvloed door het oppervlaktewaterpeil. Ook lekkende 

riolering heeft (ongewenst) invloed op de grondwaterstand doordat dit een 

drainerende werking heeft. Om de grondwaterstand te reguleren en 

grondwaterproblemen na vervanging van lekkende riolering te voorkomen, wordt 

bij het vervangen van riolering drainage aangelegd.  

 

Middels het monitoren van de grondwaterstand en de bestaande 

klachtenregistratie wordt inzicht verkregen in de oorzaken en de mate van 

grondwateroverlast.  

 

 

Figuur 5. Grondwaterzorgplicht 

 

Afvoer drainage 

Grondwater-

niveau 

Drainagebuizen  
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2.3 Samenwerking in waterketen 

Formele 

taken 

 De zorg voor de riolering en de openbare ruimte (bovengronds en ondergronds) is 

de verantwoordelijkheid van de gemeente. De zorg voor het oppervlaktewater en 

de rioolwaterzuivering is de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap 

van Rijnland.  

 

Bestuurs-

akkoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen 

rekenen 

 Regenwater kent geen (bestuurlijke)grenzen. Bij de gemeentelijke watertaken zijn 

vele partijen betrokken. Een voorwaarde voor effectief beheer is samenwerking 

met de partners in de waterketen.  

Het Bestuursakkoord Water is 23 mei 2011 ondertekend door bestuurlijke 

vertegenwoordigers van het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en 

drinkwaterbedrijven.  Het doel hiervan is drieledig, kostenbesparing, 

kwaliteitsverbetering en het verminderen van de kwetsbaarheid.  

 

De gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland zorgen gezamenlijk voor 

de verwerking van het afvalwater. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, 

te transporteren en te zuiveren. Dit wordt de afvalwaterketen genoemd. Ook het 

transport van regenwater is deel van de afvalwaterketen.  

 

Beide organisaties hebben daarin hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid en 

zorgplicht, voortkomend uit de Waterwet en de Wet Milieubeheer. De gemeenten 

zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater binnen de 

gemeentegrenzen en het transport daarvan naar het overnamepunt. Het 

Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het verdere transport 

van het afvalwater vanaf het overnamepunt en het zuiveren van het afvalwater 

alvorens het wordt geloosd op het oppervlaktewater. 

 

Er is sprake van één afvalwaterketen met twee actieve beheerders. De processen 

binnen de afvalwaterketen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 

beïnvloeden elkaar onderling. Inzameling, transport en zuivering van afvalwater 

(en regenwater) worden bij voorkeur vanuit duurzaamheid en efficiency niet los 

van elkaar (sectoraal) bekeken, maar in hun samenhang (integraal). Dit vergroot 

de doelmatigheid in de afvalwaterketen  

 

Als onderdeel van de uitwerking van het bestuursakkoord water werken de 

gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Voorschoten en het 

hoogheemraadschap van Rijnland samen in het Cluster Leidse regio.  

 

In september 2014 is de overeenkomst rekenen in de afvalwaterketen vastgelegd 

waarin de samenwerking verder vorm is gegeven. Een van de punten waarop de 

gemeenten in de Leidse regio gaan samen werken is op het gebied van uitvoering 

van stelselberekeningen. Doordat hydraulische berekeningen in eigen beheer 

worden uitgevoerd, verminderd dit de afhankelijkheid van marktpartijen en 

vergroot de kennis van het functioneren van het eigen stelsel. Op termijn levert dat 

een kwaliteitsimpuls op. Tevens worden op deze manier desinvesteringen 

voorkomen. 
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3 BELEIDSKADER 

3.1 Algemeen 

  Gemeentelijk beleid dient afgestemd te worden met de geldende wet- en 
regelgeving en het beleid van de overige (hogere) overheden. Daarnaast dient het 
te passingen binnen de gemeentelijke taken en bevoegdheden. De geldende wet 
en regelgeving is opgenomen in bijlage 2. De taken en bevoegdheden van de 
gemeente en overige overheden zijn kort opgesomd in de volgende paragraaf. 
Een belangrijk uitgangspunt van deze bevoegdheden is de samenwerking op 
basis van afspraken. 

 

 

3.2 Taken en bevoegdheden  

 

Zorgplicht 

afvalwater 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgplicht 

hemelwater 

 

 

 

 

 

Zorgplicht 

grondwater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevoegd 

gezag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gemeente Leiderdorp: 
De gemeente is verantwoordelijk voor aanleg en beheer van vuilwaterriolen binnen 
de bebouwde kom en transport van het afvalwater naar een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). 
 
Ook buiten de bebouwde kom (het buitengebied) geldt in beginsel de gemeentelijke 
zorgplicht. Maar als aanleg van een vuilwaterriool niet doelmatig is, hoeft de 
gemeente de zorgplicht niet in te vullen. Bij het beoordelen van doelmatigheid 
spelen de milieubeschermingsbelangen ook een rol. De provincie toetst de afweging 
van de belangen en kan een ontheffing van de zorgplicht verlenen (een voorbeeld 
hiervan is het vuilwater lozen op oppervlaktewater) 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor inzameling van afstromend hemelwater van 
percelen waarvan de eigenaren niet zelf kunnen voorzien in afvoer naar 
oppervlaktewater of bodem. Als de gemeente hemelwater inzamelt, is ze ook 
verantwoordelijk voor de verdere omgang, inclusief de lozing in oppervlaktewater of 
bodem. Zij kan het zowel gescheiden van als gemengd met afvalwater inzamelen. 
De gekozen route bepaalt de betrokkenheid van de waterbeheerder. Het 
waterschap kan betrokken zijn als beheerder van de ontvangende zuivering of van 
het ontvangende oppervlaktewater, soms van beide. 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor het nemen van m aatregelen in de 
gemeentelijke openbare grond om structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstanden voor de aan die grond gegeven bestemming zo veel mogelijk te 
voorkomen. Althans, voor zover de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg 
van het waterschap of de provincie  behoren.  
 
De gemeente is niet direct verantwoordelijk te houden voor grondwateroverlast, 
maar heeft wel de taak het oplossen van grondwateroverlast te coördineren, zodra 
deze overlast bekend is. De gemeente is hiertoe verplicht een grondwaterloket in te 
richten en indien nodig inzicht te vergaren in het grondwatersysteem. Iedere 
perceeleigenaar (waaronder de gemeente als beheerder van de openbare ruimte.) 
is verantwoordelijk voor de ont- en afwatering van het eigen terrein. De gem eente is 
verplicht het overtollig water in ontvangst te nemen wanneer dit wordt aangeboden 
en dit niet redelijkerwijs op het eigen terrein verwerkt kan worden.  
 
De gemeente is bevoegd gezag voor indirecte lozingen en lozingen in de bodem 
vanuit inrichtingen waarvoor zij op grond van de Wm bevoegd gezag is. Regels voor 
die lozingen vormen binnen de Wm namelijk een onderdeel van de 
milieuvergunningen en milieubrede algemene regels. Ook is de gemeente bevoegd 
gezag voor indirecte lozingen en de meeste lozingen in de bodem buiten 
inrichtingen. Voor lozingen in rioolstelsels waarvoor zij geen bevoegd gezag is, heeft 
de gemeente een algemene adviesbevoegdheid voor omgevingsvergunningen aan 
het Wm-bevoegde gezag. Dat is vaak de provincie en soms het Rijk. 
 
De gemeentelijke bevoegdheid voor lozingen bestaat uit: 
- de bevoegdheid tot vergunningverlening; 
- het stellen van maatwerkvoorschriften binnen algemene regels; 
- de bevoegdheid tot toezicht en handhaving. 
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Zorgplicht 

zuivering 

afvalwater 

 

 

 

Directe 

lozingen in 

de rwzi 

 

 

 

 

Oppervlakte

- water 

 

Peilbeheer 

 

 

 

 

 

Grondwater 

onttrekking 

en infiltratie  

 

 

 

 

 

 

 

Keringen 

 

 

 

 

 

  

Hoogheemraadschap van Rijnland 
Het waterschap is verantwoordelijk voor de zuivering van het door de gemeente 
ingezamelde stedelijke afvalwater (art. 3.4 Waterwet en art. 1 en 2 
Waterschapswet). Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid, maar kan de 
feitelijke uitvoering aan een ander opdragen. Als het doelmatiger is dat de gemeente 
of een derde de zuivering verzorgt, kan de gemeente of die derde de uitvoering op 
zich nemen. Als de meningen daarover verschillen, beslist de provincie. 
 
Lozingen in de rwzi die niet via de gemeentelijke riolering lopen, zijn 
vergunningplichtig op grond van de Waterwet of vallen onder algemene regels, 
zoals het Activiteitenbesluit. Het waterschap is als beheerder van de rwzi bevoegd 
gezag voor deze lozingen. Verder kunnen de waterschappen het bevoegde gezag 
adviseren bij de verlening van omgevingsvergunningen voor indirecte lozingen 
vanuit inrichtingen. In sommige, in de Wabo expliciet bepaalde, gevallen kunnen 
verzoek en advies bindend zijn. 
 
Op grond van de Waterwet is de waterbeheerder bevoegd gezag voor directe 
lozingen in oppervlaktewater. Ook is hij verantwoordelijk voor de kwantitatieve 
aspecten van waterlozingen in oppervlaktewater.  
 
De waterbeheerder moet het oppervlaktewater op peil houden (peilbeheer). 
Hiervoor stellen waterschappen en Rijkswaterstaat peilbesluiten vast. Het 
peilbeheer heeft invloed op de grondwaterstand in een gebied en raakt daarmee 
direct aan de gemeentelijke grondwaterzorgplicht.  Door het instellen van 
oppervlaktewaterpeilen kunnen de grondwaterstanden worden beïnvloed. Als deze 
oppervlaktewaterpeilen tot te hoge of juist te lage grondwaterstanden leiden, kan het 
Hoogheemraadschap van Rijnland dit wijzigen. 
 
Waterschappen zijn ook bevoegd gezag voor de meeste grondwateronttrekkingen 
en infiltraties. Regels over dergelijke handelingen staan in de keur. Daarnaast heeft 
Hoogheemraadschap van Rijnland ook de Adviesnota grondwater. Hierin is 
beschreven op welke wijze het hoogheemraadschap om wil gaan 
grondwaterbeheer.  
 
Het onttrekken van grondwater moet gemeld worden. Meestal kan met een melding 
worden volstaan, maar in sommige gevallen is een vergunning nodig. Het 
Hoogheemraadschap van Rijnland verstrekt deze vergunning en houdt toezicht op 
naleving ervan. Ook voor tijdelijke onttrekkingen, ten behoeve van bouwputten, 
aanleg riolering, aanleg van tunnels of bodemsaneringen, et cetera moet een 
vergunning aangevraagd worden. 
 
In het kader van waterveiligheid draagt het Hoogheemraadschap van Rijnland ook 
zorg voor de primaire en regionale keringen. Onder het begrip regionale keringen 
vallen zowel de regionale keringen zoals vastgelegd in de provinciale verordening 
als de overige keringen van Rijnland. Het grootste deel van de regionale keringen 
bestaat uit boezem- en polder kaden. Rijnland beheert een kleine 1300 km aan 
regionale keringen (boezem- en polderkaden). 
Daar waar het gaat om het aanbrengen en hebben van leidingen zoals riolering door 
een regionale waterkeringen is een vergunning van Rijnland vereist. Ook voor 
regenwateruitlaten en riooloverstorten (buiten keringen) is een vergunning vereist. 
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Toezicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevoegd 

gezag 

 Provincie Zuid-Holland 
De provincies houden toezicht op de waterschappen en gemeenten. Dit gebeurt 
onder andere via de Wm. In artikel 4.24 staat dat Gedeputeerde Staten (GS) 
gemeenten een aanwijzing kunnen geven over het vGRP. GS toetsen de (verbrede) 
GRP’s financieel en kunnen hun Wm -aanwijsbevoegdheid inzetten. Op grond van 
onder meer hoofdstuk 3 van de Waterwet houdt de provincie ook toezicht op hoe 
waterschappen hun watersysteemtaken uitvoeren. In de Waterwet staan hiervoor 
ook aanwijzingsbevoegdheden.  
 
De provincies stimuleren de gezamenlijke aanpak van taken en 
verantwoordelijkheden tussen gemeente en waterschap, wat kan leiden tot 
waterakkoorden. Waar nodig bemiddelen de provincies bij afstemming tussen 
waterschap en gemeenten (conform het BWK). De provincies hebben verder geen 
sturingsmogelijkheden op deze bestuurlijke waterafspraken tussen gemeente en 
waterschap. 
 
De provincie is bevoegd gezag voor specifieke grondwateronttrekkingen en 
infiltraties. Dan gaat het om grote industriële onttrekkingen en onttrekkingen voor de 
openbare drinkwatervoorziening en bodemenergiesystemen. Deze bevoegdheid 
heeft raakvlakken met de gemeentelijke grondwaterzorgplicht. 
 
De Wm stelt expliciet dat de GS de bevoegdheid heeft om aan de gemeente 
ontheffing te verlenen van de zorgplicht voor inzameling en transport voor stedelijk 
afvalwater. 

 

 

3.3 Gemeentelijke invulling van de zorgplichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgplicht 

stedelijk 

afvalwater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De uitgangspunten die betrekking hebben op de zorgplichten voor het stedelijk 

afvalwater, hemel- en grondwater worden op hoofdlijnen gedefinieerd. De 

uitgangspunten zijn geformuleerd op basis van: 
 Wettelijke verplichtingen; 
 Ontwikkelingen, wet- en regelgeving in de rioleringszorg; 
 Stand van zaken rioleringszorg in de gemeente Leiderdorp 
 Voortzetting geschikte beleidskeuzes uit het GRP 2011-2015. 

 

Stedelijk afvalwater 

Om de volksgezondheid te beschermen, heeft de gemeente tot taak het afvalwater 

in te zamelen en af te voeren. Hiervoor wordt riolering aangelegd en in stand 

gehouden. Het afvalwater bestaat voornamelijk uit huishoudelijk afvalwater of een 

mengsel daarvan met regenwater. De gemeente mag zelf kiezen met welke 

voorzieningen ze haar zorgplicht invult. In plaats van een openbaar vuilwaterriool, 

zijn andere systemen toegestaan, mits eenzelfde graad van milieubescherming 

wordt bereikt.  

 

Uitgangspunt zorgplicht stedelijk afvalwater. 
 Alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering  of 

IBA. Voor IBA’s hanteert de gemeente de smalle zorgplicht. Deze houdt 
in dat de perceelseigenaar financieel en technisch verantwoordelijk is 
voor de installatie en het onderhoud.  

 Het gemengde rioolstelsel voldoet aan het smalle waterkwaliteitsspoor. 
Geïdentificeerde knelpunten worden samen met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland benoemd. Waar nodig wordt naar een 
doelmatige oplossing gezocht. De gemeente heeft hierbij het voortouw. 

 Stedelijk afvalwater wordt bij voorkeur gescheiden ingezameld en onder 
vrij verval getransporteerd.  

 Het vrij vervalstelsel heeft bij voorkeur tenminste 1 dag berging bij droog 
weer. Dit beperkt de kans op overlast bij gemaalstoringen/ uitval.  

 Persleidingen lozen bij voorkeur in het ontvangende gemaal, persleiding 
of op inlaatwerk van de RWZI. Dit voorkomt versnelde aantasting van 
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hemelwater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkeurs-
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Klimaat 

verandering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betonnen riolering. 
 De overstorten voldoen aan de veiligheidsnormen van de Keur. 

 

Hemelwater 

De zorgplicht voor het hemelwater houdt in dat de gemeente zorg draagt voor een  

doelmatige inzameling en verwerking van het hemelwater, voor zover van degene 

die zich daarvan ontdoet, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiende 

hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.  

 

De particulier heeft in de wet nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid. Naast 

de zorg voor het afvloeiende hemelwater van particuliere terreinen heeft de 

zorgplicht ook betrekking op het hemelwater dat van openbaar terrein afstroomt. 

 

In de praktijk bestaat de hemelwaterzorgplicht uit het door de gemeente 

aanbieden van een voorziening waarin het hemelwater geloosd kan worden. 

Welke voorziening dat is, maakt voor de zorgplicht niet uit. In veel gevallen is dit 

echter een aansluiting op het gemeentelijke riool. 

 

De keuze hoe om te gaan met hemelwater is vrij. Wel is er een voorkeursvolgorde.  

Deze geldt voor bestaande en nieuwe situaties en is als volgt:  
1. Aanpak bij de bron (hergebruik); 
2. Vasthouden en bergen; 
3. Gescheiden afvoeren van afvalwater.  

 

Vanuit praktische overwegingen heeft de gemeente Leiderdorp een sterke 

voorkeur voor het gescheiden inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater. 

Dit wordt in bestaand gebied gedaan door het gemende stelsel te ‘ontvlechten’. In 

de gemeente Leiderdorp is al sprake van een gedeeltelijke ontvlechting van 

afvalwater en hemelwater, door toepassing van gescheiden rioolstelsels bij 

nieuwbouw en het afkoppelen van verhard oppervlak in bestaand stedelijk gebied 

bij rioolvervanging. Het ontvlechten dient verschillende doelen: 
1. Het draagt bij aan een duurzamere en efficiëntere afvalwaterzuivering, 

doordat er minder hemelwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
wordt afgevoerd. 

2. Het hydraulisch ontlasten van het gemengd stelsel om de gevolgen van 
de klimaatverandering op te kunnen vangen. Dit leidt tot een verbetering 
van de kwaliteit van het oppervlaktewater, doordat het aantal 
overstortingen en de overstortingshoeveelheden afnemen. 

 

Het is de ambitie van de gemeente om in te spelen op de negatieve gevolgen van 

klimaatverandering. De gemeente doet dit door, wanneer dit doelmatig is, de 

aanleg van extra hemelwaterafvoerriolen, vergroten van diameters bij 

rioolvervanging, het afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengd 

rioolstelsel en het creëren van berging in openbaar gebied. Hierdoor wordt het 

bestaande rioolstelsel minder zwaar belast en ontstaat er meer ruimte voor het 

opvangen van de voorspelde toename van de neerslagintensiteit. 
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Figuur 5. Water bergen in openbaar gebied 

 

Uitgangspunten zorgplicht hemelwater 
 In nieuw gebied worden alle percelen voorzien van riolering. Er wordt altijd 

een gescheiden systeem aangelegd, waarbij het hemelwater bij voorkeur 
direct naar het oppervlaktewater geleid. 

 Bij alle bouwprojecten wordt het belang van het water zorgvuldig 
meegewogen. Extra verharding wordt gecompenseerd door 15% extra 
oppervlaktewater te creëren. Het uitgangspunt is om regenwater langer vast 
te houden of tijdelijk te kunnen opslaan op de locatie waar het valt, in plaats 
van het direct af te voeren.  

 In principe mag het afvloeiende hemelwater van daken en wegen zonder 
beperkingen op het oppervlaktewater worden geloosd, mits dit geen 
verslechtering van de waterkwaliteit veroorzaakt of waterkwantiteit problemen 
veroorzaak. 

 Het afkoppelen lift in beginsel mee met reguliere rioolvervanging of 
herinrichting van de openbare ruimte, mits doelmatig.  Dit betekent dat per 
project de keuze voor wel of niet afkoppelen op doelmatigheid wordt getoetst 
en verhard oppervlak bij een positief toets resultaat wordt afgekoppeld. 

 Bij herinrichtingsprojecten worden per project de mogelijkheden onderzocht 
de openbare ruimte zodanig aan te passen dat berging op straat en 
oppervlakkige afstroming via het wegdek en de berm naar het 
oppervlaktewater kan plaatsvinden, zonder dat daarbij h inder ontstaat.  

 Bestaande riolering moet in staat zijn Bui 08 te verwerken zonder dat ‘water 
op straat’ wordt berekend. Deze toetsing is uitgevoerd in het BRP 2015. 
Berekende knelpunten worden altijd getoetst in de praktijk of de overlast ook 
daadwerkelijk plaats vindt en visa versa voordat er maatregelen worden 
genomen.  Bij nieuwe of herinrichtingslocaties wordt rekening gehouden met 
de verwachte klimaatontwikkeling. Hier wordt zowel boven- als ondergronds 
ruimte gezocht om water vast te houden of vertraagd af te voeren. Onder 
overlast wordt verstaan: als het water langdurige verkeersblokkades oplevert, 
ervoor zorgt dat mensen hun huizen niet meer kunnen bereiken of zelfs in de 
huizen stroomt, dan is er sprake van overlast.  

 Door het structureel reinigen van riolen, kolken en wegen, zorgt de gemeente 
ervoor dat de afstroming naar de riolen en in de riolen gewaarborgd wordt. 
Verstoppingen worden daarmee zo veel mogelijk voorkomen. Aanpak van 
verstoppingen is een effectieve maatregel voor het voorkomen en 
verminderen van wateroverlast.  

 De watergangen en duikers zijn schoon (baggeren en maaien) om afvoer te 
waarborgen. 

 De kademuren en beschoeiingen zijn in orde om te zorgen dat de 
watergangen het juiste profiel houden. 

 

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de perceelseigenaar op zijn 

verantwoordelijkheid aan te spreken. Een gemeente mag regels en een termijn 

stellen aan het aanbieden van hemelwater door perceeleigenaren door middel van 

een verordening. De gemeente moet beoordelen of redelijkerwijs van de 

perceelseigenaar gevraagd kan worden het afvloeiend hemelwater zelf in de 

bodem of het oppervlaktewater te brengen. De wetgeving gaat ervan uit dat 
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hemelwater in de meeste gevallen schoon genoeg is om zonder behandeling in 

het milieu terug te brengen. 

 
De gemeente Leiderdorp heeft er voor gekozen om particulieren in bestaand 
stedelijk gebied, die lozen op een vrij vervalstelsel, niet te verplichten het 
hemelwater op het eigen terrein te verwerken. De huidige lozingssituatie wordt 
gehandhaafd om de volgende redenen: 

 Verwerking van hemelwater op eigen perceel is in Leiderdorp vaak zeer 
beperkt of niet mogelijk; 

 Het gescheiden aanbieden van afvalwater en hemelwater brengt 
daardoor vaak hoge kosten voor de perceeleigenaar met zich mee, 
waardoor de maatschappelijke kosten en baten niet in redelijke 
verhouding tot elkaar staan. 

 
Bij nieuwbouw wordt van de particulier gevraagd het hemelwater wel op eigen 
terrein te verwerken wanneer het perceel direct grenst aan oppervlaktewater.  
 

Grondwater 

De zorgplicht voor grondwater speelt een belangrijke rol binnen de gemeentelijke 

openbare ruimte. De zorgplicht betreft het treffen van maatregelen in openbaar 

gemeentelijk gebied teneinde structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 

voorkomen of te bepreken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is 

en deze niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie 

behoort. De zorgplicht voor het grondwater heeft het karakter van een 

inspanningsverplichting.  

 

Bij het vervangen van riolering treft de gemeente maatregelen om (de toename 

van) grondwateroverlast in de directe omgeving te voorkomen door de aanleg van 

drainage. Het effect hiervan wordt gemonitord middels het grondwatermeetnet 

indien er meetpunten in nabijheid van het project aanwezig zijn. 

 

Uitgangspunt zorgplicht grondwater 
 De gemeente Leiderdorp streeft in haar gebied naar een 

grondwaterstand hebben, die geen structurele overlast veroorzaakt bij de 
bewoners.  

 Er wordt van grondwateroverlast gesproken wanneer de woning in de 
gebruiksfunctie wordt aangetast of schade ondervindt. Hierbij dient een 
directe relatie te zijn met een structureel te hoge grondwaterstand. 
Tevens dient de particulier zijn eigen verantwoordelijkheid te hebben 
genomen zoals hieronder beschreven. 

 Om grondwateroverlast objectief vast te stellen, wordt een relatie gelegd 
met de gewenste grondwaterstand in het stedelijk gebied: de 
ontwateringsdiepte. De gewenste ontwateringsdiepte is mede afhankelijk 
van het grondgebruik. De ontwateringsdiepte is vastgelegd in het 
bestemmingsplan van het desbetreffende gebied. Indien het 
bestemmingsplan hierin niet voorziet, worden de volgende streefwaarden 
gehanteerd: 
- Voor panden met een kruipruimte een indicatieve ontwateringsdiepte 

(streefwaarde) van circa 0,5 m. beneden straatpeil (circa 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. 

 Om te kunnen bepalen of er structurele problemen zijn, moet er inzicht 
zijn in de gemeentelijke grondwaterstanden en de hieraan gerelateerde 
problemen. Hiertoe beschikt de gemeente over een meetnet van 
grondwaterpeilbuizen. Waar nodig wordt naar een doelmatige structurele 
oplossing gezocht. De gemeente neemt hierin het voortouw.  

 De gemeente is vanwege het karakter van een inspanningsplicht bij deze 
zorgplicht niet verantwoordelijk voor de handhaving van het 
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Rol 

particulier 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangs 

punten 

grondwaterpeil in bebouwd gebied. Wel heeft de gemeente een 
regisseursrol. Dit houdt in dat de gemeente het eerste aanspreekpunt is 
voor haar burgers en meldingen coördineert en eventueel onderzoek 
initieert.  

 

Rol particulier grondwater 

Op eigen terrein is de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk om een 

grondwaterprobleem op te lossen en te voorkomen. De gemeente stelt zich tot 

doel de burger het mogelijk te maken deze verantwoordelijkheid te  nemen. Dit zal 

voornamelijk bestaan uit het verstrekken van informatie en het aanbieden van een 

geschikt aansluitpunt voor de lozing van het overtollige grondwater wanneer een 

hemelwaterriool of drainageleiding in openbaar gebied aanwezig is.  

 

Uitgangspunten  
 De aanpak van grondwaterproblemen in tuinen en gebouwen is de taak 

van de particuliere eigenaar zelf.  
 De vocht- en waterdichtheid van verblijfsruimtes dient te voldoen aan de 

afgegeven bouwvergunning. De grondwateroverlast zal zoveel mogelijk 
door de particulier moeten worden weggenomen door bouwkundige 
maatregelen.  

 Een particulier mag het water uit een zelf aangelegd 
ontwateringssysteem lozen op een openbaar ontwateringsstelsel ten 
behoeve van hemel- of grondwater indien: 1. Het grondwater schoon 
genoeg is; 2. Het geen nadelig effect heeft op de omliggende percelen en 
het doelmatig is. 

Bovenstaande punten zijn ter beoordeling van de gemeente. Lozingen op een 
vuilwaterstelsel zijn in principe niet toegestaan. 
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4 EVALUATIE GRP 2011 - 2015 

 

Inleiding  Het vorige vGRP beslaat de periode 2011 tot en met 2015. De wijze waarop de 

zorg voor de riolering in de afgelopen vier jaar werd vorm gegeven, wordt in dit 

hoofdstuk behandeld. 

 

4.1 Evaluatie voorgaand GRP (GRP 2011-2015) 
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 Aan alle 5 doelen is gedurende de planperiode 2011-2015 uitvoering gegeven.  

 

1. Doelmatige inzameling en transport van het binnen het 

gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater naar een 

geschikt lozingspunt; 

2. Doelmatige inzameling en verwerking van het ingezamelde 

hemelwater naar een geschikt lozingspunt; 

3. Doelmatige invulling geven aan de grondwaterzorgplicht in bestemd 

gebied; 

4. Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering; 

5. Doelmatige samenwerking. 

 

Het GRP 2011 - 2015 stond in het teken van maatregelen uitvoeren om te voldoen 

aan het emissiespoor en het waterkwaliteitsspoor en nader inzicht te in het 

systeem 

 

Het riool aan de Koningstraat, Meerburglaan en Buitendijklaan is vervangen. In de 

Meerburglaan en Buitendijklaan is het gemengde rioolstelsel vervangen door een 

hemelwaterriool en een riool voor het droogweer afvoer. Het hemelwater loost 

direct in de sloot en is dus afgekoppeld van het riool. Daarnaast is  het gemengde 

riool aan de Merelstraat en Koekoekstraat vervangen door een gescheiden riool. 

Hier is ook afgekoppeld. Vanwege optredende calamiteiten is het riool ter hoogte 

van de kruising aan Engelendaal – Persantsnoepweg en de kruising Gallaslaan – 

Heinsiuslaan deels vervangen. 

 

Door nader in te zoomen op het riool is gekeken welke riolen met plaatselijke 

herstelmaatregelen levensverlengend konden worden uitgevoerd. Hierdoor is 

getracht om de constant de afweging te maken tussen theoretische en technische 

levenduur. In 2015 zijn de noodzakelijke reparaties uitgevoerd, gerelined en waar 

nodig leidingen deels vervangen. Dit is veelal uitgevoerd binnen de integrale 

projecten 

 

In samenwerking met gemeente Zoeterwoude en Oegstgeest is een 

grondwatermeetnet gerealiseerd. In 2013 is een grondwatermeetnet gerealiseerd 

met 32 peilbuizen. Burgers kunnen via een link op de gemeentelijke website 

grondwaterstanden bekijken. 

 

De planning uit het vorige vGRP voor het ophogen van overstorten is niet volledig 

gehaald. Veiligheid van de kering is (wellicht) hierdoor niet geborgd. En het 

functioneren van de zuivering ondervindt hinder. In het BRP 2015 is deze kwestie 

opnieuw tegen het licht gehouden en vertaald naar maatregelen voor de komende 

periode.  

 

Wel is overstort 3238 bij de Meerburglaan door middel van een schildmuur dicht 
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gezet. De overstortdrempels van overstort 3221 bij Weidemolen en 3359 bij 

Buitentocht zijn verbreed en voorzien van een flexibele drempel die varieert met 

de hoogte van het oppervlaktewater. Hierdoor kan er meer rioolwater overstorten 

tijdens pieksituaties als het nodig is en komt er bij deze overstorten geen water in 

het riool wanneer de waterstand in de sloot hoog is. Anders dan in het GRP 2011 

– 2015 vermeld stond zijn deze overstorten verhoogd door middel van een 

flexibele drempel. Deze flexibele drempel beweegt mee met het peil van het 

oppervlaktewater, zodat de instroom van oppervlaktewater in het riool wordt 

voorkomen terwijl de oorspronkelijke overstorthoogte kan worden gehandhaafd. 

Dit ter voorkoming van water op straat. Met het plaatsen van de flexibele drempel 

wordt het oorspronkelijke doel van de maatregel toch gerealiseerd.  

 

Alle maatregelen dienen gerealiseerd te worden door middel van een planmatig 

proces. In het vGRP 2011 - 2015 is extra aandacht besteed aan samenwerking en 

het opstellen van periodieke operationele programma’s om het planmatige proces 

te bevorderen. Het planmatige proces heeft uiteindelijk als doel om tegen de 

laagst maatschappelijke kosten maatregelen te realiseren.  

 

Het aansluiten van het pand aan de Nieuweweg 3 is niet uitgevoerd. De kosten 

voor het aansluiten op het riool worden geraamd op €47.000,-. Deze kosten 

wegen niet op tegen de baten. Het alternatief, een IBA II is erg storingsgevoelig 

waardoor deze in de praktijk niet altijd goed functioneert en de onderhoudskosten 

hoog zijn. Daarom wordt het pand niet aangesloten. Hiervoor wordt ontheffing van 

de gemeentelijke zorgplicht aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland in nauw 

overleg met het HHR. 

 

Voorbereidingen voor het aanleggen van een drainagesysteem voor het oplossen 

van de waterproblematiek in de wijk Zijlkwartier zijn in 2014 en 2015 opgepakt. De 

werkzaamheden zijn in december 2015 van start gegaan. 

 

Door planmatig reiniging en inspecties uit te voeren is op 85% van het riool areaal 

inzichtelijk gemaakt, waardoor er goed inzicht is van de s tatus van het riool. 

Doordat er in 2014 een inhaalslag is verricht op het reinigen en inspecteren van 

het riolering-areeal, waren de geplande werkzaamheden grotendeels voor 2015 

niet meer nodig. Als uitzondering hierop is de Bloemerd wel gereinigd en 

geïnspecteerd. Door de inhaalslag was het mogelijk de focus te leggen op het 

reinigen en inspecteren van wat extra pompputten. In 2015 heeft er een nieuwe 

aanbesteding plaatsgevonden binnen de regio voor het reinigen en inspecteren 

van de riolering, waardoor er voor 4 jaar weer een vaste partij is om de 

werkzaamheden binnen de Leidse regio op te pakken. 

 

 

 

4.2 Benchmark riolering 2013 

 

  In 2013 heeft de gemeente meegedaan aan de Benchmark Rioleringszorg en 

wordt als volgt beschreven: 

 

Leiderdorp is een middelgrote, hoog stedelijke gemeente in West Nederland, 

voornamelijk gelegen op redelijke grond (klei, kleiveen). Er ligt relatief veel 

gemengd en relatief weinig mechanische riolering. De hoogte van de rioolheffing 

2013 is relatief laag, en zal op (middel) lange termijn naar verwachting flink stijgen. 

De gemeente maakt deel uit van regio Leidse regio. 
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Er is het afgelopen jaar weinig geïnvesteerd in vervanging en verbetering van het 

stelsel en de beheerkosten per km systeembuis zijn gemiddeld. 

 

Leiderdorp kende afgelopen jaren enkele situaties met wateroverlast en neemt zo 

nodig passende maatregelen om toekomstige wateroverlast tegen te gaan. In de 

afgelopen decennia zijn milieu- en waterkwaliteitsdoelstellingen steeds 

belangrijker geworden. De gemeente voldoet voor 80% aan de emissieafspraken 

met de waterbeheerder. De volledige benchmark is opgenomen in bijlage 4. 
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4.3 Waterplan Leiderdorp 

 

  Bij de zorg voor het water in Leiderdorp zijn diverse afdelingen van zowel de 
gemeente Leiderdorp als ook van het hoogheemraadschap van Rijnland 
betrokken. Om deze samenwerking vorm te geven hebben Leiderdorp en Rijnland 
een gemeenschappelijk waterplan ontwikkeld voor het bebouwde gebied van 
Leiderdorp. 
 
De kansen en knelpunten zijn gezamenlijk in beeld gebracht. Genoemde 
knelpunten zijn krappe duikers, grondwateroverlast, de waterkwaliteit, de vele 
overstorten en rioolvreemd water. Kansen zijn de uitbreiding van 
natuurvriendelijke oevers waar de gemeente, in het kader van de gemeentelijke 
ecologische  hoofdstructuur, momenteel mee bezig is. Daarnaast worden de 
ruimtelijke ontwikkelingen aangegrepen om het watersysteem te verbeteren. 
 
In het waterstructuurplan zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de visie 
gerealiseerd gaat worden en welke rol Leiderdorp en Rijnland daarbij zullen 
spelen. De maatregelen zijn uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. De kosten 
voor de uitvoering van de maatregelen zijn taakgerelateerd gekoppeld aan de 
beide organisaties. Leiderdorp en Rijnland dragen beiden aan bij. Daarnaast wordt 
er door beide partijen aanzienlijk geïnvesteerd in baggeren, de afvalwaterketen en 
kades, waarvan de kosten niet zijn opgenomen in dit waterplan. 
 
In de 2e helft van 2015 zijn we gestart met de projectopdracht voor een integrale 
hydraulisch doorrekening van het gehele watersysteem. Binnen de clusters Leidse 
regio in de afwaterwaterketen, zal Leiderdorp dit onderwerp als pilot uitvoeren. Uit 
dit onderzoek zal blijken of er knelpunten in het watersysteem bevinden en hoe 
deze opgelost kunnen worden. 
 
Beide partijen zijn voorstander van een doelmatige  aanpak waarbij onderzoek en 
maatregelen uit diverse plannen op elkaar worden afgestemd voor meer effect. 

 

4.4 Evaluatie Personele capaciteit 

 

  In het vGRP 2011 -2015 wordt de benodigde formatie op 4 fte geraamd. In 

werkelijkheid is circa 1,75 fte aanwezig. Er is sprake van een structurele 

onderbezetting en de invulling van de beleidsmedewerker riolering is erg aan 

verandering onderhevig.   

 

De onderhoudswerkzaamheden en vervangingsprojecten hebben desondanks met 

enige vertraging doorgang gevonden. Dit komt vooral omdat projecten integraal 

worden opgepakt (IBOR). Hierdoor worden tal van rioleringszaken binnen de 

integrale projecten mede uitgevoerd door medewerkers die niet aan het product 

riolering zijn toegewezen. 

 

De meer specialistische zaken, zoals het ophogen van drempels zijn vertraagd. 

Momenteel is de beschikbare formatie niet ingevuld en worden de werkzaamheden 

uitgevoerd door civieltechnische medewerkers van afdeling beheer openbare 

ruimte. De continuïteit evenals het kennisniveau ten aanzien van riolering binnen 

de eigen formatie blijft punt van aandacht.   
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4.5 Ontwikkeling rioolheffing 

 

  De ontwikkeling van de rioolheffing heeft in lijn met de prognose uit het vorige 

vGRP plaatsgevonden. De jaarlijkse stijging van de heffing bedroeg 5,5% plus 

inflatiecorrectie per jaar zoals was voorzien in het GRP 2011 - 2015. In 

onderstaande tabel is de ontwikkeling van de rioolheffing over de periode 2011 - 

2015 weergegeven.  

 

Jaar Prognose Tarief* Werkelijk Tarief  

  [ € /m³] [ € /m³] 

2011 0,88 0,88 

2012 0,93 0,95 

2013 0,98 1,02 

2014 1,03 1,09 

2015 1,09 1,16 

* Exclusief inflatiecorrectie 

 

Het verschil tussen de prognose en het werkelijk tarief is de toegepaste jaarlijkse 

inflatiecorrectie. 
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5 ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER 

 

5.1 Definitie stedelijk afvalwater 

 

  Onder stedelijk afvalwater wordt verstaan: 

 

Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, 

afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. 

 

Gemeenten hebben op grond van artikel 10.33 van de Wet milieubeheer een 

zorgplicht ten aanzien van de inzameling en het transport 

van stedelijk afvalwater. In de praktijk wordt hier invulling aan gegeven door de 

aanleg en beheer van een openbaar (vuilwater)riool.  

 

Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop de gemeente Leiderdorp haar zorgplicht 

voor de inzameling en transport van het stedelijk afvalwater invult. 

 

5.2 Huidige situatie  

 

5.2.1 Ongerioleerde panden 

 

  Anno 2016 heeft de gemeente Leiderdorp nog 1 pand dat niet is aangesloten op 

het gemeentelijk riool of een gelijkwaardige voorziening. Dit is het pand aan de 

Nieuweweg 3. Voor dit pand is ontheffing aangevraagd bij de provincie Zuid-

Holland, gezien de hoge investeringskosten. 

 

 

 

5.2.2 Inventaris rioleringsobjecten 

 

  Anno 2016 heeft de gemeente Leiderdorp bijna 110 km vrij verval riolering in 

beheer. Van deze riolering bestaat 74% (81 km.) uit gemengde riolering en 26% 

(29 km.) uit (verbeterd) gescheiden riolering. De hoeveelheid drukriolering 

bedraagt 12,5 km. 

Verder heeft de gemeente Leiderdorp 35 rioolgemalen in beheer en 66 

drukrioolgemaal. Er is 1 bergbezinkbassin gebouwd in de gemeente welke een 

inhoud heeft van 500 m
3
. Het totaal aantal gemengde overstorten op 

oppervlaktewater bedraagt 59. Hiervan worden er 13 gemonitord.  

 

5.2.3 Toestand rioleringsobjecten 

 

  Jaarlijks wordt circa 10% van het rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd middels 

een rijdende camera. Inmiddels is circa 85% tot 90% van het rioolstelsel 

geïnspecteerd. Nog niet alle rioolinspecties zijn verwerkt in het beheersysteem. 

Wel zijn alle inspecties beoordeeld en verwerkt tot een riooltechnisch 

maatregelenplan voor de komende tien jaar.  

 

In onderstaand overzicht zijn de resultaten van de beoordeling inzichtelijk 

gemaakt. Ongeveer 10% van de riolering is als urgent beoordeeld. De 

maatregelen variëren van het plaatsen van een deelreparatie tot renovatie. In 

paragraaf 5.5 wordt hier verder op in gegaan. 
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In 2014 is het bergbezinkbassin geïnspecteerd, waarbij is gebleken dat deze 

onvoldoende functioneert. In 2015 zijn de gebreken verholpen. 

 

5.2.4 Beheer rioleringsobjecten 

 

  Om een goed beheer van het rioolstelsel mogelijk te maken is inzicht noodzakelijk. 

Dit inzicht wordt verkregen door informatie te verzamelen en op te slaan over de 

volgende zaken: 

 

Geometrie  Een groot deel van de geometrische gegevens van de vrij vervalriolering is 

opgeslagen in het beheersysteem en wordt bijgehouden en nader aangevuld. 

Bij de bijwerking van de gegevens worden ze gecontroleerd op consistentheid. 

 

Toestand  In de gemeente wordt gebiedsgewijs geïnspecteerd, waarbij rekening wordt 

gehouden met riolen met een grotere faalkans als gevolg van hun leeftijd of 

ligging. Aanleiding voor een inspectie naast het regulier inspectieplan is over het 

algemeen een geplande wijk- of wegreconstructie waarbij beoordeeld wordt of 

tevens rioolvervanging gewenst is in het kader van deze werkzaamheden. 

Inspectiegegevens zijn opgeslagen in het beheersysteem van de gemeente. 

 

Verhard 

oppervlak 

 Om het hydraulische functioneren van de riolering inzichtelijk te kunnen maken 

is het, naast een goed beheer van geometrische gegevens, belangrijk om 

gegevens over aangesloten verhard oppervlak goed bij te houden. In 2015 is 

het verhard oppervlak geactualiseerd middels het rekenmodel in het BRP 2015  

 

In 2012 is het afkoppelplan opgesteld. Gelijktijdig is het aangesloten verhard 

oppervlak op de riolering geactualiseerd. Dit was de aanleiding om in 2013 een 

nieuw rioolmodel te bouwen. Bovendien was voor het ontwerp van de drainage 

in het Zijlkwartier een rioolmodel nodig. Tevens zijn de te nemen maatregelen 

uit het GRP 2011 - 2015 onder de loep genomen.  

 

Monitoren  Om inzicht te verkrijgen in het daadwerkelijk functioneren van de riolering is 

het gewenst om metingen uit te voeren in het rioolstelsel. Tot op heden is hier 

nog geen invulling aan gegeven. Wel beschikt de gemeente over een meet- en 

regelsysteem waarin veel gegevens al geregistreerd worden. De gegevens 

worden op beperkte schaal geanalyseerd. Binnen de afvalwaterketen wordt in 

breder verband gewerkt aan een meetplan.  
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5.2.5 Hydraulisch en milieutechnisch functioneren 

 

BRP  Het BRP 2015 vormt de onderlegger van dit vGRP als het gaat om het 

hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de riolering. Het BRP 2015 is 

dan ook als dusdanig onderdeel van dit vGRP.  

 

Basis-

inspanning 

 Het rioleringsstelsel voldoet volledig aan de basisinspanning (BRP 2015). Dit 

is mede te danken aan de grote bergingscapaciteit van het gemengde 

rioolstelsel. 

 

Rioolvreemd 

water 

 Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een DroogWeerAfvoer Analyse 
Systematiek (DWAAS) studie uit laten voeren in 2007. Uit deze studie is naar 
voren gekomen dat 68% van de droogweerafvoer naar de zuivering vanuit 
Leiderdorp rioolvreemd water betreft. Uit verder onderzoek is gebleken dat de 
grootste oorzaak van dit rioolvreemd water door negatieve overstortingen wordt 
veroorzaakt. 
 
Om negatieve overstortingen te verminderen zijn al een aantal overstortlocaties 
opgeheven (overstort  dichtgezet). Om de instroming van rioolvreemd water verder 
te reduceren is in het BRP 2015 onderzocht op welke locaties de kans op negatief 
overstorten het grootst is. 

 

Water-

kwaliteits-

spoor 

 Het gemengde rioolstelsel van Leiderdorp beschikt over veel overstorten die 
verdeeld over het hele gebied liggen. Dit is ook noodzakelijk, doordat de 
drooglegging (niveauverschil tussen waterpeil en maaiveld) niet erg groot is. 
Hierdoor is de ruimte om de waterstand in het riool te laten stijgen tijdens piek 
gebeurtenissen ook niet groot. Doordat de overstorten verspreid door het gebied 
liggen, komt er bij meerdere locaties een klein debiet in het oppervlaktewater 
terecht. Dit heeft als voordeel dat het overstortende water snel verdund wordt en 
grote piekbelastingen op één punt niet vaak voorkomen.  
 
Wanneer echter naar het gehele oppervlaktewatersysteem wordt gekeken kan een 
watergang toch behoorlijk belast worden. Bij grote piekbelastingen vanuit één punt 
op het watersysteem is het effectief om een maatregel bij de overstort te 
realiseren. Door de spreiding van de overstorten en de overstortdebieten is een 
maatregel bij een overstort minder effectief. 
 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in een eerder stadium, met resultaten 
uit het Vuilemissie- Reductieplan 2009, voor het watersysteem van Leiderdorp een 
TEWOR-toets uitgevoerd. Hieruit zijn de volgende watergangen als knelpunt naar 
voren gekomen: 

 Watergang tussen Baanderij en Engelendaal (3058, 3067, 3075 en 311) 
 Watergang langs noordkant Persant Snoepweg (3859) 

 Watergang ten zuidwesten van Wilgenpark (2212) 

 
Met de reeksresultaten uit dit het BRP 2015 wordt een gemeenteschappelijke 
smalle waterkwaliteitsspoortoets uitgevoerd gebaseerd op basis van 
praktijkwaarnemingen. Mogelijk wijzigen hierdoor de knelpunten of verdwijnen ze 
in het geheel.  

 

5.2.6 Afvoer en verwerking afvalwater 

 

  Het afvalwater wordt onder vrij verval en via tussen- en opvoergemalen 

getransporteerd naar het eindgemaal en zuiveringen van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. 

 

In totaal is er voor de gemengde en verbeterd gescheiden bemalingsgebieden 

volgens metingen een werkelijke capaciteit beschikbaar van 1150 m³/h dat afvoert 

richting de zuivering(en). De ontwerpcapaciteit was destijds 1050. Uit het BRP 

2015 blijkt dat er circa 269 m
3
 per uur te weinig pompovercapaciteit aanwezig is.  
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Samen met het Hoogheemraadschap wordt gekeken welke optimalisatie 

mogelijkheden er zijn voor de capaciteit van het eindgemaal en de capaciteit van 

de RWZI. Deze Optimalisatie afvalwaterStudie (OAS) wordt in 2016 afgerond.  

 

5.3 Toetsing huidige situatie aan de gewenste situatie 

 

  De gewenste situatie voor de inzameling en transport van het afvalwater is  

beschreven in paragraaf 3.6 en verder geconcretiseerd met behulp van de doelen, 

functionele eisen, maatstaven en meetmethoden. Deze zijn opgenomen in bijlage 

3. 

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

Toets 

  Functionele eisen Maatstaven   

1a Er is inzicht in de geproduceerde 
afvalwaterhoeveelheden 

De afvalwaterprognoses zijn actueel ✓ 

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. 

1 ongezuiverde lozingen met ontheffing 
provincie  

✓ 

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. 

✓ 

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

✓ 

    De inspectiegraad van gemalen is 
100% en niet ouder dan 2 jaar. 

  

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

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

3
 

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

✓ 

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. 

✓ 

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

✗ 

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

✓ 

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

✓ 

    Alle putten zijn voorzien van een 
stroomprofiel. 

Nader te 
bepalen 

1h De vuiluitworp uit rioolstelsels dient beperkt te zijn. De vuiluitworp mag de doelstelling voor 
oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar 
brengen. 

Nader te 
bepalen 

    Theoretische modelberekeningen 
moeten vergelijkbaar zijn met 
meetresultaten. 

Nader te 
bepalen 
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5.4 Benodigde maatregelen 

 

5.4.1 Planvorming 

 

Jaarlijks 

opstellen 

OP 

 Om op planmatige wijze invulling te geven aan de werkzaamheden zal per 

jaar een operationeel plan worden opgesteld. In het operationele plan 

zullen de werkzaamheden van het vorige jaar geëvalueerd worden en 

zullen de nieuwe maatregelen geprogrammeerd en zo nodig bijgestuurd 

worden. In de operationele planning wordt aandacht besteed aan 

financiële voortgang, de afstemming van de werkzaamheden met andere 

disciplines binnen de gemeente zoals het weg- en groenbeheer. Binnen 

Leiderdorp hanteren wij het IBOR-principe. 

  

 

Inmeten 

overstorten 

  

De overstorten van de gemengde riolering vormen een belangrijk object 

als het gaat om het hydraulisch functioneren van de riolering. Door de 

zettingsgevoelige ondergrond in de gemeente is het van belang om 

periodiek de hoogtes van de overstorten te meten en zo nodig aan te 

passen. In dit plan is er rekening mee gehouden dat de hoogtes van de 

overstorten eens in de vijf jaar ingemeten worden.  

 

Meetplan 

riolering 

 Door het meten in de riolering verbetert het inzicht in het daadwerkelijk 

functioneren van de riolering. Inzicht in het daadwerkelijk functioneren, helpt de 

beleidsmedewerker om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen ten 

aanzien van investeringen in de riolering.  

 

In dit vGRP is er rekening mee gehouden dat in 2016 een meetplan voor de 

riolering wordt opgesteld. Het meetplan en de realisatie daarvan moet onder 

meer een antwoord geven op potentiële knelpunten in de riolering ofwel het 

oppervlaktewater. De kosten hiervoor worden geraamd op circa € 25.000, -. Voor 

de analyse van de meetgegevens wordt jaarlijks een budget van € 10.000,- 

gereserveerd vanaf 2016. Dit zal nader binnen de Leidse cluster afvalwaterketen 

worden opgepakt. 

 

Beheerplan 

gemalen 

 Om inzicht op de toestand van gemalen en de financiële consequenties op 

termijn te gegeven zijn in 2016 alle gemalen geïnspecteerd en wordt er een 

beheerplan opgesteld. De kosten hiervoor worden geraamd op circa € 10.000,-. 

Dit beheerplan wordt vervolgens elke 5 jaar geactualiseerd voorafgaand aan het 

openstellen van het GRP. 
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Samen 

Rekenen 

  

Hydraulische berekeningen worden binnen het samenwerkingsverband Leidse 

Regio gezamenlijk opgepakt. Hiertoe is door de gemeente Leiden het 

rekenpakket SOBEK aangeschaft en formatie vrijgemaakt. De licentiekosten 

worden gezamenlijk betaald. Voor Leiderdorp bedragen deze kosten € 1.134,- 

per jaar. De gemaakte uren worden op basis van nacalculatie verrekend. 

Hiervoor wordt jaarlijks een budget van  

€ 10.000,- gereserveerd. 

 

In de komende planperiode wordt riolering en watersysteem in een (integraal) 

model kunnen worden doorgerekend. Hiermee wordt zowel het functioneren van 

het rioolsysteem als het watersysteem met alle interacties gesimuleerd.  

 

Hiervoor dienen eerst de volgende onderzoeken geactualiseerd te worden: 

1. Afvalwaterprognose actualiseren 

2. Uitvoeren smalle waterkwaliteitsspoor 

3. Uitvoeren OAS 

 

Deze onderzoeken zijn gepland in 2016 en worden gezamenlijk geraamd op 

circa € 25.000,-.   

Gezamenlijk

e beleids-

vorming 

afvalwater- 

keten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen-

werking met 

Leiden 

 

 

 Binnen de Leidse Regio is ervoor gekozen dat allen tegelijkertijd een nieuw 

vGRP vaststellen met dezelfde eindtijd, zodat gezamenlijk tijdens de komende 

planperiode gewerkt kan worden aan een gezamenlijk opvolgend vGRP, 

zogenaamd ‘het integraal afvalwaterketenplan (IAWKP)’Voor het voorliggend 

vGRP ligt de focus op gelijktijdigheid en voortzetting van het huidig beleid. Voor 

de komende planperiode ligt de focus op gezamenlijkheid en een kwaliteitsslag. 

Tijdens de komende planperiode werkt de Leidse regio gezamenlijk aan de 

componenten, waarmee over 4 jaar het nieuwe IAWKP kan worden 

samengesteld. Deze componenten (inclusief planning en budget) omvatten: 

 2016: een gezamenlijke toekomstvisie, waaruit een 

(afval)waterstructuurplan kan worden afgeleid € 50.000,- 

 2016/2017: een integraal rekenmodel waarmee zowel het functioneren van 

het rioolsysteem als het watersysteem met alle interacties kunnen worden 

gesimuleerd € 50.000,-  

 2017: een integrale investeringsplanning en operationele beheerplanning, 

waarin risico’s, bedrijfszekerheid en doelmatigheid zorgvuldig zijn 

afgewogen en toetsing aan de praktijk plaats vindt €  25.000,- 

 2018: een helder beeld van anticipatie op klimaatontwikkeling     € 25.000,- 

 2017/2018 Opstellen afvalwaterketenplan als opvolger van het gem eentelijk 

rioleringsplan 2016 – 2018. 

 
In de komende planperiode wordt ook de samenwerking met de gemeente Leiden 
geïntensiveerd. Als pilot is het riool- en gemalenbeheer benoemd. In 2015 is 
onderzocht wat nodig is om per 1 januari 2016 het riool- en gemalenbeheer door 
de gemeente Leiden uit te laten voeren. Dit onderzoek en de hiervoor benodigde 
activiteiten worden aangestuurd door een ambtenaar van de gemeente Leiden 
Voor de inzet van deze is in 2015 een budget van circa €17.500,- nodig geweest. 
Daarna wordt structureel € 20.000,- geraamd voor de bekostiging van de 
ambtelijke inzet vanuit de gemeente Leiden. 
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5.5 Beheer 

 

Inspectie  Om een goed beheer van het rioolstelsel mogelijk te maken is inzicht noodzakelijk. 

Dit inzicht wordt verkregen door de verschillende objecten te reinigen en/of te 

inspecteren. 

 

vrijverval 

riool 

 Jaarlijks wordt circa 10% van de riolering gereinigd en geïnspecteerd. De kosten 

hiervoor worden geraamd op € 67.500, -.  

 

Onderhoud  Op basis van inspecties wordt de onderhoudsbehoefte van de riolering bepaald. In 

2015 de onderhoudsbehoefte van circa 85% van het rioolstelsel bepaald. Voor 

deze eenmalige grootschalige onderhoudsronde is circa € 146.000,- benodigd en 

vindt plaats in 2016. In de jaren daarna wordt uitgegaan van een regulier 

onderhoudsbudget van € 70.000,-. Onder onderhoud wordt verstaan: 

 Reinigen; 

 Frezen van wortels en afzettingen; 

 Herstellen/ opnieuw aanbrengen van inlaten. 

 

Reparatie  Gelijktijdig met de grootschalige onderhoudsronde wordt het riool waar nodig 

lokaal gerepareerd. De kosten voor deze reparaties bedragen circa € 28.000,- in 

2016. In de jaren daarna wordt rekening gehouden met een reparatiebudget van € 

54.000,-. 

 

Gemalen   De grote gemalen worden jaarlijks gereinigd en tegelijkertijd geïnspecteerd. 

Daarnaast wordt correctief onderhoud gepleegd zoals het verhelpen van storingen 

en het preventief vervangen van onderdelen om het functioneren te kunnen 

waarborgen. De kosten hiervoor bedragen circa € 250.000,- per jaar.  

 

Kolken  Om te garanderen dat bij regenval het hemelwater ongehinderd in de riolering kan 

stromen, worden één keer per jaar alle kolken gereinigd. Er zijn een aantal 

locaties bekend waar de kolken frequenter gereinigd moeten worden. Dit zijn de 

volgende locaties: 

 Persant Snoepweg; 

 Engelendaal; 

 Van der Valk Bouwmanweg; 

 De Bloemerd; 

 Vronkenlaan – Heinsiuslaan; 

 Mauritssingel; 

Deze locaties worden 2 x per jaar gereinigd. 

 

Het reinigen van de straat heeft als direct voordeel dat de kolken minder snel 

vervuild raken. Vanwege die reden is een deel van de kosten voor straatreiniging 

toegekend aan de rioleringszorg. De hoogte van de bijdrage ten behoeve van het 

straatvegen bedraagt € 22.500, - per jaar. 
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5.5.1 Vervanging 

 

  Geen enkel object gaat oneindig mee. Daarom wordt jaarlijks een bepaald deel 

van het areaal vervangen. Rioolvervangingen worden bepaald op basis van 

maatschappelijke noodzaak. Projecten worden voor zover mogelijk integraal 

opgepakt. 

 

De komende jaren wordt stapsgewijs overgeschakeld van frequente gericht 

beheer naar risico gestuurd beheer. Leiderdorp volgt hiermee de landelijke trend 

en gaat hiermee proefondervindelijk mee aan de slag bij beoordeling van de 

reguliere inspecties. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar technische noodzaak, 

maar ook naar locatie en functie.  

 

Vrij verval 

riolering 

 Aanpak individuele kwalitatief slechte riolen: 

Uit het maatregelenplan riolering wat in 2014 is opgesteld, blijkt dat een aantal 

riolen vervangen of gerelined dient te worden. Het betreft hier enkele individuele 

strengen waarvan de kwaliteit dusdanig is dat op korte termijn ingegrepen dient te 

worden. De uiteindelijke keuze voor een van de verschillende 

vervangingsstrategieën zoals uitgewerkt in hoofdstuk 8 bepaald op welke wijze in 

gegrepen wordt.  

 

Integrale aanpak openbare ruimte: 

De openbare ruimte wordt zoveel mogelijk integraal aangepakt. Een integrale 

aanpak levert minder overlast voor de burger op en levert financieel voordeel op. 

Bij het bepalen van integrale projecten is het maatschappelijk belang 

doorslaggevend i.p.v. het disciplinaire belang. Zo kan het zijn dat de riolering 

vervangen wordt terwijl het vanuit technisch oogpunt nog niet direct noodzakelijk 

is. Vanuit het maatschappelijk belang (in dit geval: het voorkomen van 

kapitaalvernieling en herhaaldelijk overlast) wordt dan toch gekozen om de 

openbare ruimte inclusief de riolering te vervangen.  

 

Gemalen  Gelet op de leeftijd van de gemalen worden grootschalige investeringen in de 

gemalen de komende planperiode niet verwacht. Het beheerplan gemalen evenals 

de jaarlijkse inspecties die gelijker tijd met het klein onderhoud worden uitgevoerd 

moeten hier inzicht in geven.  Wanneer tijdens de inspectie blijkt van een gemaal 

meerdere onderdelen slecht plannen we renovatie in. Denk hierbij aan het 

vervangen van de pompen, inwendig leidingwerk ect. Ons streven is om correctief 

onderhoud zoveel mogelijk te voorkomen. Het gemaal functioneert dan immers 

niet meer waardoor wij niet in staat zijn onze zorgplicht naar behoren uit te voeren. 
  
Het precieze moment wanneer renovatie noodzakelijk is verschild per installatie. In 
het verleden werden hiervoor aparte investeringskredieten 15 jaar na aanleg 
geraamd in het GRP. In de praktijk bleken deze kredieten echter niet noodzakelijk 
op het moment dat ze geraamd waren. 
  
Daarom wordt vanaf nu gewerkt met een voorziening groot onderhoud gemalen. 
Hiermee wordt vooraf gespaard voor het benodigde geld en onttrekken het uit de 
voorziening op het moment dat het technisch noodzakelijk is. Hiermee voorkomen 
we het vroegtijdig vervangen van installaties of het niet hebben van voldoende 
budget. 
  
De vervangingswaarde van het elektromechanische delen van de gemalen 
bedraagt € 2.206.500,-. De vervangingswaarde van het bouwkundige deel 
bedraagt € 1.732.000,-. De maximale hoogte van de voorziening groot onderhoud 
gemalen bedraagt € 3.938.500,- en vraagt om een jaarlijkse dotatie van € 
175.966,67 totdat de maximumhoogte is bereikt.  
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Drukriolering  Het vervangen van drukriolering wordt de komende jaren niet verwacht. Het groot 

onderhoud aan de drukrioleringspompen is voorzien in de voorziening groot 

onderhoud gemalen. 

 

5.5.2 Verbetering 

 

Aanpak 

verbeteringe

n 

 

 

 

 

 

Reduceren 

rioolvreemd 

water 

 

 

Verbeteren 

water-

veiligheid 

 Het BRP 2015 gaat uit van vooral no-regret maatregelen. Dit zijn maatregelen die, 

ondanks onzekerheden in het model en beheergegevens, leiden tot substantiële 

verbeteringen van het emissie technisch en hydraulisch functioneren tegen relatief 

weinig kosten. De maatregelen zijn vooral beperkt gebleven tot kleine 

aanpassingen aan overstorten. Naast de no-regret maatregelen zijn voor de 

langere termijn meer ingrijpende maatregelen voorgesteld, waarvoor eerst nog 

toetsingen aan het werkelijk functioneren nodig zijn. 

 

In het BRP 2015 is bepaald op welke locaties de kans op instroming van 

oppervlaktewater (rioolvreemd water) het grootst is. In overleg met de gemeente 

en het waterschap is bepaald dat op deze locaties een flexibele drempel wordt 

aangebracht om instroming van oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Tevens is bepaald dat alle overstorten aan boezemwateren worden voorzien van 

flexibele drempels. Het totaal aan eventueel aan te passen drempels bedraagt 5 

drempels aan boezemwateren en 21 drempels aan overige wateren. De aan te 

passen drempels zijn opgenomen in het BRP 2015.  

 

Voorkomen 

afvalwater 

op straat 

 In het BRP zijn een aantal locaties beschreven waar volgens berekeningen water 

op straat voorkomt. Dit wordt in de praktijk echter niet door de gemeente herkend. 

Ter beperking van de kans van water op straat zijn wel enkele maatregelen 

voorgesteld; deze betreffen vooral het afkoppelen bij bemalingsgebieden. De 

Bloemerd en bij Engelendaal Laag en het eventueel toevoegen van een overstort 

in Kalkpolder Zuid. Nadere toetsing aan de praktijk, controles van aangesloten 

verharde oppervlakken en maaiveldhoogten zi jn nodig voor het aantonen van het 

nut en de noodzaak van deze maatregelen. 

 

Verbeteren 

water 

kwaliteit 

 Voor de reeds bekende knelpunten uit de oude TEWOR-toets zijn no-regret 

maatregelen voorgesteld in de vorm van kleine aanpassingen aan overstorten. 

Hiermee wordt plaatselijk de vuilemissie beperkt of wordt overstortwater juist naar 

watergangen gestuurd, die meer kunnen hebben. Ter plaatse van deze 

knelpunten leidt dit tot verbeteringen danwel tot het niet laten verslechteren van de 

situatie. 

 

Met de reeksresultaten uit dit het BRP 2015 volgt een nieuwe smalle 

waterkwaliteitsspoortoets met praktijkwaarnemingen. Mogelijk wijzigen hierdoor de 

benoemde knelpunten uit 2007 of verdwijnen ze in het geheel. Deze toets moet 

nog worden uitgevoerd. Eventueel hieruit volgende maatregelen zullen 

ingrijpender zijn dan de reeds voorgenomen no-regret maatregelen en zijn nog 

niet bepaald. 

 

De maatregelen uit het BRP 2015 worden, wanneer uit de toetsing met de praktijk 

zinvol is gebleken, gefinancierd door werk met werk te maken. Daarom is geen 

separaat uitvoeringsbudget benoemd, maar wordt gefinancierd middels het 

geraamde vervangingsbudget.  

   

 



 30 

6 ZORGPLICHT HEMELWATER 

 

6.1 Definitie zorgplicht hemelwater 

 

  Hemelwater kent geen wettelijke definitie, zoals het stedelijk afvalwater. De 

wetgever gaat ervan uit dat de term voor zich spreekt. Gemeenten hebben op 

grond van artikel 3.5 van de Waterwet een zorgplicht ten aanzien van de 

inzameling en het transport van hemelwater. In de praktijk wordt hier invulling aan 

gegeven door de aanleg en beheer van een openbaar (hemelwater)riool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop de gemeente Leiderdorp haar zorgplicht 

voor de inzameling en transport van het overtollig hemelwater invult. 

 

 

6.2 Huidige situatie  

 

 

 

Bestaande 

situatie 

 In de gemeente Leiderdorp wordt onderscheidt gemaakt in de omgang met 

hemelwater bij bestaande bebouwing en bij nieuwbouw. In de bestaande 

omgeving van de gemeente Leiderdorp wordt gezamenlijk met het 

hoogheemraadschap per project afgewogen of het doelmatig is om verhardingen 

via regenwaterriolering af te koppelen. Hierbij is de voorkeursvolgorde voor 

behandeling van hemelwater leidend indien doelmatig. 

 

Nieuwbouw 

 

 

 

 

 

 

Overlast 

 

 

 

 

 

 Bij nieuwe bebouwing wordt in overleg met het hoogheemraadschap veelal 

gekozen voor de aanleg van een gescheiden stelsel. Bij de aanleg van nieuwe 

bebouwing hanteert de gemeente Leiderdorp het beleid dat er hydrologisch 

neutraal (mits doelmatig) gebouwd moet worden. In kwantitatieve zin mag er dus 

geen verslechtering optreden van de belasting van het oppervlaktewater. 

 

In het BRP 2015 worden in gemengd gebied op drie locaties water op straat 

berekend bij bui 08. Dit is in de Bloemerd, de Rietschans/ Touwbaan (Engendaal 

Laag), Tuinstraat en Mauritssingel, Wilgenpark (kalkpolder Zuid). Vooralsnog is in 

de praktijk op deze locaties geen wateroverlast bekend.   

 

De hemelwaterstelsels in de Leyhof, Engendaal Laag, Vegmo en Kalkhaven wordt 

ook in de hemelwaterstelsels ‘water op straat’ berekend . In de meeste gevallen 

1.1.1 Artikel 3.5 

 1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en w ethouders 

dragen zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend 

hemelw ater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, 

voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerw ijs 

niet kan w orden gevergd het afvloeiend hemelw ater op of in de 

bodem of in het oppervlaktew ater te brengen. 

 2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en w ethouders 

dragen tevens zorg voor een doelmatige verw erking van het 

ingezamelde hemelw ater. Onder het verw erken van hemelw ater 

kunnen in ieder geval de volgende maatregelen w orden begrepen: 

de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na 

zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktew ater 

van ingezameld hemelw ater, en het afvoeren naar een 

zuiveringtechnisch w erk. 
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wordt dit veroorzaakt door dat het stelsel onvoldoende afvoercapaciteit heeft in 

relatie tot het aangesloten verhard oppervlak.  

 

Het gemengde stelsel ken ook enkele gevoelige plekken. Op deze plekken 

ontstaat als eerste water op straat bij zwaardere buien dan bui08.  Het gaat om de 

onderstaande locaties:  

1. Achthovenerweg 

2. Gebied rondom het Binnenhof 

3. Cor Gordijnsingel 

4. Waterleliekreek 

5. Klimopzoom  

6. Splinterlaan 

7. Van der Valk Boumanweg 

8. Centrumgebied van Kalkpolder Noord 

9. Beatrixstraat 

10. Hubrechtplein 

11. Hoofdstraat 

12. Laantje van Sibbes 

 

 

 

6.2.1 Inventaris rioleringsobjecten 

 

  Anno 2016 heeft de gemeente Leiderdorp bijna 110 km vrij vervalriolering in 

beheer. Hiervan wordt 17,6 kilometer gebruikt voor het inzamelen en transporten 

van schoon hemelwater.  

 

In de Laan van Berendrecht is ca. 2.500 m
2
 aquaflow gerealiseerd. Dit is in een 

strook van twee meter bestrating, waarvan de straatstenen het hemelwater 

doorlaten, waarna het tijdelijk geborgen wordt in de wegfundering en vertraagd 

wordt afgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aquaflow Laan van Berendrecht 
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6.2.2 Toestand rioleringsobjecten 

 

  Jaarlijks wordt circa 10% van het rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd middels 

een rijdende camera. Hemelwaterriolering wordt gelijktijdig met de 

vuilwaterriolering gereinigd en geïnspecteerd en is daarom niet apart inzichtelijk 

gemaakt. 

 

 

6.3 Toetsing huidige situatie aan gewenste situatie 

 

 

 

 De gewenste situatie voor de inzameling en transport van het hemelwater is 

beschreven in paragraaf 3.6 en verder geconcretiseerd met behulp van de doelen, 

functionele eisen, maatstaven en meetmethoden. Deze zijn opgenomen in bijlage 

3. 

 
2. Doelmatige inzameling en verwerking van het ingezamelde hemelwater  Toets 

  Functionele eisen Maatstaven   

2a Antropogene wijzigingen 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 ✓ 

2b 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. ✗ 

  Geen inundatie uit oppervlaktewater, riolering 
en grondwater 

Nader te bepalen 

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

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

2f De stabiliteit van riolen dient 
zodanig gewaarborgd te zijn, 
dat instortingen zich niet 
voordoen. 

Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit dienen te 
worden beoordeeld door een deskundige en 
indien nodig verholpen.  ✓ 

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

Het aantal storingen dient kleiner te zijn dan 
één keer per gemaal, per 2 jaar ✓ 

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

Gemalen dienen van een storingsmelding te 
zijn voorzien. ✓ 

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

2h De instroming van riolen via de 
kolken dient ongehinderd 
plaats te vinden. 

Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn. 
✓ 
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6.4 Benodigde maatregelen 

 

6.4.1 Planvorming 

 

 

 

 Het bestaande afkoppelplan wordt in het kader van het BRP 2015 en OAS 
(optimalisatie afvalwater studie) in 2016 heroverwogen. De afkoppelstrategie 
wordt integraal onderdeel van te kiezen vervangingsstrategie (zie hoofdstuk 8) 
waarna de afkoppelprojecten verder geconcretiseerd worden in de 
vervangingsplanning. Dit zijn reeds geplande onderzoeken, daarom is hiervoor 
geen aanvullend budget opgenomen.  

 

 

6.4.2 Beheer 

 

 

 

 Jaarlijks wordt circa 10% gereinigd en geïnspecteerd van het totale 

hemelwaterriool. De kosten hiervoor bedragen circa € 10.500, -.  

 

6.4.3 Investeringen en verbeteren 

 

 

 

 

 

 

 

 Het huidige aangesloten verhard oppervlak bedraagt circa 215 ha. Met de reeds 
afgekoppelde oppervlakken (21,8 ha) en de korte en lange termijn kansen kan dit 
met circa 104,2 ha worden verminderd. De lange termijn afkoppelkansen worden 
zo veel mogelijk gerealiseerdin combinatie met rioolvervangingsprojecten. 

 

Het BRP 2015 gaat uit van het afkoppelen in De Bloemend (de laatste 0,57 ha; de 

rest is al afgekoppeld) en in Engelendaal Laag in de straten Rietschans en 

Touwbaan (1,7 ha). Hiervoor zijn kosten geraamd van  

€ 220.000,- respectievelijk € 680.000,-). Daadwerkelijke uitvoering van deze 

afkoppelprojecten wordt in 2016 en 2017 bepaald door controles op noodzaak en 

praktische uitvoerbaarheid.  

 

De maatregelen worden, wanneer uit de toetsing met de praktijk zinvol is 

gebleken, gefinancierd door werk met werk te maken. Daarom is geen separaat 

uitvoeringsbudget benoemd, maar wordt gefinancierd middels het geraamde 

vervangingsbudget. 
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7 ZORGPLICHT GRONDWATER 

 

7.1 Definitie zorgplicht grondwater 

 

  Gemeenten hebben op grond van artikel 3.6 van de Waterwet een  

zorgplicht voor het 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. 

 

In de praktijk wordt hier invulling aan gegeven door monitoring en aanleg en 

beheer van een openbaar drainagestelsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop de gemeente Leiderdorp haar zorgplicht 

voor grondwater invult. 

 

 

7.2 Huidige situatie  

 

Overlast 

 

 

 

 

 

Onderlast 

 

 In de gemeente Leiderdorp is bekend dat er grondwateroverlast is in het 

Zijlkwartier, de Vogelwijk, de Kerkwijk, Oranjewijk en het Doeskwartier. Tevens 

komt grondwateroverlast voor in nieuwbouwwijken zoals de Buitenhof en 

vermoedelijk in de Binnenhof en Voorhof. De aard, omvang en frequentie van de 

overlast is jaarlijks wisselend van aard.  

 

In Leiderdorp zijn geen gevallen van funderingsproblematiek bekend.  

Drainage   In de wijk Voorhof zijn drainagevoorzieningen aanwezig voor de beïnvloeding van 

de grondwaterstand. In het Zijlkwartier wordt in 2016 grootschalig drainage 

aangelegd. 

 

Daarnaast is binnen de gemeente nog circa 19,6 kilometer drainage aanwezig. 

Het betreft hier echter drainage onder sportvelden en niet in het openbaar gebied. 

Daarom valt deze drainage niet onder de zorgplicht. 

 

Inzicht  Sinds 2013 beschikt de gemeente Leiderdorp over een operationeel 

1.1.2 Artikel 3.6 

 1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en w ethouders 

dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen 

van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 

grondw aterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 

mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die 

maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van de beheerder of de 

provincie behoort. 

 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de 

verw erking van het ingezamelde grondw ater, w aaronder in ieder 

geval w orden begrepen de berging, het transport, de nuttige 

toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in 

het oppervlaktew ater brengen van ingezameld grondw ater, en het 

afvoeren naar een zuiveringtechnisch w erk. 
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grondwatermeetnet. De komende jaren neemt het inzicht in het 

grondwatersysteem daarom toe. In onderstaand figuur zijn de meetlocaties 

weergegeven. 

 

 
 

De grondwaterstanden zijn 24 uur per dag op te vragen via de website van de 

gemeente Leiderdorp.  

 

7.3 Toetsing huidige situatie aan gewenste situatie 

 

  De gewenste situatie voor de inzameling en transport van het grondwater is 

beschreven in paragraaf 3.6 en verder geconcretiseerd met behulp van de doelen, 

functionele eisen, maatstaven en meetmethoden. Deze zijn opgenomen in bijlage 

3. 

 
3. Doelmatige invulling geven aan de grondwaterzorgplicht in bestemd gebied  

  
  Functionele eisen Maatstaven   

3a Inzicht krijgen in meldingen en 
klachten qua locatie, aard en 
omvang van bestaande 
problemen en voorzieningen 

Meldingen, klachten en waarneming geografisch 
registreren 

✓ 

3b Inzicht krijgen in het 
grondwaterregime 

Meten en monitoren van grondwaterstanden ✓ 

3c Komen tot een positieve 
beïnvloeding 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) 

- 
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7.4 Strategie 

 

7.4.1 Planvorming 

 

 

 

 Jaarlijks dient de verzamelde data van het grondwatermeetnet geanalyseerd te 

worden om het inzicht in grondwaterregime in Leiderdorp te vergroten.  Doel 

hiervan is de meldingen van grondwateroverlast te koppelen aan de werkelijk 

gemeten grondwaterstand om te kunnen nagaan of een melding structureel is 

of incidenteel.  

 

De komende jaren gaat extra aandacht uit naar het verkrijgen van inzicht in het 

grondwaterregime in de wijk Zijlkwartier na de gedane aanpassingen en het 

eventueel optimaliseren van het grondwaterbeheersysteem van deze wijk.  

 

Deze analyses zijn werk voor specialisten, daarom worden deze 

werkzaamheden uitbesteed. De jaarlijkse kosten hiervoor worden geraamd op 

circa € 10.000, - 

   

 

7.4.2 Beheer 

 

 

 

 

 

 

Voorhof 

 

 

 

 

Zijlkwartier 

  

In de wijk Voorhof is vermoedelijk drainage aanwezig. De ligging en kenmerken 

van dit drainagestelsel zijn echte niet bekend. De komende periode worden 

deze drainageleidingen opgespoord en op tekening gezet. Tevens wordt 

onderzocht of de drainage nog functioneert. De kosten voor deze inventarisatie, 

onderzoek en eventueel doorspuiten worden geraamd op € 20.000,-  en worden 

in 2016 uitgevoerd. 

 

Wel dient het nog te realiseren drainage transport riool in het Zijlkwartier te 

worden beheerd. Voor het beheer hiervan wordt een budget van € 5.000,- 

geraamd ten behoeve van het doorspuiten van het drainage transportriool . 

Ervaring dient uit te wijzen of dit toereikend is.  

 

7.4.3 Investeringen 

 

aanleg 

drainage  bij 

riool 

vervanging 

 

 Voor het onderdeel grondwater heeft de gemeente de strategie om met 

maatregelen zoveel als mogelijk aansluiting te vinden bij geplande 

rioolreconstructies. Indien het vermoeden bestaat dat er structureel 

grondwateroverlast is worden hiervoor maatregelen getroffen. 

Zijlkwartier  In de wijk Zijlkwartier ervaren de bewoners al jaren (grond)wateroverlast. In de 

jaren 2011 t/m 2013 is onderzoek gedaan naar de oorzaken en mogelijke 

oplossingen. 

 

Er zijn zes oorzaken gevonden die leiden tot (grond)wateroverlast; de slechte 

waterdoorlatendheid van de bovenste bodemlaag, verkeerde en onvoldoende 

afwatering op het maaiveld, geringe drooglegging omgeving Zijloordkade, 

onvoldoende bergingscapaciteit oppervlaktewater, bouwkundige staat van de 

huizen en het ontbreken van hemelwaterafvoeren in de tuinen en op de 

achterpaden.  

 

Om de situatie in Zijlkwartier te verbeteren worden diverse maatregelen in het 
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openbaar gebied getroffen. De kosten hiervan worden geraamd op circa 1,1 

miljoen en worden binnen het investeringsbudget van 2015 opgepakt. 

 

solitaire 

drainage  

 Naar verwachting wordt slechts bij incidentele gevallen 

ontwateringsvoorzieningen aangebracht zonder dat dit gecombineerd wordt met 

de aanleg van nieuwe riolering. Vooralsnog zijn geen middelen opgenomen 

omdat er nog onvoldoende inzicht is in meldingen en klachten omtrent 

grondwateroverlast. 
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8 KEUZE VERVANGINGSSTRATEGIE  

 

 

 

 Veel activiteiten in dit GRP zijn gericht op het in standhouden en laten 

functioneren van de aanwezige voorzieningen. Dit zijn zaken die technisch 

noodzakelijk zijn en daarom moeten gebeuren.  

 

Een van de grootste kostenposten en daarmee een belangrijke politieke keuze is 

hoe wij om willen gaan met onze vervangingsstrategie. Binnen dit GRP zijn een 

drietal varianten uitgewerkt hoe wij als Leiderdorp om kunnen gaan met de 

toekomstige rioolvervangingen. Dit zijn de volgende varianten: 

 

Variant A: Traditioneel 

Variant B: Duurzaam en Doelmatig 

Variant C: Volledig toekomstgericht 

 

Het is van belang dat een keuze voor een van deze varianten een keuze is voor 

de lange termijn. Nieuwe riolering gaat immers zeer lang mee voordat het weer 

aan vervanging toe is. 

 

Binnen alle drie de varianten is onderscheid gemaakt tussen twee gebieden met 

een verschillende grondslag, het gebied ten noorden van de Engelendaal met een 

slappe grondslag en het gebied ten zuiden van de Engelendaal war de bodem 

stabieler is. Op basis van de leeftijd van de riolering en de resultaten van de 

rioolinspecties hebben we de verwachte levensduur van de riolering bij kunnen 

stellen naar circa 60 tot 70 jaar in het gebied met een stabiel grondslag en naar 

een verwachte levensduur van circa 40 tot 50 jaar in het gebied met een slappe 

grondslag. In onderstaand figuur zijn de gebieden weergegeven. 
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8.1 Variant A: Traditioneel 

 

 

 Deze variant gaat uit van het renoveren of vervangen van het bestaande stelsel, 

wat veelal gemengd is.  In deze variant wordt het bestaande systeem gehandhaafd 

en wordt het veranderende klimaat met onder andere de steeds hevigere neerslag 

genegeerd. Voordeel van deze variant zijn de relatief lage investeringskosten. 

Nadeel hiervan de hoge meerkosten, wanneer in de toekomst blijkt dat er al nog 

maatregelen dienen te worden genomen om de verwachte nadelige effecten van 

het veranderende klimaat te bestrijden.  

 

 

Bron: NRC 

 

 

 

                                                                      Bron: website omroep West 

 

De vervangingskosten op basis van variant A zijn weergegeven in onderstaand 

figuur. De vervangingskosten op basis van variant A zijn weergegeven in 

onderstaand figuur. Hierbij is ervan uit gegaan dat in het gebied met een stabiele 

grondslag circa 60% vervangen wordt en ongeveer 40% van de riolering gerelined. 

De gewogen eenheidsprijs voor het vervangen van een gemengd stelsel voor een 

gemengd stelsel bedraagt € 570,- per strekkende meter en de eenheidsprijs voor 

het relinen van een strekkende meter riolering bedraagt € 490,-. 
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8.2 Variant B: Duurzaam en doelmatig 

 

 

 Variant B gaat uit van een duurzame en tevens doelmatige vervangingsstrategie. 

 

Doelmatig: In deze variant kiezen we ervoor om het bestaande stelsel te relinen  

wanneer dit technisch mogelijk is en het bestaande stelsel voldoende robuust te 

maken om de verwachte hevigere neerslag grotendeels te verwerken. Door te 

kiezen voor renoveren beperken we de overlast voor omwonende tot een minimum 

en het vraagt ten opzichte van rioolvervanging een geringere investering.  

 

Duurzaam: Wanneer het riool toch vervangen dient te worden kiezen we voor het 

scheiden van waterstromen aan de bron en het nemen van klimaat adaptieve 

maatregelen op lokaal niveau. Hiermee nemen we nu alvast maatregelen om de 

verwachte wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen en nemen het mee 

in de integrale projecten. Door integraal werk met werk te maken kunnen we 

Leiderdorp klimaatbestendiger maken tegen relatief geringe kosten. 

 

 
Voorbeeld klimaatadaptief straatprofiel met ruimte voor water versus bestaand 

profiel 

 

In variant B is ervan uit gegaan dat in het gebied met een stabiele grondslag circa 

60% vervangen in combinatie met klimaatadaptieve maatregelen wordt en 

ongeveer 40% van de riolering gerelined. Als eenheidsprijs voor het vervangen van 

een gemengd riool voor een nieuw riool in combinatie met klimaatadaptieve 

maatregelen is de eenheidsprijs van een gescheiden stelsel aangehouden. De 

gewogen eenheidsprijs voor het vervangen bedraagt € 880,- per strekkende meter 

en de eenheidsprijs voor het relinen van een strekkende meter riolering bedraagt € 

490,-. 

De meerkosten van variant B ten opzichte van variant A zijn weergegeven in 
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onderstaand figuur. 

 

 

 

 

8.3 Variant C: Volledig toekomstgericht 

 

 

 Variant C gaat uit van een volledig toekomstgericht vervangingsstrategie met als 

einddoel heel Leiderdorp te voorzien van een robuust systeem waar waterstromen 

aan de bron worden gescheiden en klimaatadaptieve maatregelen op lokaal niveau 

worden genomen. In deze variant wordt er geen gemengd rioolstelsel gerenoveerd. 

Qua eenheidsprijzen is deze variant gelijk aan variant B.  

 

De meerkosten van variant C ten opzichte van variant A zijn weergegeven in 

onderstaand figuur. 
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9 MIDDELEN 

 

9.1 Doel 

 

 

 De gemeente heeft de mogelijkheid om de kosten voor de uitvoering van de 

zorgplichten te verhalen via een rioolheffing. De wet regelt de verbreding van het 

gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing. Hiermee kunnen gemeenten 

ook voorzieningen bekostigen voor hemelwaterinzameling én aanpak van 

grondwaterproblemen.  

 

Dit hoofdstuk gaat in op de benodigde middelen om de gestelde doelen in dit 

vGRP tot uitvoering te kunnen brengen. Met middelen worden hier zowel 

personele als financiële middelen bedoeld.  

 

 

9.2 Personeel 

 

 

 Met behulp van Leidraad Module D2000 is een indicatieve formatieberekening 

gemaakt. Dit geeft een indicatie van de benodigde personele bezetting. Op basis 

van de Leidraad bedraagt de benodigde formatie circa 3 fte per jaar. Benadrukt 

dient te worden dat de getallen een indicatie geven van de benodigde personele 

behoefte. 

 

Bij de berekening van de formatieplaatsen is er rekening mee gehouden dat de 

gemeente Leiderdorp in hoge mate projecten uitbesteed en regie voert over de 

planvorming, onderhoud en maatregelen. 

 

In onderstaand overzicht zijn de geraamde uren voor 2016 opgenomen. 

 

    Uren Fte 

GWE Beheer  2.575   1,8  

GWE Wijk en Buurt 373  0,3  

Totaal      2,1  

 

Ten opzichte van de huidige formatie van circa 2,1 fte betekent dit een tekort is 

van circa 0,9 fte. Dit tekort lijkt met name te zitten bij afdeling gemeentewerken, 

beheer.  Op basis van ervaring wordt gesteld dat de huidige formatie onvoldoende 

is om invulling te geven aan de opgave in dit vGRP. 

 

Om dit hiaat in de benodigde personeelsformatie op te vullen wordt de 

samenwerking met de gemeente Leiden geïntensiveerd. Door het overdragen van 

het riool- en gemalenbeheer wordt verwacht dat de huidige personeelsformatie 

volstaat voor de uitvoering van de geplande taken. Of dit in de praktijk ook volstaat 

wordt pas in 2017 duidelijk.  
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9.3 Financiën 

De kosten  Het beheer, onderhoud en vervanging van riolering is verweven met het beheer, 

onderhoud en vervanging van met name verhardingen in de buitenruimte. De 

wetgeving en de jurisprudentie geven de kaders voor de kostentoerekening aan de 

rioolheffing. Via de rioolheffing kan de gemeente alle kosten die zij maakt voor de 

rioleringszorg doorberekenen aan de gebruikers van de riolering. De gemeente 

moet hierbij voldoen aan de regels die hiervoor zijn opgesteld in het ‘Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV). 

 

De kosten ten behoeve van de riolering zijn gegroepeerd in een twee categorieën, 

te weten: 

 Exploitatiekosten  

 Investeringen  

 

Exploitatiekosten  

In onderstaand figuur zijn de exploitatiekosten voor de periode 2015 - 2018 

inzichtelijk gemaakt. De exploitatiekosten bedragen circa 1 miljoen euro per jaar.  

  

 
 

De exploitatiekosten zijn hoger dan voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt omdat 

de kosten voor onderzoek en advies niet meer geactiveerd worden, maar direct ten 

laste van de exploitatie worden gebracht. Ook bevatten de exploitatielasten een 

dotatie (spaarbedrag) ten gunste van de voorziening groot onderhoud gemalen.  

   

Investeringen: 

De geraamde investeringen zijn afhankelijk van de gekozen variant. De varianten 

inclusief bijbehorende investeringen zijn beschreven in hoofdstuk 8. De gedane 

investeringen worden gekapitaliseerd en de kapitaallasten worden vervolgens ten 

laste van het product riolering gebracht.   

 

In de kostendekkingsberekening van variant A, B en C zijn de nieuwe 

kapitaallasten meerjarig inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn er ook nog kos ten in 

de vorm van in het verleden gedane investeringen. Deze lasten zijn niet 

beïnvloedbaar. In onderstaand figuur zijn de bestaande kapitaallasten vanuit in het 

verleden gedane investering inzichtelijk gemaakt. 
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Inkomsten  De inkomsten worden gegenereerd uit de rioolheffing. Het uitgangspunt is dat de 

rioolheffing 100% kostendekkend is. In de volgende paragrafen zijn de 

uitgangspunten en de te maken keuzes verder uitgewerkt. De te maken keuzes 

hebben betrekking hoe het tarief van de rioolheffing vorm wordt gegeven en op 

welke wijze investeringen worden gefinancierd. 

 

9.4 Uitgangspunten kostendekking berekening 

 

 

 

 

 

 

 Ten behoeve van de tariefstelling van de rioolheffing is de kostendekkendheid  in 

meerjarig perspectief door gerekend. Hiervoor is een periode van 50 jaar 

gehanteerd. Hierbij zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 

 

Prijspeil: 
 De genoemde bedragen hebben prijspeil 2015; 
 Daar waar mogelijk is gebruik gemaakt van de kostenkengetallen in de 

leidraad Riolering. Daar waar dit niet mogelijk was, is gebruik gemaakt van 
ervaringscijfers van de gemeente Leiderdorp en advies- en ingenieursbureau 
Antea Group. 

 De berekeningen zijn exclusief inflatiecorrectie. 

 

Kapitaallasten: 

 Investeringen worden lineair afgeschreven; 
 De rekenrente bedraagt 3,5%; 

 De afschrijvingstermijn bedraagt 45 jaar; 

 Investeringen worden het jaar na uitgave geactiveerd (n+1). 

 

Exploitatiekosten: 
 Exploitatiekosten worden in het jaar van uitgave gefinancierd. 

 

Nieuwe aanleg 
 Kosten voor de aanleg van nieuwe riolering in uitbreidingslocaties wordt 

gefinancierd uit de planexploitatie 

 

Heffingseenheden: 
 Voor het aantal heffingseenheden is uitgegaan het drinkwaterverbruik van 

april 2013 tot april 2014. Het drinkwaterverbruik over deze periode bedroeg 
1.313.611 kubieke meter.  

 De toename van het aantal heffingseenheden als gevolg van uitbreiding van 
het aantal woningen is zekerheidshalve buiten beschouwing gelaten. 
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Compensabele btw: 
 De compensabele btw is buiten beschouwing gelaten. 

 

Egalisatievoorziening: 

 Er is gerekend met een geprognotiseerde stand van de voorziening van  

€ 3.475.923,- per 1 januari 2016  

 

Kostendekkendheid 
 Er wordt uitgegaan van een 100% kostendekkende rioolheffing. Er worden 

geen onttrekkingen uit andere middelen gedaan. 

   

 

9.4.1 Rioolheffing variant A: Traditioneel 

 

 

Op basis van de in hoofdstuk 5 tot en met 7 beschreven maatregelen en variant A uit 

hoofdstuk 8 is middels een kostendekkingsberekening het effect op de rioolheffing 

bepaald. Onderstaande tabel geeft inzicht in de benodigde tariefstijging voor de 

komende planperiode. De 2,5% tariefstijging in 2016 betreft de reeds vastgestelde 

verhoging en betreft de inflatiecorrectie. 

 

Jaar Variant A: Traditioneel 

  Rioolheffing per m
3
 % stijging 

2016  € 1,19  2,5% 

2017  € 1,22  2,5% 

2018  € 1,25  2,5% 

 

In de volgende grafiek zijn de kosten, baten, stand van de egalisatievoorziening in 

relatie tot de geprognotiseerde stijging van de rioolheffing weergegeven. 

 

 

  

 

9.4.2 Rioolheffing variant B: Duurzaam en doelmatig 

 

 

Op basis van de in hoofdstuk 5 tot en met 7 beschreven maatregelen en variant B uit 

hoofdstuk 8 is middels een kostendekkingsberekening het effect op de rioolheffing 

bepaald. Onderstaande tabel geeft inzicht in de benodigde tariefstijging voor de 

komende planperiode. 
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De 2,5% tariefstijging in 2016 betreft de reeds vastgestelde verhoging en betreft de 

inflatiecorrectie. 

 

Jaar Variant B: Duurzaam & Doelmatig 

  Rioolheffing per m
3
 % stijging 

2016  € 1,19  2,5% 

2017  € 1,22  3,0% 

2018  € 1,26  3,0% 

 

In de onderstaande grafiek zijn de kosten, baten, stand van de egalisatievoorziening in 

relatie tot de geprognotiseerde stijging van de rioolheffing weergegeven. 

 

 

 

9.4.3 Rioolheffing variant C: Volledig toekomstgericht 

 

 

Op basis van de in hoofdstuk 5 tot en met 7 beschreven maatregelen en variant C uit 

hoofdstuk 8 is middels een kostendekkingsberekening het effect op de rioolheffing 

bepaald. Onderstaande tabel geeft inzicht in de benodigde tariefstijging voor de 

komende planperiode. 

 

De 2,5% tariefstijging in 2016 betreft de reeds vastgestelde verhoging en betreft de 

inflatiecorrectie. 

 

Jaar Variant C: Volledig toekomstgericht 

  Rioolheffing per m
3
 % stijging 

2016  € 1,19  2,5% 

2017  € 1,23  3,5% 

2018  € 1,27  3,5% 
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In de onderstaande grafiek zijn de kosten, baten, stand van de egalisatievoorziening in 

relatie tot de geprognotiseerde stijging van de rioolheffing weergegeven. 

 

 
 

 

9.4.4 Vergelijking van de varianten op de lange termijn 

 

 

 De keuze voor een van de varianten is een keuze voor de lange termijn. Het is dan 

ook van belang om inzicht te hebben in de geprognotiseerde effecten op de lange 

termijn. Daarom is in de volgende grafiek het lange termijneffect van de 

verschillende varianten op de rioolheffing in beeld gebracht. Ter vergelijking is ook 

de verwachte stijging van de rioolheffing op basis van het GRP 2011 – 2015 in de 

grafiek weergegeven. 
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 In onderstaande tabel zijn de verwachte effecten op de ontwikkeling van het tarief 

van de rioolheffing getalsmatig weergegeven.  

 

Jaar GRP 2011 -2015 Variant A: 
Traditioneel 

Variant B: 
Duurzaam & 
Doelmatig 

Variant C:  
Volledig 

toekomstgericht 
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2016  € 1,16  7,0%  € 1,19  2,5%  € 1,19  2,5%  € 1,19  2,5% 

2017  € 1,24  7,0%  € 1,22  2,5%  € 1,22  3,0%  € 1,23  3,5% 

2018  € 1,33  7,5%  € 1,25  2,5%  € 1,26  3,0%  € 1,27  3,5% 

2019  € 1,43  7,5%  € 1,28  2,5%  € 1,30  3,0%  € 1,32  3,5% 

2020  € 1,54  7,5%  € 1,31  2,5%  € 1,34  3,0%  € 1,36  3,5% 

2021  € 1,66  7,5%  € 1,35  2,5%  € 1,38  3,0%  € 1,41  3,5% 

2022  € 1,78  7,5%  € 1,38  2,5%  € 1,42  3,0%  € 1,46  3,5% 

2023  € 1,92  7,5%  € 1,41  2,5%  € 1,46  3,0%  € 1,52  3,75% 

2024  € 2,06  7,5%  € 1,45  2,5%  € 1,51  3,0%  € 1,57  3,75% 

2025  € 2,21  7,5%  € 1,48  2,5%  € 1,55  3,0%  € 1,63  3,75% 

2026  € 2,38  7,5%  € 1,52  2,50%  € 1,60  3,00%  € 1,69  3,75% 

2027  € 2,55  7,0%  € 1,56  2,50%  € 1,65  3,00%  € 1,76  3,75% 

2028  € 2,72  7,0%  € 1,60  2,50%  € 1,70  3,00%  € 1,82  3,75% 

2029  € 2,92  7,0%  € 1,64  2,50%  € 1,75  3,00%  € 1,89  3,75% 

2030  € 3,09  6,0%  € 1,68  2,50%  € 1,80  3,00%  € 1,96  3,75% 

2031  € 3,24  5,0%  € 1,72  2,50%  € 1,85  3,00%  € 2,03  3,50% 

2032  € 3,39  4,5%  € 1,77  2,50%  € 1,91  3,00%  € 2,10  3,50% 

2033  € 3,39  0%  € 1,82  3,00%  € 1,97  3,00%  € 2,18  3,50% 

2034  € 3,39  0%  € 1,87  3,00%  € 2,02  3,00%  € 2,25  3,50% 

2035  € 3,39  0%  € 1,93  3,00%  € 2,08  3,00%  € 2,33  3,50% 
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Bijlage 1 

 Verklarende woordenlijst 
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Afkortingen AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur 
BBB  BergBezinkBassin 
Blbi  Besluit lozen buiten inrichtingen 
BRP  BasisRioleringsPlan 
DWA  DroogWeerAfvoer 
VGRP  Verbereed Gemeentelijk RioleringsPlan 
HWA  HemelWaterAfvoer 
IBA  Installatie voor individuele Behandeling van Afvalwater 
NEN  Nederlandse Norm 
NPR  Nederlandse praktijkrichtlijn 
RWZI  RioolWaterZuiveringsInrichting 
Wm  Wet milieubeheer 

Wvo      Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

OAS   Optimalisatie AfvalwaterSysteem 

Afvalwater Verontreinigd water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en 

instellingen. 

Afvalwaterstelsel Stelsel waarmee uitsluitend afvalwater wordt ingezameld en afgevoerd. Ook wel 

“dwa (droog weer afvoer)-stelsel” genoemd. 

Afvalwatersystee

m 

Het geheel van riooltechnische en zuiveringtechnische werken. 

Afvoercoëfficiënt Verhoudingsgetal dat aangeeft welk deel van het hemelwater dat op het verhard 

oppervlak valt, afstroomt naar de riolering. 

AWZI Afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

Basisinspanning Een theoretische referentiewaarde voor de vuilemissie, door de CUWVO 

beschreven en gedefinieerd middels de vuilemissie uit een referentiestelsel. 

Voor zowel bestaande als nieuwe stelsels zijn minimum waarden voor een 

aantal stelselkarakteristieken, zoals berging, pompovercapaciteit en 

randvoorzieningen aangegeven. 

Basisrioleringspla

n 

Een plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling 

en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een bepaald gebied dient te 

geschieden. 

BBB, BBL, BBR, 

BBV 

Bergbezinkbassin, bergbezinkleiding, bergbezinkriool, bergbezinkvoorziening. 

Bemalingsgebied Een gebied dat door één rioolgemaal wordt bemalen. Bij drukriolering en 

vacuümriolering betreft het, het totale gebied dat op het systeem van 

pompputjes c.q. vacuümputten is aangesloten. 

Bergbezinkbassin Een open of gesloten bassin dat dient voor de tijdelijke berging van 

overstortwater. Door een speciale vormgeving van het bassin is de 

stroomsnelheid laag, waardoor bezinking van vuil zal optreden.  

Berging Nuttige inhoud van een rioolstelsel uitgedrukt in m
3
 dan wel gerelateerd aan het 

daarop aangesloten verhard oppervlak (mm). Onderscheid wordt onder meer 

gemaakt tussen statische berging, dynamische berging, verloren berging en 
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Bergingsverlies De vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als gevolg 
van verzakkingen. 
 

Classificatie De indeling van toestandsaspecten in klassen. 

 

Drainage Een systeem van doorlatende, geperforeerde kunststof pijpen in de bodem, 
waarin opvang en afvoer van overtollig grondwater plaatsvindt, waardoor de 
grondwaterstand beheerst kan worden. 
 

Drooglegging Afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld. 

 

Droogweerafvoer De hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het 
rioolstelsel wordt afgevoerd. 
 

Drukriolering Riolering waarbij het transport plaatsvindt via pompen en persleidingen. 
 

Emissiespoor Onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op 
het tot een bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een 
rioolstelsel, ongeacht de werkelijke waterkwaliteit. 
 

Foutieve 

aansluiting 

Het aansluiten van een vuilwaterriool op een regenwaterriool of omgekeerd. 

 

Gemengd 

rioolstelsel 

stelsel waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door één 
leidingstelsel wordt getransporteerd 

 

Gescheiden 

rioolstelsel 

rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt 
getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks 
naar oppervlaktewater wordt afgevoerd 
 

Huishoudelijk 

afvalwater 

afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en 
huishoudelijke werkzaamheden 

 

Hydraulische 

berekening 

het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een 
rioolstelsel 

 

Infiltratie intreding van water in de bodem 

 

Ingrijpmaatstaf grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en  waarbij 
maatregelen moeten worden opgesteld 

Inspectie het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 
 

Lekkage het in- of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de 
buiswand 
 

Lozing Lozingen zijn te verdelen in directe en indirecte lozingen op oppervlaktewater. 
Lozingen op de riolering zijn per definitie indirecte lozingen. Bij directe lozingen 
wordt het afvalwater direct in het milieu, oppervlaktewater of bodem gebracht. 
Indirecte lozingen vinden plaats in een rioolstelsel waarmee het afvalwater wordt 
ingezameld. Indirecte lozingen worden op hun beurt weer onderscheiden in 
lozingen in een schoonwaterriool (hemelwaterriool of een ontwateringstelsel) en 
een vuilwaterriool. Het vuilwaterriool voert het afvalwater af naar een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het na zuivering wordt geloosd in het milieu. 
 

Maatstaf Grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een 
functionele eis wordt voldaan. 
 

Onderhoud Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten 
ongewijzigd gehandhaafd wordt. 
 

Onderzoek Het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig dat 

berging op straat en op daken. 
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informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de 
buitenriolering. 
 

Ontwatering 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. 
 

Ontwateringsdiept

e 

Afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwateringsmiddelen 
(sloot, drain) en het maaiveld. 
 

Onverhard 

oppervlak 

Oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater kan infiltreren (plantsoenen, 
tuinen, bermen). 

 

Oppervlaktewater 

 
Water dat stroomt over of verblijft op het aardoppervlak. 
 

Overstort Rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing 
genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater. 
 

Overstorting De lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater. 
 

Overstortput Rioolput voorzien van een overstortdrempel. 
 

Peilbuis Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine diameter 
waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte wordt gemeten. 
 

Pompovercapacit

eit (poc) 

Het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer. 
Het andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoertijdens 
droog weer. 
 

Randvoorziening Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft 
de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen. 
 

Renovatie Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende 
toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuw 
aangelegd. 
  

Reparatie Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte 
toestandswijziging wordt doorgevoerd. 
 

Riolering Het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de 
inzameling en het transport van afvalwater. 
 

Rioolput Constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren 
deksels in de weg). 
 

Rioolwaterzuiveri
ngsinrichting 

 

Het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van 
afvalwater. 
 

Streng Rioolbuizen tussen twee inspectieputten. 
 

Verbeterd 
gescheiden 
rioolstelsel 

 

Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij wat 
grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest vervuilde 
deel van de neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de zuivering 
afgevoerd. 
 

Verhard 
oppervlak 

Oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater niet kan infiltreren, maar 
oppervlakkig afstroomt (huizen, straten, en dergelijke). 
 

Vervangen Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt 
verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst. 
 

Visuele inspectie Het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen 
inspecteren van de toestand. 
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Vrijvervalriool 
 
 
Vuilemissie 
 

Riool waardoor afvalwater door de zwaartekracht wordt getransporteerd  
 
Zie vuiluitworp. 
 

Vuiluitworp Het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het 
oppervlaktewater via overstorten. Hierbij kan gedacht worden aan biologisch 
afbreekbare stoffen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan 
stikstof en fosfaten en aan zware metalen. 
 

Vuilwaterriool Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag. 
 

Waterkwaliteitsdo
elstelling 

Doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water een 
bepaalde functie te kunnen laten vervullen. 
 

Water op straat Het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau. 
 

Waterketen De waterstroom vanaf het drinkwaterbedrijf, via de gebruikers en het rioolstelsel 
naar de RWZI (drinkwatervoorziening - riolering - afvalwaterzuivering). 
 

Wortelingroei De wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of 
kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid. 
 

Zandinloop Het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren. 
 

Zand- en 
vuilophoping 

Opgehoopt materiaal met een losse structuur. 
 

Zetting Bodemdaling als gevolg van inklinking, krimp, door de bouw van kunstwerken, 
het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen. 
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Bijlage 2 

 Het Beleidskader 
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BELEIDSKADER 

Inleiding  Het gemeentelijke afvalwaterbeleid heeft relaties met diverse andere 

overheidstaken, zowel op gemeentelijk niveau als op niveau van andere 

overheden. Deze relaties stellen middels wetgeving en beleidsnotities eisen aan 

de riolering en aan de zorg voor de riolering. 

Het belangrijkste wettelijke kader en enkele samenwerkingsvormen in de 

waterketen worden in deze bijlage beschreven. 

 

 

BELEIDSKADER 

Europese richtlijnen en beleid 

KRW 

 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in december 2002 in werking getreden. 
Het doel van de Kaderrichtlijn water (KRW) is "het vaststellen van een kader voor de 
bescherming van oppervlaktewateren en grondwater, en dat ecosystemen voor 
verdere achteruitgang behoedt, beschermt en verbetert". De KRW streeft naar 
verhoogde bescherming en verbetering van het milieu, onder andere door s pecifieke 
maatregelen 
voor de geleidelijke vermindering van lozingen en emissies van prioritaire stoffen (aan 
banden gelegd door middel van een zwarte lijst). 
 

De KRW heeft voorrang op alle nationale wetten en beleid. Daarbij dienen de 

stroomgebiedbeheersplannen voor de waterlichamen, die door de waterschappen in 

gezamenlijk overleg met alle waterpartners zijn opgesteld, als leidend principe 

gebruikt te worden bij het opstellen van het provinciale waterplan en 

waterbeheerplannen van de waterschappen. Het is  bovendien mogelijk dat bepaalde 

maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen, die een sterke relatie hebben met de 

drie wettelijke zorgplichten, worden gefinancierd vanuit het vGRP. 

 

SGBP Voor de KRW heeft iedere lidstaat van de Europese Unie de gelegenheid gekregen 
om uiterlijk 22 december 2009 een Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) in te dienen bij 
de Europese Commissie. In het SGBP zijn onder meer de maatregelen opgenomen 
om aan de KRW doelen te voldoen. De gemeente Leiderdorp valt onder het SGBP 
Rijndelta (Rijn-West). 
 

Richtlijn 

Stedelijk 

Afvalwater 

In de Nederlandse wetgeving komt deze wetgeving tot uitdrukking in het Waterbesluit 
behorende bij de Waterwet en de artikelen 10.30 tot en met 10.35 van de Wet 
milieubeheer. De Europese richtlijn stelt eisen aan het rioolstelsel, aan de 
zuiveringsinrichtingen en aan de verwerking van het zuiveringsslib dat als afval 
ontstaat bij de zuivering. Bovendien verplicht de richtlijn de Lid-Staten elke twee jaar 
te rapporteren over de voortgang, niet alleen aan "Brussel", maar ook aan de eigen 
bevolking. Deze rapportage wordt ook wel aangeduid als het situatierapport.  

 

 

Nationale wetten, beleid en richtlijnen 

WM De Wet milieubeheer voorziet in de bescherming van het milieu in de breedste zin 

van het woord. De zorgplichten voor het doelmatig inzamelen van afvalwater, 

hemelwater en grondwater zijn in deze wet en de Waterwet benoemd. In artikel 

4.22 is de gemeentelijke verplichting tot het opstellen van een Gemeentelijk 

Rioleringsplan opgenomen. 

 

In het vGRP is het beleid van de uitvoering van de zorgplicht voor afvalwater, 

hemelwater en grondwater vastgelegd. Een samenvatting van deze zorgplicht is 

hieronder weergegeven (bron: St. RIONED). 
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Zorgplicht afvalwater 

De gemeente zorgt voor de doelmatige inzameling en transport van afvalwater dat 

vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. De 

provincie kan in het belang van een doelmatig beheer van afvalwater, ontheffing 

verlenen van de zorgplicht voor een gedeelte van het grondgebied van de 

gemeente, dat gelegen is buiten de bebouwde kom of een bebouwde kom van 

waaruit afvalwater met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 

inwonerequivalenten wordt geloosd. 

 

Zorgplicht hemelwater 

De gemeente zorgt voor een doelmatige inzameling van hemelwater voor zover van 

de particulier redelijkerwijs niet kan worden verlangd dit water in de bodem of in het 

oppervlaktewater te brengen. Bij verordening kan de gemeente het lozen van 

hemelwater op een vuilwaterriool beëindigen. Hierdoor kan na afkoppelen het 

gescheiden aanbieden van de particulier geëist worden. De gemeente kan 

eveneens milieuvoorschriften stellen aan de lozing van hemelwater of ingezameld 

grondwater. De gemeente moet hieraan een termijn stellen waarbinnen aan de eis 

moet worden voldaan.  

 

Zorgplicht grondwater 

De wet beoogt nieuwe grondwateroverlastproblemen te voorkomen en patstellingen 

bij reeds bestaande problemen te doorbreken. 

Particuliere eigenaren, gemeente, waterschap en provincie hebben ieder eigen 

verantwoordelijkheden en mogelijkheden in het treffen van maatregelen. Bovendien 

wenst de wetgever geen overbodige en ondoelmatige maatregelen. Dit heeft geleid 

tot de volgende zorgplicht die het beste letterlijk geciteerd kan worden uit de wet: 

De gemeente draagt "zorg voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van 

maatregelen ten einde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor 

de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de 

zorg van het waterschap of de provincie behoort". De particulier is verantwoordelijk 

voor de goede staat van zijn eigendom en derhalve voor het treffen van 

bouwkundige of waterhuishoudkundige voorzieningen op het eigen terrein en aan 

de eigen woning. De gemeente wordt aanspreekbaar op grondwateroverlast, maar 

geen enkele instantie wordt verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor de 

grondwaterstand (Nota n.a.v. het verslag, KST101120, p.8). De gemeente vormt 

het loket voor klachten en zorgt voor een doelmatige aanpak. Maatregelen in het 

openbaar gebied komen voor rekening van de gemeente. 

 

waterwet Sinds eind 2009 is de Waterwet van kracht. Aansluitend op principes uit de KRW 

en Waterbeheer in de 21e eeuw, staat duurzaamheid van het watersysteem 

voorop. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en 

verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast 

levert de Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen, zoals 

vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Een 

belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de 

afzonderlijke waterbeheerwetten worden 

gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning, die met een 

wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden aangevraagd. 

De Waterwet vervangt de volgende wetten voor het waterbeheer in Nederland: 

 Wet verontreiniging oppervlaktewateren; 

 Wet op de waterhuishouding; 
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 Waterbodemparagraaf uit Wet bodembescherming; 

 Wet op de waterkering; 

 Wet verontreiniging zeewater; 

 Wet droogmakerijen en indijkingen; 

 Wet beheer rijkswaterstaatwerken; 

 Waterstaatswet. 

 

WION Op 1 juli 2008 is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) in 

werking getreden. Deze wet, die ook wel bekend staat als de 

‘Grondroerdersregeling’, is bedoeld om graafschade te voorkomen en de veiligheid 

van zowel de graver als de omgeving van de graver te bevorderen. Netbeheerders 

dienen al hun belangen bij het Kadaster te registreren. Daarnaast moeten zij tijdig 

de volledige, juiste en actuele informatie verstrekken over de kabels en leidingen 

die zij in de grond hebben liggen. 

 

Afwijkingen die door grondroerders worden doorgegeven moeten snel worden 

aangepast in het systeem. Grondroerders zijn vanaf 1 oktober 2008 verplicht om 

iedere mechanische grondroering bij het Kadaster te melden. Het Kadaster kan 

deze informatie dan op de juiste manier inzetten. Ook zullen grondroerders 

afwijkende liggingen moeten melden bij de netbeheerders en dienen zij 

vanzelfsprekend zorgvuldig te graven, volgens de richtlijn van het CROW. 

 

Deltapro-

gramma 

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, 

gemeenten en waterschappen werken hierin samen m et inbreng van de 

maatschappelijke organisaties. Het doel is om Nederland ook voor de volgende 

generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende 

zoetwater.  

 

Wabo De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is van kracht geworden op 1 januari 

2010. Hiermee wordt het mogelijk om binnen de huidige wetgeving sneller een 

vergunning te krijgen. Bovendien is het één geïntegreerde vergunning voor 

bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De nieuwe wet moet niet 

alleen leiden tot minder rompslomp voor aanvragers, maar moet ook tegenstrijdige 

voorschriften voorkomen. Burgers en bedrijven die nu nog verschillende 

vergunningen nodig hebben en willen bouwen of verbouwen hoeven nog maar één 

type vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning. 

 

Wro 

 

De Wet ruimtelijke ordening regelt de ruimtelijke inrichting. Hierbij is sinds 2003 de 

verplichting opgenomen om een zgn. watertoets uit te voeren. Hierin wordt 

beschreven welke gevolgen ruimtelijke plannen hebben op de waterhuishouding en 

welke compenserende maatregelen moeten worden getroffen. 

 

Waterschapswet  De Waterschapswet is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1991. De wet 

regelt de instelling en opheffing van een waterschap. Bij instelling worden de taken 

en inrichting van het waterschap en de samenstelling van het bestuur geregeld. De 

taken van de waterschappen zijn sinds 2009 verder uitgewerkt in de Waterwet. 

 

Wet gemeente-

lijke water-taken 

In de overgangswet gemeentelijke watertaken, in werking per 1 januari 2008, 
worden naast de traditionele gemeentelijke zorg voor afvalwater expliciet 
zorgplichten benoemd voor hemelwater en grondwater. Er wordt uitgegaan van de 
verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar voor maatregelen op het eigen 
terrein. Indien in het bebouwd gebied sprake is van structureel nadelige gevolgen 
van de grondwaterstand, dan krijgt de gemeente een zorgplicht. Deze 
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gemeentelijke zorgplicht geldt alleen als het gaat om maatregelen die doelmatig zijn 
en niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of provincie behoren. In de 
wet is ook de verbreding van het gemeentelijke rioolrecht tot een 
bestemmingsheffing geregeld, waarmee de gemeente voorzieningen kan 
bekostigen voor hemelwaterafvoer en de aanpak van grondwaterproblemen in 
bebouwd gebied, mits deze maatregelen zijn opgenomen in een vGRP. De 
gemeente krijgt o.a. een bevoegdheid om via een verordening of 
maatwerkvoorschrift regels te stellen aan het hemel- en afvalwater dat 
perceelseigenaren aan de gemeente willen overdragen. Daarnaast is de gemeente, 
naar aanleiding van de wet gemeentelijke watertaken, ook verplicht een zgn. 
loketfunctie te vervullen naar de burger toe. Dit houdt in dat de gemeente de regie 
in handen dient te nemen bij het behandelen van alle aan water gerelateerde 
klachten van burgers. 
 

4
e
 nota 

waterhuis-

houding (NW4) 

 

De 4e nota waterhuishouding is een belangrijke onderbouwing geweest voor het 
opstellen van de nieuwe waterwet. Hierin staan veiligheid en bewoonbaarheid 
centraal waarbij het watersysteem veerkrachtig en duurzaam in stand gehouden 
wordt en versterkt. De richtlijnen van de Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren (CUWVO) en de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) 
werden in de 4e nota waterhuishouding als onderdeel van nationaal beleid 
vastgesteld. 
 

Rijksvisie 

Waterketen 

 

De Rijksvisie waterketen geeft aan welke publieke belangen geborgd moeten 
worden. Ook wordt aangegeven in streefbeelden hoe dit over een lange termijn 
vormgegeven wordt. Het streefbeeld bestaat uit het verminderen van de 
vermenging van (schoon) regenwater en (vuil) afvalwater (waterketen en 
watersysteem komen los van elkaar) enerzijds en doelmatigheid en klantgerichtheid 
in de drink- en afvalwatersector anderzijds. 
 

Beleidsbrief 

Regenwater en 

riolering 

 

Deze brief betreft een herijking voor het regenwaterbeleid en is gericht op een 
duurzame omgang met regenwater. Het vernieuwde regenwaterbeleid steunt op het 
principe van aanpak bij de bron (hergebruik), vasthouden en bergen en gescheiden 
afvoeren van afvalwater. Hierbij dient een integrale afweging lokaal gemaakt te 
worden. De maatregelen behoren doelmatig te worden toegepast, 
verantwoordelijkheden worden per partij geformuleerd en de gemeente is regisseur. 
De beleidsbrief is voor bestaande gemengde rioolstelsels van belang, bij 
vervanging van deze stelsels dient de ontvlechting van afvalwaterlozingen en 
hemelwaterlozingen te worden afgewogen; afkoppelen van hemelwater wordt niet 
verplicht gesteld. De beleidsbrief is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. 
 

Handreiking 

afvalwater 

buitengebied 

Ongezuiverde lozingen op bodem en oppervlaktewateren dienen niet meer voor te 
komen. Hiertoe wordt met maatwerk, doelmatigheid en onder een regierol van de 
gemeente een lokale afweging gemaakt of lozingen in het buitengebied door middel 
van drukriolering, IBA’s of op andere wijze worden gesaneerd.  

  
 
 
 
 
…de 

Voorkeurs-

volgorde 
 

ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater wordt naar een inrichting als bedoeld 

in artikel 15a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren getransporteerd. 

 
De voorkeursvolgorde heeft als doel om relatief schoon regenwater bij de bron te 
scheiden en niet onnodig te vermengen en te vervuilen met afvalwaterstromen. 
 

De uitvoering van de afvalwaterzorgtaak wordt sinds 1993 beschreven in een 

Gemeentelijk Rioleringsplan. Daar het voorheen alleen de zorg rondom afvalwater 

betrof en deze nu ‘verbreed’ is met hemel- en grondwater dient het beleid en 

maatregelen voortvloeiend uit het beleid beschreven te worden in een vGRP. 

 

 

Nota Ruimte 
 

De nota ruimte vertaalt ruimtelijke inrichtingsprincipes voor de lange termijn waarin de 

hoofdlijnen van beleid zijn opgenomen. De inrichting van Nederland staat hierin 

centraal. Water wordt in de nota betrokken als ordenend principe door problemen bij 

de bron op te lossen, problemen te voorkomen en de watertoets als instrument te 
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verplichten. 

 

Nationaal 

Bestuurs-

akkoord 

water 

 

Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) heeft tot doel om in de periode tot 2015 

het watersysteem in Nederland op orde te krijgen en daarna op orde te houden. Het 

gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, 

bodemdaling en een veranderend klimaat. De ‘stedelijke wateropgave’, welke inzicht 

geeft in de waterketen en haar verbinding met het watersysteem, is hierbij het 

belangrijkste instrument.  

 

Nationaal 

Bestuurs-

akkoord 

water 

Actueel 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (NBW-a, 25 juni 2008) is een nieuwe 

afspraak gemaakt over de invulling van de basisinspanning voor rioleringsstelsels. 

Deze wijkt af van de afspraak in het vorige NBW, in de zin dat er ook mag worden 

gekeken naar maatregelen in het watersysteem (naast de waterketen). 

 

Sommige richtlijnen van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) worden als 

model gebruikt voor de uitwerking van wet- en regelgeving, terwijl anderen een meer 

adviserend karakter hebben. Inmiddels zijn eenduidige richtlijnen opgesteld voor de 

zogenaamde basisinspanning voor rioleringsstelsels. Zo mag de theoretisch 

berekende vuiluitworp van de gemengde rioleringsstelsels gemeentebreed niet meer 

dan 50 kg/CZV/hectare bedragen. Het NBW-a voorziet beleidsmatig in de mogelijkheid 

om eventueel de maatregelen in het watersysteem toe te passen. 

 

Bestuurs-

akkoord 

waterketen 

2007 

 

Het bestuursakkoord tussen drinkwaterbedrijven, gemeenten, waterschappen, en de 

ministeries van VROM en van Verkeer en Waterstaat heeft als doel: versterking van 

de onderlinge samenwerking. Dit akkoord bevat afspraken die leiden tot versterking en 

verdere stimulering van het samenwerkingsproces tussen gemeenten (rioleringszorg), 

drinkwaterbedrijven en waterschappen (afvalwaterzuivering). Resultaat van deze 

afspraken moet zijn dat de doelmatigheid en transparantie van de uitvoering van de 

genoemde taken wordt vergroot. In het bestuurs akkoord wordt onderkend dat 

lastenstijgingen als gevolg van met name investeringen ter vermindering van het risico 

op wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit nodig zullen zijn. Het 

gezamenlijk streven dient er echter op gericht te zijn deze lastenstijging zoveel 

mogelijk te beperken (minder meerkosten) door doelmatiger samen te werken. 

 

Leidraad 

Riolering 

De leidraad riolering wordt gebruikt om technische en organisatorische aspecten van 

het rioleringsbeheer af te stemmen op veel voorkomende problemen. De inhoud van 

de leidraad riolering wordt actueel gehouden door de stichting RIONED. 

 

Actie ‘Storm’ 

 

Op 1 november 2009 heeft de staatssecretaris van verkeer en waterstaat de Unie van 

Waterschappen (UvW) verzocht om voorstellen te doen om te komen tot een 

doelmatiger en rationeler waterbeheer in Nederland. Door de Unie van 

Waterschappen is hierop gereageerd en is met voorstellen gekomen om de 

doelmatigheid in de waterketen te vergroten en hierdoor kosten te besparen. Op 26 

november 2009 is vervolgens door de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) 

hierop gereageerd en heeft zij kritische kanttekeningen geplaatst bij de voorstellen die 

door de UvW zijn gedaan. Wel geeft de VNG aan dat ook de gemeenten in de 

komende periode inzetten op een doelmatiger beheer van de waterketen. De VNG 

heeft daarom in haar brief voorgesteld om gezamenlijk met de UvW de aanwezige 

voorstellen uit te werken met als uiteindelijk gezamenlijk doel een doelmatiger 

waterbeheer. 

 

Uiteindelijk is in juni 2010 door de UvW en de VNG een brief verstuurd aan de 
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bestuurlijke organisaties van waterschappen en gemeenten met het verzoek 

gezamenlijk de dialoog aan te gaan op het gebied van samenwerking. Los van de 

benadering op lokaal niveau hebben de VNG en de UvW zich ook doelstellingen 

gesteld. Deze doelstellingen zijn hieronder benoemd: 

 Fase 1: de opstartfase van 1 mei tot 1 juli 2010; 

 Fase 2: het vaststellen van de bestuurlijke of hoog ambtelijke trekkers per 

(set van) zuiveringskring(en) in de periode 1 juli tot en met 31 december 2010 

om het regionale uitwerkingsproces op te starten en te stimuleren; 

 Fase 3: het maken van bindende afspraken in de periode 1 januari tot en met 

31 december 2011over de juridische verankering van de samenwerking. 

Volgend jaar kunnen gemeenten en waterschappen hun ambities in de regio 

duidelijk maken; 

 Fase 4: het sluiten van een gemeenschappelijke regeling, coöperatie of 

alternatieve regeling in de periode tot en met 31 december 2012 in meer dan 

75% van de zuiveringskringen. De gemaakte afspraken krijgen een 

organisatorische invulling. 

 

In de brief aan de bestuurlijke organisaties is benadrukt dat het behalen van een 

hogere doelmatigheid in de afvalwaterketen vooral op lokaal niveau gerealiseerd 

moet worden. 

 

Duurzaam 

Inkoop beleid 

De Rijksoverheid heeft als ambitie om in 2010 bij 100 procent van haar inkopen 

duurzaamheid mee te nemen; voor provincies en waterschappen is dit 50 procent, 

voor gemeenten 75 procent. Alle partijen streven naar 100 procent in 2015. Zo krijgt 

de markt van duurzame producten en diensten een stevige impuls en geeft de 

overheid het goede voorbeeld.  

 

 

Provinciaal beleid 

Provinciaal 

Waterplan 

2010-2015 

De waterwereld is in rap tempo aan veranderingen onderhevig. Die zijn zowel van 

bestuurlijke als van klimatologische en ruimtelijke aard. Redenen genoeg om het 

provinciale beleid daarop aan te passen. Het Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 

2010-2015 bevat de hoofdlijnen van het provinciaal waterbeleid voor deze periode. 

Het plan komt in de plaats van het waterbeleid zoals dat is vastgelegd in het 

Beleidsplan Groen, Water en Milieu (2006). 

 

De effecten van klimaatverandering en de druk op de beschikbare ruimte nemen de 

komende decennia verder toe. Bescherming tegen overstromingen blijft dan ook 

onverminderd belangrijk en wordt zelfs gecompliceerder door de zeespiegelstijging en 

bodemdaling. De toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardig zoet water en  

conflicterende belangen van watergebruikers maken de verdeling van zoet water tot 

een heus maatschappelijk vraagstuk. De chemische en ecologische toestand van 

grond- en oppervlaktewater moet verbeterd worden. Het watersysteem vereist 

aanpassingen om deze 

effecten de baas te blijven. 

 

Dit alles leidt tot vier kernopgaven voor de provincie Zuid-Holland: 

1. Waarborgen waterveiligheid 

2. Realiseren mooi en schoon water 

3. Ontwikkelen duurzame (zoet)watervoorziening 

4. Realiseren robuust & veerkrachtig watersysteem  
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Mooi en 

schoon water 

 

Doelstellingen 2010-2015 Mooi en schoon water 

1. In alle 126 oppervlaktewaterlichamen zijn de maatregelen 

uitgevoerd conform de gemaakte bestuurlijke afspraken in het 

SGBP. Op basis van de huidige inzichten zal dit resulteren in het 

bereiken van de ecologische doelen in 10 van de 126 KRW 

oppervlaktewaterlichamen. Gemiddeld genomen over Zuid-Holland 

is in de overige KRW-oppervlaktewaterlichamen een herkenbare 

verbetering opgetreden (cijfers afkomstig uit landelijke KRW-

database). 

2. In de planperiode is er geen sprake van achteruitgang in de 

toestand van de KRW oppervlaktewaterlichamen. 

3. In de overige oppervlaktewateren (die geen KRW-

oppervlaktewaterlichaam zijn) is een verbetering zichtbaar van de 

oppervlaktewaterkwaliteit richting het basiskwaliteitsniveau. Daartoe 

worden uiterlijk in de planperiode tussen de provincie en de 

waterschappen afspraken gemaakt. 

4. De provincie heeft in de planperiode de integratie van de 

beoordelingsmethodieken voor KRW en niet-KRW wateren op 

landelijk niveau geagendeerd. Dit wil zeggen dat de provincie actief 

gaat deelnemen aan de al bestaande landelijke werkgroepen die 

hiervoor zijn ingesteld. De provincie zal zich actief inzetten voor een 

methodiek die voldoet aan haar eisen en die van haar partners en 

wil graag proeftuin zijn voor de uitwerking van die nieuwe methodiek 

 

Wateroverlast 

 

De basis voor de aanpak van de wateroverlast wordt gevormd door het NBW- Actueel 

(2008) en Verordening Waterbeheer. 

1. In de gehele provincie voldoet het watersysteem uiterlijk in 2015 

aan de normen voor wateroverlast. Deze normen worden in 

2009 opgenomen in de waterverordening. Uitzondering op de 

planning zijn: 

 

 gebieden waar maatregelen aantoonbaar efficiënter en/of integraler 

kunnen worden uitgevoerd door een tijdstip na 2015 te kiezen, 

bijvoorbeeld vanwege koppelingskansen aan andere projecten; 

 wijken in bestaand stedelijk gebied, waar geen sprake is van een 

urgente wateropgave. Hier moeten maatregelen uiterlijk in 2027 zijn 

uitgevoerd door gemeenten en waterschappen; 

 wanneer in 2012 blijkt dat door problemen met grondverwerving de 

maatregelen niet voor 2015 gerealiseerd kunnen worden, zullen wij de 

knelpunten in beeld brengen en samen met de waterschappen 

oplossingen zoeken. 

 Kansen om de wateropgave te koppelen aan uitvoering van maatregelen 

in KRWverband en andere beleidsopgaven (als groen, recreatie, 

ruimtelijke ordening) zijn maximaal benut. 

 

Stedelijke 

waterketen 

Doelstellingen 2010-2015 Stedelijke waterketen 

2) Uiterlijk eind 2012 beschikken alle gemeenten over een verbreed 

gemeentelijk rioleringsplan (VGRP), waarin is vastgelegd hoe het 

stedelijk (afval)watersysteem op orde wordt gehouden of gebracht. 

3) Gemeenten hebben uiterlijk in 2015 de basisinspanning uitgevoerd 

(conform afspraken in KRW-verband). 
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4) In de afvalwaterketen is in 2015 doelmatigheidsverbetering gerealiseerd 

van 1 a 2% per jaar ten opzichte van 2005 volgens het BWK-2007 in de 

afvalwaterketen. 

  

 

 

Beleid hoogheemraadschap van Rijnland 

Waters-
beheerplan 
& 
Nota 
Emissie-
beheer 

riolering 

Het beleid van de waterbeheerder, het Hoogheemraadschap van Rijnland, staat 

verwoord in het waterbeheersplan 2016 – 2021. 

 

Voor het onderdeel riolering is het waterbeheersplan vertaald in een nota 

emissiebeheer van september 2010. In de nota emissiebeheer is de afgelopen 

periode geëvalueerd en is een toekomstvisie gedefinieerd voor de komende periode. 

De toekomstvisie uit de nota emissiebeheer luidt: 

 

“Efficiëntie wordt in de waterketen nog belangrijker. Rioolstelsels zullen optimaal op de 

waterzuiveringen aan moeten sluiten. Rijnland zal nauw m et gemeenten moeten 

samenwerken om dit te bereiken. Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (vGRP) 

krijgt een centrale rol. Gemeenten krijgen bevoegdheden over grond- en 

hemelwaterafvoer. Dit kan alleen nog maar b ij uitzondering naar de waterzuivering 

afgevoerd worden. Dat versterkt naar verwachting de aandacht voor afkoppelen.  

Vergunningen worden vervangen door algemene regels en akkoorden, voor 2013 

moeten alle rioleringsplannen een verbrede component hebben. Dat betreft overstort 

van rioolwater, het afkoppelen van regenwater, de zgn. indirecte lozingen op het 

rioolstelsel en de ongerioleerde lozingen. Voortaan kan Rijnland alleen in 

uitzonderingsgevallen op de regels aanvullende emissie-eisen stellen. Indirecte 

lozingen vallen voortaan onder de gemeentelijke omgevingsvergunning. Rijnland heeft 

daarin een adviesrecht. Naast deze ontwikkelingen wijzigt de juridische status van de 

IBA.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat betreft de waterkwaliteit wordt sinds jaar en dag gestreefd naar de implementatie 

van de doelstellingen uit de Vierde Nota Waterhuishouding: 

 In 2003 voldoen aan het emissiespoor (50% emissiereductie); 

 In 2006 voldoen aan het waterkwaliteitsspoor (voorkomen van overmatige 

vervuiling en zuurstofloosheid). 

 

Dit beleid is verwoord in de Tweede Rioleringsnota van de wRw. Door vertraagde 

uitvoering van rioolmaatregelen houdt het hoogheemraadschap rekening met een 

afronding van het emissiespoor en het waterkwaliteitsspoor in 2015. 

 
Adviesnota 
Rijnland 
zet ook in 
op samen-
werking 
grondwater 

Met de inwerkingtreding van de Waterwet wil het hoogheemraadschap van Rijnland 

het grondwater proactief oppakken. De nota (april 2011) geeft nader advies op de rol 

van grondwater bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij bestaande grondwateroverlast 

situaties. 

Het hoogheemraadschap wil hiermee haar kennis delen en haar bereidwilligheid tonen 

om te komen tot de best maatschappelijke oplossingen op lokaal niveau. 
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Bijlage 3 

 Maatstaven en meetmethoden 
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Bijlage 4 

 Benchmark rioleringszorg 2013 
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Bijlage 5 

 Kostenoverzicht en kostendekkingsplan 


