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1

Een nieuw gemeentelijk rioleringsplan

1.1
Waarom is een gemeentelijk rioleringsplan belangrijk?
Overal in gemeente Eijsden-Margraten is water te vinden. Het stroomt door de Maas, de
Voer en andere wateren. Er liggen drinkwaterleidingen in de hele gemeente, om iedereen te
voorzien van schoon drinkwater. Door riolen stroomt het afvalwater, soms vermengd met
hemelwater. Dat hemelwater blijft soms ook bovengronds en stroomt dan naar wadi’s en
regenwaterbuffers. Er zijn installaties die het rioolwater zuiveren. En er ligt een
drainagenetwerk, waarmee we overtollig grondwater afvoeren van plekken waar het
overlast kan geven.
Een Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is een belangrijk document omdat we hierin
beschrijven hoe wij, gemeente Eijsden-Margraten, de riolering willen beheren en hoeveel dit
onze burgers kost. De riolering is een belangrijke voorziening voor de volksgezondheid en
een goede leefomgeving. Het beheer van riolering moet daarom goed geregeld zijn en dit
plan biedt daar de basis voor.
Met dit gemeentelijk rioleringsplan geven we aan wat wij doen om al het water op de juiste
plek te krijgen. Wij zijn formeel alleen verantwoordelijk voor de rioleringstaken (stedelijk
afvalwater, hemelwater en grondwater), daarom ligt hier de nadruk op. Riolering heeft
echter ook raakvlakken met het watersysteem (beken, sloten, vijvers), de
rioolwaterzuivering en de drinkwatervoorziening. Dit betekent dat we met een integrale blik
moeten kijken naar andere onderdelen van de waterketen, ook al vallen die niet direct onder
onze verantwoordelijkheid.
1.2
Een gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan
Wij werken al vele jaren samen in het samenwerkingsverband Maas en Mergelland. Hierin
werken we samen met de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meersen, Vaals,
Valkenburg aan de Geul, het waterschap Limburg (WL), het waterschapsbedrijf Limburg
(WBL) en de waterleidingmaatschappij Limburg (WML). Als samenwerkingsverband zorgen
we samen voor de waterketen. Met de jarenlange samenwerking is een bekendheid en
vertrouwdheid ontstaan die ervoor zorgt dat wij een gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan
konden opstellen.
Wij kennen elkaar goed genoeg om overeenstemming te krijgen op vele onderwerpen. Alles
wat we op die manier delen hebben we vastgelegd in het Waterplan Maas en Mergelland.
Dit waterplan maakt integraal onderdeel uit van dit GRP. In het GRP zijn de gemeentelijke
rioleringstaken van onze gemeente nader vastgelegd.
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1.3
Voor wie is het GRP?
Het gemeentelijk rioleringsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt daarom
ruime aandacht gegeven aan wat we hebben bereikt, wat we willen bereiken en wat we
nodig hebben. Voor onze medewerkers/adviseurs is het hiermee ook een belangrijk
document, want het geeft richting aan wat er de komende jaren wordt uitgevoerd. Er is
daarom ook een overzicht opgenomen van onderzoeken en investeringen. Voor alle
inwoners is het belangrijk dat zij kunnen opzoeken wat we voor hen doen op het gebied van
water. We hebben daarom duidelijk geformuleerd wat inwoners van ons mogen verwachten
en wat wij van onze inwoners verwachten.
1.4
Wat staat er in dit gemeentelijk rioleringsplan?
In hoofdstuk 2 kijken we terug op de afgelopen jaren. Hoofdstuk 3 gaat in op wat we willen
bereiken. Hoofdstuk 4 gaat over de huidige stand van zaken. Hoofdstuk 5 gaat over wat we
de komende jaren gaan doen. Hoofdstuk 6 gaat over wat we nodig hebben om dit te doen:
personeel en financiële ruimte.
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2

Even terug kijken

2.1
Wat hebben we bereikt?
We hebben gezorgd voor de afvoer van het afval- en hemelwater en hiermee voor
bescherming van de volksgezondheid en droge voeten. Door het afvalwater af te voeren is
vuil water uit de leefomgeving verwijderd en waren er geen overstromingen. Ook hebben we
hemelwater ingezameld en naar een goede plek geleid en voorkwamen we wateroverlast.
We hebben ingezet op de samenwerking Maas en Mergelland, wat heeft geleid tot een
sterke samenwerking die steeds meer samen oppakt.
Natuurlijk ging het niet altijd zoals we wilden. We hebben enkele keren wateroverlast gehad
na hevige neerslag. Dit hebben we onderzocht en op sommige plekken hebben we
aanpassingen gedaan. We merken ook dat we meer tijd kwijt zijn aan het betrekken van
personen en organisaties, omdat zij belangrijker worden om onze doelen te bereiken. De
laatste jaren hebben we hier al veel tijd in gestoken, maar nog steeds missen we soms de
contacten en het begrip dat een goede omgang met water ook in andere plannen en bij de
uitvoering een plek moet krijgen.
2.2
Wat hebben we gedaan?
We hebben planmatig gewerkt aan de rioleringszorg. We hebben onder andere het
benodigde onderhoud uitgevoerd, onderzoeken uitgevoerd en riolen vervangen of gerelined.
Een volledige evaluatie van de afgelopen jaren staat in bijlage 1. Enkele voorbeelden zijn:

• In 2007 is een Optimalisatie Afvalwater Systeem (OAS) uitgevoerd. De maatregelen uit
deze studie zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd:

° basisinspanning Margraten Noord, waarbij een hemelwaterriool is aangelegd in de
Eijkerweg en een bergbezinkkelder is aangelegd.

° basisinspanning Bemelen, waarbij hemelwaterwater is gescheiden van vuilwater en
•

een bergbezinkkelder is aangelegd
Wateroverlast 2011 projecten:

°
°
°
°
°
°

aanleg van een hemelwaterriool in de Pastoor Pendersstraat Banholt;
optimalisatie van de oppervlakkige afvoer van hemelwater in Vogelzang Eijsden;
realisatie noodoverlaat voor het hemelwaterriool in de Eindstraat in St. Geertruid;
realisatie noodoverlaat voor het gemengd riool in de Diepstraat in Eijsden;
optimalisatie van afstromend hemelwater bij BMR Mheer;
diverse kleine aanpassingen aan het hemelwaterriool en optimalisatie van
instroomvoorzieningen op diverse locaties binnen de gemeente.
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Binnen het samenwerkingsverband hebben we meerdere onderzoeken en projecten
uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijke basisrioleringsplan en ons onderzoek
naar duurzame onkruidbestrijding.
Daarnaast hebben we een aantal geplande werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Het gaat
om zeven projecten van het actie- en onderzoeksprogramma Maas en Mergelland (zie
bijlage 1). De omvang van dit programma bleek te groot. Er is daarom prioriteit gegeven aan
een nieuw BRP. Enkele geplande maatregelen waarvan nut en noodzaak door het nieuwe
GRP opnieuw bekeken zijn, zijn daarom uitgesteld. Ook kost het voorbereiden en uitvoeren
van projecten (veel) meer tijd dan waar we in het GRP van zijn uitgegaan. Dat heeft geleid
tot uitstel van twee maatregelen:
1. Realiseren basisinspanning Sint Geertruid door aanleg bergingsriool aan de Bukel en
optimaliseren afvoer hemelwater door aanleg nieuw hemelwaterriool Wolfsstraat-Bukel
2. Realiseren basisinspanning Banholt door aanleg bergingsriool in de Dalestraat en
oplossen wateroverlast door aanleg hemelwaterriool in de Dalestraat.
Een derde maatregel die we hebben uitgesteld is het participatieproject ‘Reconstructie
Provincialeweg N598 De Hut-De Plank’. De uitvoering van het project is naar achteren
geschoven doordat enkele percelen onteigend moeten worden.
2.3
Welke lessen nemen we mee?
De afgelopen jaren hebben we een lijn ingezet van toenemende samenwerking in de regio.
We hebben een goede samenwerking opgebouwd, waarbinnen we steeds meer oppakken.
Het vertrouwen dat er is ontstaan maakt het makkelijker om vervolgprojecten op te starten.
Daarom willen we hier mee doorgaan.
Het vakgebied wordt breder. Vooral bij klimaatmaatregelen krijgen we binnen de gemeente
te maken met RO, groen en wegen, buiten de gemeente met woningbouwcoöperaties,
waterschap, projectontwikkelaars, bewoners en vele anderen. Om dit groeiende netwerk op
te bouwen en te onderhouden, moeten we anders werken en andere informatie verschaffen.
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3

Wat willen we bereiken?

3.1
Ons beeld van de toekomst
In het Waterplan Maas en Mergelland hebben we ons beeld op de toekomst beschreven.
Het is een gezamenlijk beeld, voor alle gemeenten, het waterschap, het waterschapsbedrijf
en de waterleidingmaatschappij. We beschrijven daarin onze visie, ambities en
actieprogramma. Het waterplan maakt integraal onderdeel uit van dit GRP. De ambities uit
het waterplan zijn in dit GRP vertaald naar onze lokale situatie.
3.2
Hoe vullen we onze zorgplichten in?
Er zijn drie hoofddoelen met de rioleringszorg: het beschermen van de volksgezondheid,
droge voeten behouden en een prettige leefomgeving verzorgen. Door vuil water af te
voeren en te zuiveren beschermen we de volksgezondheid. Door overtollig water af te
voeren, houden we droge voeten. En door water op een goede manier in te zamelen en te
verwerken zorgen we voor een prettigere leefomgeving.
Deze hoofddoelen bereiken we door:

•
•
•
•
•

het inzamelen van stedelijk afvalwater;
het transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringsinstallatie of een IBA;
het inzamelen van overtollig hemelwater;
het transporteren en verwerken van ingezameld hemelwater;
het voor zover mogelijk ervoor zorgen dat grondwater de bestemming van de grond niet
belemmert.

Hieronder staat in hoofdlijn per thema aangegeven wat wij als gemeente doen en wat de
verantwoordelijkheid is van onze inwoners en bedrijven.
1. We beschermen de volksgezondheid door te zorgen voor zo min mogelijk afvalwater. Dit
afvalwater transporteren we naar een zuiveringsinstallatie.
Hoe gaat het nu?
Drinkwater wordt gebruikt waardoor afvalwater ontstaat. Dit afvalwater wordt ingezameld en
getransporteerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waarbij het soms vermengd is
met hemelwater. Dit afvalwater wordt gezuiverd in de RWZI en vervolgens geloosd op
oppervlaktewater.
Wat doen wij?

Wat verwachten wij van onze inwoners en
bedrijven?

• onderhouden huidige stelsel

• geen lozingen van ongewenste stoffen
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• leggen bij nieuwbouw gescheiden
rioolstelsel aan (of houden hemelwater
op een andere manier gescheiden)

• leggen bij vervanging van gemengd riool
een gescheiden riool aan (of houden
hemelwater op een andere manier
gescheiden), als dat technisch en
financieel kan

• het zoveel mogelijk gescheiden houden
en zelf verwerken van hemelwater

• het maken van goede rioolaansluitingen
• het in goede staat houden van de riolering
op eigen perceel

• houden toezicht op lozingen en
lozingsconstructies
2. We zorgen voor droge voeten, door water meteen in de bodem te brengen, zoveel
mogelijk te bergen of vertraagd af te voeren, en door bij de bouw rekening te houden met
de natuurlijke omstandigheden
Hoe gaat het nu?
Bij hevige neerslag is er veel water te verwerken. Dit water zamelen we in en verwerken we. Bij
hevige en langdurige regenbuien wordt dit steeds lastiger. Water stroomt dan naar het laagste
punt over het maaiveld en daar komt steeds meer water te staan. Soms komt het dan ook vanuit
oppervlaktewateren, zoals de beken. Als het stopt met regenen loopt het water langzaam weer
weg.
Wat doen wij?

Wat verwachten wij van inwoners en
bedrijven?

• onderhouden het huidige stelsel
• leggen geleidelijk voorzieningen aan om

• dat water op straat wordt geaccepteerd,

meer water te kunnen infiltreren, bergen
en afvoeren

• combineren waterwerkzaamheden met
groen, wegen en RO

• houden bij nieuwbouw rekening met de
natuurlijke omstandigheden, op lage
plekken en rondom oppervlaktewateren
bouwen we alleen als we voldoende
voorzorgsmaatregelen nemen

• we zijn aanspreekpunt voor
grondwatervragen of -klachten

omdat wij dit niet kunnen voorkomen

• dat alle inwoners proberen water direct in
de bodem te brengen, te bergen en
vertraagd af te voeren. Als dat niet kan, is
in overleg een andere manier van lozen
toegestaan.

• dat bewoners ook zelf maatregelen op
eigen terrein treffen om wateroverlast te
voorkomen, dat geldt ook voor
grondwateroverlast

• dat bewoners zorgen voor de
waterdichtheid van hun huis, ook aan de
onderzijde.
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3. We zorgen voor een prettige leefomgeving, door water weg te voeren waar dat nodig is
en water te behouden waar dat iets toevoegt
Hoe gaat het nu?
Met riolen zamelen we water in. Dit water transporteren we naar een goede plek. Meestal is dit
een RWZI, maar voor hemelwater steeds vaker ook water in de omgeving. Het water wordt hierna
weggevoerd uit het gebied, of zakt in de bodem. Grondwater heeft een aparte plek: dit laten we bij
voorkeur zoveel mogelijk op de natuurlijke manier in de grond. Pas als het overlast geeft zoeken
we naar een geschikte en redelijke manier om de overlast te verminderen
Wat doen wij?

Wat verwachten wij van inwoners en
bedrijven?

• onderhouden het huidige stelsel
• proberen hemelwater zoveel mogelijk

• dat ook op eigen grond wordt geprobeerd

bovengronds te houden

• combineren waterwerkzaamheden met
groen, wegen en RO

• bij nieuwbouw geven we veel aandacht
aan een goede combinatie van water,
groen, wegen en RO

om water vast te houden

• dat water in de openbare ruimte een
geaccepteerd gegeven is, zolang het op
de plek is waar het bedoeld is te zijn

• dat iedereen probeert hemel- en
grondwater op eigen terrein goed te
verwerken, zoals de wet van ze verlangt

• we bouwen op zo’n manier dat we
grondwateroverlast proberen te
voorkomen en onderzoeken meldingen
als er toch overlast wordt ervaren

3.3

Aandachtspunten voor Eijsden-Margraten

Omgaan met grondwater
Binnen onze gemeente komt weinig grondwateroverlast voor. Dankzij de hellingen ligt een
groot deel van de bebouwing relatief hoog, ver boven de grondwaterstand. In de lagere
delen komen wel grondwaterstanden voor die dichterbij het maaiveld liggen. Hiervandaan
ontvangen wij soms meldingen van grondwateroverlast.
Wij volgen onze wettelijke verplichtingen bij grondwatermeldingen. Dit begint bij de
ontvangst van meldingen. Via ons klantcontactcentrum kunnen alle inwoners contact
opnemen, waarna ze worden doorverwezen naar de watermedewerker van de gemeente.
Deze verstrekt de bij de gemeente aanwezige relevante informatie en voert een verkennend
onderzoek uit naar de oorzaak van de overlast.
Uit dit verkennende onderzoek blijkt wie verantwoordelijkheid draagt voor het probleem.
Volgens de wet zijn perceeleigenaren in principe zelf verantwoordelijk, voor zover deze

nl_rapport.docx 20161201

11 (78)

problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten
van een ander, particulier of overheid.
Als de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk is, maar geen redelijke oplossing kan vinden
(bijvoorbeeld doordat er mogelijkheid is om drainagewater af te voeren), dan voeren wij als
gemeente vervolgonderzoek uit. We kijken:

• of er sprake is van structurele overlast, hierbij hanteren we als richtlijn dat het zich langer
dan een maand per jaar voordoet en de aan de grond gegeven bestemming niet meer
volledig te gebruiken is;

• komt het niet voort uit weersomstandigheden of andere incidentele gebeurtenissen,
bijvoorbeeld doordat het een maand extreem veel regent, waardoor grondwaterstanden
stijgen;

• of we het doelmatig kunnen oplossen tegen redelijke kosten.
Oppervlaktewateren
Formeel ligt de verantwoordelijkheid voor de afvoerende capaciteit van oppervlaktewateren
bij het waterschap, maar als partner in de waterketen hebben wij hier ook een rol in en wij
hebben er ook een groot belang bij dat dit goed is geregeld. Het waterschap heeft als
opgave om de haar oppervlaktewateren in stedelijk gebied te laten voldoen aan een
theoretische regenperiode die eens in de 100 jaar voorkomt.
Aangezien het waterschap de meeste kennis en ervaring heeft met dit soort vraagstukken,
gaan wij er vanuit dat zij de leidende rol nemen bij het vinden van een oplossing. Voldoende
bescherming tegen wateroverlast is echter ook in ons belang, daarom zullen we waar nodig
meedenken en participeren in de benodigde onderzoeken en het opstellen van plannen.
Erosiebestrijding
Bij hevige neerslag stroomt water via het verharde en onverharde oppervlak naar het
laagste punt. Bij afstroming via onverhard oppervlak stroomt soms aarde mee, bij grote
hoeveelheden aarde kunnen dan modderstromen ontstaan. Dit is erosie. Er zijn
verschillende manieren om erosie te bestrijden. Een belangrijke oplossing ligt in het dwars
op de helling ploegen van het land, waardoor het water minder snel kan afstromen. Een
andere oplossing kan zijn om grasstroken aan te leggen tussen de akkers en de weg. Het is
vaak maatwerk: per locatie moet worden bepaald wat de oplossing is.
Op dit moment heeft erosiebestrijding geen hoge prioriteit, omdat de verordening
Erosiebestrijding Zuid-Limburg die door het productschap Tuinbouw is ingesteld voldoende
houvast biedt. Het algemene voorschrift is dat op landbouwpercelen in Zuid-Limburg
maatregelen genomen moeten worden, zoals (niet-kerende grond)bewerking en het
inzaaien van een bodembedekker. De maatregelen zijn afhankelijk van het gewas en het
hellingspercentage. Vanaf 18% helling is alleen exploitatie als grasland toegestaan.
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De laatste jaren is er echter weinig overlast geweest. Zodra het wel voorkomt nemen we
contact op met de betrokken boerderijen, omwonenden en relevante belangenorganisaties
om uitleg te geven en gezamenlijk te kijken naar oplossingen.
Afstroming van landelijk water
Door de hellingen in onze gemeente stroomt er bij neerslag veel water naar het laagste
punt. In veel gevallen liggen de bebouwde kernen in het beekdal, waardoor het water uit het
landelijk gebied afstroomt naar de bebouwing en daar overlast veroorzaakt. Buiten de
bebouwde kom hebben wij en het waterschap daarom regenwaterbuffers aangelegd,
waarmee we het water opvangen, bergen en geleidelijk afvoeren. Er blijft echter op enkele
locaties veel water afstromen en overlast veroorzaken. Een kant en klare oplossing is vaak
niet voorhanden. Eén duidelijk aanspreekpunt vaak ook niet. Om te voorkomen dat
overlastlocaties tussen wal en schip landen, spreken we in principe af dat stedelijk water
wordt ‘geregeld’ door de gemeenten, landelijk water door het waterschap.
Voor de komende jaren zetten wij in op een goede regenwaterstructuur om dit water naar
de beken te leiden. Samen met het waterschap willen we een plan maken om het
afstromende regenwater op een veilige manier door of om de bebouwing te leiden. Hiermee
verminderen we de kans op wateroverlast.
Burgerparticipatie
Duurzaam omgaan met hemelwater is niet alleen een taak van de gemeente. Iedereen die
een perceel in eigendom heeft is automatisch ook ‘waterbeheerder’. Zo ook burgers en
bedrijven in onze gemeente. We merken dat het belangrijker wordt om burgers en bedrijven
te betrekken bij de waterketen. Mogelijke knelpunten kunnen we vaak niet alleen oplossen.
Doordat we water vaker bovengronds verwerken en afvoeren wordt het water zichtbaarder.
En we merken dat de bebouwde kom erg is versteend. Niet alleen de openbare ruimte heeft
veel stenen en asfalt, ook de particuliere ruimte bestaat uit daken, opritten en terrassen.
Hierdoor stroomt veel water af naar de openbare ruimte én het riool.
Bij lange gelijkmatig verdeelde regenbuien is dit geen probleem. Hemelwater stroomt af via
het maaiveld of de riolering naar de daarvoor bedoelde (opvang)voorzieningen. Als het
korter en harder gaat regenen, kan dit op de laagste punten problemen gaan opleveren,
afhankelijk van de totale hoeveelheid hemelwater die valt. Gaat het nóg harder en heviger
regenen, dan ontstaat een ander probleem: alle oppervlakken gaan door ons hoogteverschil
afstromen, ongeacht of dit verharding is of onverharde tuintjes. Er valt zoveel regen in kort
tijdsbestek dat dit niet de kans heeft om in de bodem te trekken. De zomerse onweersbuien
zijn hier een goed voorbeeld van.
Om het afstromend water te verminderen, moet iedereen zijn steentje bijdragen, ook
burgers en bedrijven. Hier gaan we verschillende instrumenten voor ontwikkelen en die
inzetten op de plekken en momenten dat ze passend zijn. In eerste instantie bereiken we dit
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door uitleg en communicatie, vervolgens ondersteunen we en als laatste dwingen we af.
Voorbeeld hiervan is een hemel- en grondwaterverordening, die we opstellen als het nodig
is om afkoppelen bij bestaande bebouwing af te dwingen. Belangrijk is ook om bij
afkoppelen aandacht te hebben voor een goede be- en ontluchting van de binnenriolering.
Eigenaren zijn hier in principe zelf verantwoordelijk voor.
Wat kan ik als burger zelf doen om bij te dragen aan het klimaatbestendig maken van onze
leefomgeving?
Effectieve maatregelen om waterknelpunten te verminderen zijn in de eerste plaats
maatregelen die voorkomen dat water tot afstroming komt. Hemelwater vasthouden in de
tuin door laagtes in het grasveld aan te brengen, grindkoffers aan te leggen of water
hergebruiken. Moeilijkheid van ons gebied is de lage waterdoorlatendheid van de
ondergrond (leem en lössgrond). Hierdoor infiltreert hemelwater maar (zeer) langzaam.
Lukt infiltreren niet dan is vertraagd afvoeren van hemelwater een goed alternatief. Door
hemelwater vertraagd af te voeren, wordt de afvoer piek verkleind. Water komt langzamer
tot afstroming. Een voorbeeld hiervan is een voorziening die tijdelijk water opvangt en
langzaam leegloopt in de tuin of op straat. Zie het als een regenton met in de bodem een
klein gaatje. Bij hevige regenval loopt de ton snel vol, maar loopt langzaam leeg.
Indien geen van bovenstaande wijzen mogelijk is, rest niets anders dan onvertraagd
afvoeren naar de tuin of openbare ruimte. De openbare ruimte richten we tegenwoordig zó
in dat deze geschikt is om tijdelijk water op te vangen en af te voeren. Let wel dat niet ieder
gebied zo al is ingericht. Omgang met hemelwater
blijft maatwerk. Een blauwdruk voor de hele
gemeente is niet te geven.
Bovenstaande werkwijze is ook wel bekend als de
trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. We houden
het hemelwater vast in het gebied waar het valt,
lukt dit niet gaan we bergen en vertraagd
afvoeren. Als laatste mogelijkheid voeren we het
hemelwater af.

Figuur 3-1: Vasthouden-bergen-afvoeren

3.4
Hoe monitoren we dit?
Met de doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe) monitoren
we of we voldoen aan het beschreven beleid. Deze DoFeMaMe is voor alle Maas en
Mergelland-gemeenten gelijk. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk resultaatgericht
op te schrijven hoe we het beleid in de praktijk brengen. Dit is nog niet altijd mogelijk, omdat
we onvoldoende informatie hebben om het startpunt te bepalen. We hebben daarom soms
voorlopige doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden opgenomen, die we bij
het opstellen van het volgende GRP aanpassen naar de verkregen informatie.
In bijlage 2 staan de DoFeMaMe verder uitgewerkt.
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4

Hoe staan we er voor?

4.1
Onze riolering: basisgegevens
Onze gemeente telt 257 kilometer riolering, verdeeld over gemengd, gescheiden en persen drukleidingen. De gemiddelde leeftijd van de riolering is bijna 34 jaar. Gegevens over de
riolering worden bewaard in de digitale gegevensbestanden van de gemeente.
Tabel 4.A Overzicht voorzieningen riolering
Voorziening
Aantal Eenheid
Gemengde riolen
91 km
Dwa-riolen
91 km
Rwa-riolen
51 km
Persleiding
15 km
Drukriolering: leiding
9 km
Drukriolering: pompunits
33 stuks
Gemaal: gemengd
17 stuks
Gemaal: dwa
20 stuks

Voorziening
Gemaal: rwa
Putten
Kolken
Zandvangers
Overstorten
Randvoorzieningen
IBA

Aantal
11
5.706
6.205
205
25
9
19

Eenheid
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

Figuur 4-1 Lengte per aanlegperiode per rioleringstype

Te zien is dat we vanaf 2010 geen gemengde riolering meer aanleggen.
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Gedetailleerde informatie over de lay-out van de stelsels is opgenomen in het
rioleringsbeheersysteem en vastgelegd in de hydraulische berekeningen en
basisrioleringsplannen (dynamisch BRP), waaronder de stelselgegevens en gegevens
van de overstorten van waaruit (incidenteel) wordt geloosd. Wijzigingen t.o.v. de situatie
in de BRP’n overleggen we met waterschap en waterschapsbedrijf en vice versa.
4.2
Stedelijk afvalwater
Het stedelijk afvalwater zamelen we met vrijvervalriolen en drukriolering in, waarna we het
met vrijvervalriolen, persleidingen en gemalen afvoeren naar de RWZI’s Heugem en Limmel
in Maastricht en de RWZI Wijlre in de gemeente Gulpen-Wittem. Er zijn 19 percelen zonder
aansluiting op de riolering. Deze percelen beschikken over een individuele behandeling
afvalwater (IBA). Alle nieuwbouw wordt aangesloten op de riolering.
4.2.1
Wat is de toestand?
Voor de verschillende onderdelen van onze riolering hebben we verschillende vormen van
onderhoud ontwikkeld. Met het onderhoud zorgen we voor een goede toestand van de
riolering. Voor sommige onderdelen houden we de toestand proactief in de gaten; voor
andere onderdelen reageren we enkel op meldingen (zie Tabel 4.B).
Tabel 4.B Onderhoud en toestand
Onderdeel
Onderhoud
Kolken
Reiniging
Huisaansluitleidingen

Onderhoud na melding

Vrijvervalriolen

Reiniging, inspectie en reparatie

Gemalen

Reiniging, inspectie en reparatie

Drukriolering

Reiniging, inspectie en reparatie

Persleidingen

Reparatie na melding

IBA’s

door WBL

Regenwaterbuffers

Maaien

Beeld toestand
2x per jaar, naar
tevredenheid
op basis van meldingen,
naar tevredenheid
op basis van inspectie en
meldingen, naar
tevredenheid
op basis van inspectie en
meldingen, naar
tevredenheid
op basis van inspectie en
meldingen, naar
tevredenheid
op basis van meldingen,
naar tevredenheid
op basis van inspectie en
meldingen, naar
tevredenheid
op basis van meldingen,
naar tevredenheid

nl_rapport.docx 20161201

16 (78)

4.2.2
Hoe functioneert het?
In het BRP Heugem-Limmel hebben we onderzocht hoe de riolering functioneert. In het
BRP staat het theoretisch functioneren beschreven: met een computermodel hebben we
gesimuleerd wat er gebeurt bij hevige neerslag, zowel in de riolering als op maaiveld. Met
meldingen houden we bij wat er werkelijk gebeurt.
Wateroverlast
De wateroverlast is getoetst aan bui 08 uit de Leidraad Riolering. Dit is een bui die
theoretisch eens in de twee jaar voorkomt, waarbij dan geen water op straat mag blijven
staan. Verder is er gekeken naar de afstroming bij een bui die theoretisch eens in de 100
jaar voorkomt. Dit is een extreme bui die ter beeldvorming is doorgerekend. We hebben
gekeken waar het water hoog komt te staan en waar het water in panden komt te staan.
Voor deze locaties hebben we maatregelen gepland, enkel en alleen als ze tegen relatief
lage kosten de mogelijke overlast kunnen voorkomen.
Uit het BRP Heugem-Limmel blijkt dat op 10 locaties theoretisch wateroverlast voorkomt bij
bui 08 (T=2). Bij een deel van deze locaties zijn al maatregelen gepland die de komende
jaren worden uitgevoerd.
Op kaarten is aangegeven waar water ophoopt en waar kwetsbare panden zijn bij een bui
die theoretisch eens in de 100 jaar voorkomt.
Uit BRP Wijlre volgt dat onze overstorten in dit stroomgebied voldoen aan T=2.
Waterkwaliteit
Alle overstorten zijn getoetst aan de basisinspanning en KRW-eisen. De basisinspanning is
een oude landelijke norm voor de hoeveelheid vuil die mag worden overgestort. Deze norm
heeft inmiddels geen wettelijke basis meer, maar is wel een gangbaar referentiepunt voor
het toetsen van overstortingen. De KRW-eisen verschillen per ontvangend
oppervlaktewater. Dit heeft onder meer te maken met de breedte van het water en de
natuur in en rondom het water.
Uit het BRP Heugem-Limmel blijkt dat onze riolering nog niet voldoet aan de
basisinspanning. 13 Van de 25 overstorten voldoen aan de basisinspanning. Er zijn geen
lozingen op kwetsbare watergangen. In een aantal gevallen zijn aannames in
pompcapaciteiten van grote invloed zijn geweest op (te) hoge emissies. Of dat in de praktijk
ook daadwerkelijk zo is, zal nader moeten worden onderzocht. De resterende knelpunten
zijn terug te voeren op lage bergingscapaciteit in de stelsels.
Uit BRP Wijlre volgt dat we in dit stroomgebied voldoen aan de basisinspanning.
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Meldingen
De afgelopen jaren hebben we na meerdere neerslagperiodes wateroverlastmeldingen
ontvangen. Vooral in juli-augustus 2014 en mei-juni 2016 is er veel neerslag gevallen. Al
deze meldingen zijn geanalyseerd, is bepaald of aanpassingen nodig zijn en indien deze
nodig zijn is er een planning voor opgesteld. We proberen zoveel mogelijk de knelpunten
binnen reeds geplande projecten op te lossen.
Wateroverlastmeldingen zijn niet de meest voorkomende soort meldingen. We krijgen
vooral meldingen over verstopte huisaansluitingen. Deze meldingen verhelpen we door hier
een onderhoudsploeg naartoe te sturen.
4.3
Hemelwater
Voor de afvoer en verwerking van hemelwater hebben we 51 kilometer hemelwaterriolering,
infiltratieriolering en duikers.
Wij volgen de landelijke trits van vasthouden, bergen en afvoeren van het hemelwater. In
het waterplan is het beleid geformuleerd dat we ter uitvoering brengen. Hemelwater wordt
opgevangen op het onverharde en verharde oppervlak binnen onze gemeente. We
proberen dit water zo lang mogelijk vast te houden, zodat het wellicht kan infiltreren in de
bodem en anders vertraagd wordt afgevoerd. Op sommige locaties zijn watergangen
aangepast en is er een regenwaterbuffer aangelegd om water (tijdelijk) te bergen.
De verwerking van hemelwater is er op gericht om overlast en schade zoveel mogelijk te
minimaliseren. Bij zware buien is dit moeilijk door de vele hellingen in ons grondgebied.
Hemelwater stroomt daardoor snel naar het laagst gelegen punt waar het overlast of
eventueel schade kan veroorzaken. Daarom is de laatste jaren steeds sterker ingezet op
het afvoeren van hemelwater via de straten naar een punt waar het geen problemen geeft.
We gebruiken de openbare ruimte dus om water te bergen en vervolgens af te voeren.
4.4
Grondwater
Grondwater mag de bestemming van een gebied niet structureel belemmeren. In onze
gemeente vormt grondwater eigenlijk geen probleem, omdat het grondwaterpeil relatief laag
ligt. Bij bestaande percelen met overlast worden maatregelen getroffen in openbaar gebied,
als de gemeente daar volgens de wet verplicht toe is.
4.5
Drinkwater en oppervlaktewater
Onze riolering heeft invloed op drinkwaterwinningen en op het oppervlaktewater.
Drinkwaterwinningen hebben ook invloed op de grondwaterstand en daarom ook op de
rioleringszorg. Daarom werken we ook goed samen op deze terreinen.
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Drinkwaterwinningen
Om schoon en veilig drinkwater te houden is het belangrijk om de waterkwaliteit in
waterwingebieden te beschermen. De provincie Limburg heeft hier regelgeving voor
opgesteld. Binnen het waterwingebied gelden strenge regels om mogelijke
bodemverontreiniging te voorkomen. In het omliggende grondwaterbeschermingsgebied
geldt een minder strenge bescherming van het grondwater.
Binnen onze gemeente liggen vier drinkwaterwinningen. Bij elke drinkwaterwinning ligt
zowel het waterwingebied als grondwaterbeschermingsgebied (deels) binnen onze
gemeentegrenzen.
Tabel 4.C Drinkwaterwinningen binnen gemeente Eijsden-Margraten
Naam
Omvang (vergund)
Ligging
drinkwaterwinning
mln m3 per jaar
waterwingebied
De Tombe

3,0

IJzeren Kuilen

4,5

Heer-Vroendaal

4,7

De Dommel

2,0

4.6

binnen EijsdenMargraten
binnen EijsdenMargraten
binnen EijsdenMargraten
binnen EijsdenMargraten

Ligging
grondwaterbeschermingsgebied
binnen EijsdenMargraten
binnen EijsdenMargraten
binnen EijsdenMargraten
binnen EijsdenMargraten

Effectief beheer

Samenwerking Maas & Mergelland
Alle deelnemers aan ons samenwerkingsverband zijn aan elkaar verbonden via de Geul.
Samen zorgen we voor de waterketen binnen het grondgebied van de deelnemende
gemeenten, waarbij de gemeenten, het waterschap, het waterschapsbedrijf en het
drinkwaterbedrijf samenwerken. We kijken hierbij vooral naar het belang van de waterketen
en niet direct naar het belang van de individuele deelnemers.
De samenwerking is de laatste jaren geïntensiveerd. Het gezamenlijke beleidsplan heeft
ervoor gezorgd dat we dezelfde doelen nastreven. De projecten die we de laatste jaren
hebben uitgevoerd zorgden voor meer kennis van elkaar. En we hebben met de projecten
nieuwe kennis opgedaan over het beheer van riolering, wateroverlast en hydraulische
capaciteit van de riolen.
Gemeente Eijsden-Margaten
Als gemeente zijn wij op vele vlakken bezig met water. Er is één medewerker met een
volledige dagtaak riolering en water. De belangrijkste vakgebieden waar water een rol
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speelt zijn in de meldingen via het gemeenteloket, het beheer en in de
investeringsprojecten.
Vergunningen Wet Milieubeheer/WABO
Lozingen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen) worden geregeld op basis van
de Wet milieubeheer (Wm), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de
AmvB’s voor lozingen. De vergunningverlening en controle/handhaving van
omgevingsvergunningen en algemene regels hebben we ondergebracht bij het Team
Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkelingen. De handhavers bezoeken met
een zekere regelmaat de bedrijven.
Verordeningen
Momenteel zijn op rioleringsgebied de volgende verordeningen van kracht:

• Verordening rioolheffing Eijsden-Margraten 2017;
• Bouwverordening gemeente Eijsden-Margraten 2015.
Bij nieuwbouw is de eerste lijn om hemelwater in de bodem te infiltreren. Als dat door de
bodemgesteldheid of grondwaterstand niet kan, is in overleg een andere manier van lozen
toegestaan. De particulier is dus in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de verwerking
van hemelwater dat op zijn perceel valt.
4.7
Toetsing huidige situatie
In hoofdstuk 3 hebben we beschreven wat we willen bereiken. Om dit concreet te maken
hebben we doelen, eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe) opgesteld. Om te
bepalen wat de aandachtspunten zijn, toetsen we de huidige situatie aan de DoFeMaMe
(Bijlage 1). Hieruit komen de volgende aandachtspunten: het onderhoud van het rioolstelsel,
het verminderen van het aantal overstortingen en het verkleinen van de kans op
wateroverlast.
Het onderhoud van het rioolstelsel is belangrijk om het goed te laten functioneren. Er komen
soms gebreken voor en die moeten dan worden verholpen. Dit gebeurt, maar vanwege het
belang van een goed functionerend rioolstelsel blijft dit een aandachtspunt. Verder blijkt uit
het BRP Heugem-Limmel dat er maatregelen nodig zijn om het aantal overstortingen te
verminderen en de kans op wateroverlast te verkleinen. Dit past bij de eerder ingezette lijn
om langdurig te blijven afkoppelen, want mede door het afkoppelen van hemelwater wordt
dit bereikt.
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5

Wat gaan we doen?

5.1
Nieuwe aanleg
Bij nieuwe aanleg van riolering werken we aan een toekomstbestendig watersysteem.
Ondergronds en bovengronds worden voorzieningen aangelegd om het water met zo min
mogelijk overlast naar een goede plek af te voeren. Het huishoudelijk afvalwater en
hemelwater houden we gescheiden, zodat we het hemelwater makkelijker kunnen
verwerken. Hemelwater proberen we binnen het gebied vast te houden. Als dat niet
mogelijk is, bergen we het tijdelijk om het vertraagd af te voeren. Als dat niet kan, voeren we
het direct af.
De mogelijkheden om een toekomstbestendig watersysteem aan te leggen verschillen per
gebied en per ontwikkeling. Bij kleinschalige nieuwbouw, vaak zijn dit inbreidingen, sluiten
we mogelijk aan op het bestaande riool, dit is maatwerk. Perceeleigenaren worden dan wel
verplicht om het hemelwater gescheiden aan te leveren bij de perceelgrens, zodat we bij
een toekomstige rioolvervanging het hemelwater makkelijk kunnen aansluiten op een
hemelwaterriool. Een uitzondering hierop is nieuwbouw buiten de bebouwde kom: hier
toetsen we aan de hand van de beleidsregels van de provincie of aansluiten op riolering
doelmatig is. Bij grootschalige nieuwbouw leggen we altijd een gescheiden rioolstelsel aan.
Bij alle nieuwbouwprojecten houden we rekening met de beleidskaders van het waterschap
Limburg en de provincie Limburg. Met de watertoets hebben we een overlegstructuur die we
gebruiken om voldoende rekening te houden met water bij alle grote nieuwbouwprojecten.
Bij afkoppelen zijn bewoners in principe zelf verantwoordelijk voor een goede be- en
ontluchting van de riolering.
De kosten van het aansluiten van nieuwe percelen wordt verrekend aan de hand van een
tarieventabel. In deze tarieventabel wordt onderscheid gemaakt in een groot aantal
verschillende aansluitingen: lengte van de leiding, diepteligging, diameter en aantal
aansluitingen worden beoordeeld om te komen tot een kostprijs van de aansluiting. De
aanleg van riolering bij nieuwbouwlocaties wordt in principe bekostigd uit de
grondexploitatie. Deze kosten worden in het GRP buiten beschouwing gelaten. Beheer van
deze voorzieningen wordt wel meegenomen.
Voor de komende jaren staan verschillende woningbouwprojecten gepland. Studies hebben
aangetoond dat de woningbehoefte de komende 30 jaar afneemt door bevolkingskrimp
(“Woonbehoefteanalyse Eijsden 2011-2041”, Companen, 2011). De provincie heeft om
deze reden een ‘nulbeleid’ vastgesteld: voor elke woning die erbij komt moet ook een
woning worden afgebroken. We hebben hierop de bouwplannen herzien.
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Tabel 5.A Bouwplannen volgens “Kader voor woningbouwprogrammering 2012-2022”
Locatie
Aantal panden
Opmerkingen
Banholt
- Mheerderweg deel 1
16
bouwplannen geschrapt
Cadier en keer
- terrein COV/klooster
17
- Missiehuis
115
dit zijn zorgplaatsen
Eckelrade
- Putstraat
15
Eijsden
- Kapelkesstraat 70/70a
4
- Centrumplan Breusterstraat/
26
Veldje
- Poelveld
552
Gronsveld
- Zeepweg/Hogeweg
14
Margraten
- Amerikaplein
20
- Clermontstraat 26
26
- Heiligerweg
75
na 2020 40 extra woningen
Mesh
- Op den Dries 4
4
Noorbeek
- Burg. Bogmanplein
15 +42
waarvan 42 zorgplaatsen
- 12e Septemberlaan
6
Sint Geertruid
- Karreweg deel 1
30
IJzeren voorraad Eijsden
23
IJzeren voorraad Margraten
39
Totaal
853 nieuwe woningen

5.2
Samenwerken Maas en Mergelland
Binnen Maas en Mergelland zetten we in op het gezamenlijk beheren van de waterketen,
een goede adaptatie aan het veranderende klimaat en het beter samenwerken met onze
bewoners en bedrijven. In het Waterplan hebben we hier drie ’actielijnen’ voor uitgewerkt.
De benodigde budgetten voor de samenwerking zijn opgenomen in dit GRP volgens de
afgesproken verdeelsleutel. Het aandeel van Eijsden-Margraten bedraagt hierin 12,1%.
De komende jaren focussen wij ons op aantal thema’s die voor ons hele
samenwerkingsverband belangrijk zijn: samenwerken, meten-data-rekenen en
klimaatadaptatie en de relatie met onze inwoners en bedrijven. Het thema samenwerken is
hierbij het belangrijkst en ook bepalend voor de andere acties. Het gaat hierbij om
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daadwerkelijk samenwerken, het gebruik maken van elkaars specialismen, het vergroten
van de kwaliteit en verminderen van de (personele) kwetsbaarheid.
Meten-data-rekenen is een tweede belangrijk thema. Door meten wordt praktische
informatie gekoppeld aan theoretische modellen. Daardoor kunnen die modellen worden
gevalideerd en worden benodigde maatregelen beter onderbouwd. De kans op
desinvesteringen wordt daarmee aanzienlijk verkleind.
Een thema dat ook op langere termijn blijft spelen is klimaatadaptatie. We merken de laatste
jaren dat we vaker te maken hebben met hevige neerslag, langdurige neerslag, hitte en
droogte. Doordat we al veel onderzoeken hebben uitgevoerd hebben we al een goede basis
om mee te werken. Dit werken we de komende jaren uit tot concrete plannen voor de
verschillende deelgebieden binnen onze regio.
Een ander thema dat op langere termijn speelt is burgerparticipatie. We merken dat het
belangrijker wordt om burgers en bedrijven te betrekken bij de waterketen. Doordat we
water vaker bovengronds verwerken en afvoeren wordt het water zichtbaarder. En we
merken dat de bebouwde kom erg is versteend. Niet alleen de openbare ruimte heeft veel
stenen en asfalt, ook de particuliere ruimte bestaat uit daken, opritten en terrassen.
Hierdoor stroomt veel water af naar het riool. Om het afstromend water te verminderen moet
ook de particuliere ruimte worden aangepast. Hier gaan we verschillende instrumenten voor
ontwikkelen en die inzetten op de plekken en momenten dat ze passend zijn. Voorbeeld
hiervan is een hemel- en grondwaterverordening, die we opstellen als het nodig is om
afkoppelen bij bestaande bebouwing af te dwingen. Belangrijk is ook om bij afkoppelen
aandacht te hebben voor een goede be- en ontluchting van de binnenriolering. Eigenaren
zijn hier in principe zelf verantwoordelijk voor.
In het Waterplan hebben we de acties voor de eerste twee thema’s gebudgetteerd. De
totale kosten voor deze acties bedragen € 200.000 per jaar, waaraan Eijsden-Margraten
jaarlijks € 24.200 bijdraagt. Na het uitvoeren van deze acties bepalen we welk onderzoek
dan prioriteit heeft. Hiervoor zullen we uitvoeringsprogramma’s opstellen die dan ook van
budgetten zullen worden voorzien. Die kosten en de consequenties voor de heffing zullen
indien nodig aan de Raad worden voorgelegd.
5.3
Onderzoeken
Met onderzoeken houden we onze gegevens op orde en verbeteren we onze kennis. Het
merendeel van de onderzoeken voeren we uit binnen Maas en Mergelland, maar enkele
onderzoeken richten zich nog enkel op onze gemeente. Deze laatste groep onderzoeken
noemen we hier.
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O1 Gegevensbeheer
De basis voor veel van onze werkzaamheden komt voort uit gegevensbestanden. We
hebben beheerprogramma’s voor vrijvervalriolen en voor alle pompen en gemalen.
Hiernaast houden we in verschillende andere programma’s overzichten bij. Alle wijzigingen
verwerken we binnen korte tijd, zodat we met de actuele gegevens werken (revisies). Een
deel van het gegevensbeheer doen we zelf, een deel besteden we uit. Hier hebben we een
budget voor gereserveerd.
O2 Berekeningen
Regelmatig laten we berekeningen uitvoeren om te zien of de riolering theoretisch
voldoende capaciteit heeft om het afvalwater af te voeren. Bijvoorbeeld bij
nieuwbouwprojecten willen we weten welk effect de uitbreiding heeft op de riolering. We
hebben een onderzoeksbudget om dit soort ’kleine’ berekeningen uit te voeren.
Berekeningen voeren we “dynamisch” uit, als er aanleiding voor is door bijvoorbeeld
gewijzigde inzichten, uitgangspunten of veranderingen in het verharde oppervlak.
In 2016/2017 hebben we berekeningen uitgevoerd voor het opstellen van de
Basisrioleringsplannen (BRP) Heugem-Limmel en het BRP Wijlre.
Het waterschap Limburg heeft een actuele lijst van riooloverstorten nodig om haar
oppervlaktewateren goed te beheren en bij calamiteiten snel te kunnen reageren. Volgens
het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen moet deze lijst in het GRP worden opgenomen, maar
er zijn afspraken gemaakt tussen de VNG en UvW dat het voldoende is om het overzicht
van actuele BRP’n te gebruiken (”Samenwerken op basis van afspraken”, p.22-23, 2011,
ministerie van Infrastructuur & Milieu). Bij deze verwijzen we daarom naar het BRP
Heugem-Limmel 2017 en het BRP Wijlre 2017. Elke wijziging ten opzichte van deze BRP’n
zullen we doorgeven aan het waterschap Limburg of Rijkswaterstaat.
O3 Onderzoeksvragen
Er komen altijd nieuwe onderzoeksvragen op gedurende het jaar. We hebben daarom een
onderzoeksbudget dat we inzetten als er vragen opkomen.
5.4
Onderhoud
Om het juiste onderhoud van de riolering te bepalen kijken we naar risico’s, eerdere
ervaringen en landelijke standaarden voor onderhoud. We sturen bij als er aanleiding toe is.
De meeste onderhoudswerkzaamheden besteden we uit aan gespecialiseerde
onderhoudsbedrijven.
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Tabel 5.B Onderhoud riolering
Onderdeel
Onderhoud
Kolken
reiniging
Huisaansluitleidingen
reparatie
Vrijvervalriolen
reiniging
inspectie
reparatie
Gemalen
reiniging
inspectie
reparatie
Drukriolering
reiniging
inspectie
reparatie
Persleidingen
reparatie
IBA’s
Door Wbl
Regenwaterbuffers
Maaien

Frequentie
2x per jaar
na melding
1x per 10 jaar
1x per 10 jaar
na inspectie
2-4x per jaar
1x per jaar
na inspectie
1x per jaar
1x per jaar
na inspectie
na melding
1X per jaar
2x per jaar

5.5
Maatregelen
Op korte termijn kunnen we de benodigde maatregelen met enige zekerheid plannen, op
langere termijn neemt de onzekerheid toe. We proberen bij alle maatregelen om
werkzaamheden in de openbare ruimte te combineren, zodat er na één periode van
werkzaamheden weer een volledig vernieuwde openbare ruimte beschikbaar is.
5.5.1
MIP (meerjareninvesteringsprogramma)
Voor de planperiode van dit GRP hebben we een meerjareninvesteringsprogramma
opgesteld. Dit programma is gebaseerd op recente gegevens over de kwaliteit van de
riolering en de nieuwe BRP’n Heugem-Limmel en Wijlre. We proberen de komende jaren
een goede afstemming te vinden met andere werkzaamheden in de openbare ruimte.
Hierdoor kunnen er veranderingen komen in de planning en in de maatregelen.
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Tabel 5.C Meerjareninvesteringsprogramma planperiode

Klimaatadaptatie
Veel van de maatregelen in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. hebben ook een rol in
de klimaatadaptatie. Alle maatregelen die we de komende jaren nemen, zullen ook in dat
licht worden bezien. Het Maas- en Mergellandproject Meten-Data-Rekenen is hierin
belangrijk om ervoor te zorgen dat we de juiste maatregelen op de juiste plaats nemen.
‘Geen spijt maatregelen’ nemen we direct op in de planning, bij maatregelen waarover we
twijfelen gaan we eerst meten. Zo voorkomen we kapitaalvernietiging en houden we de
kosten in de hand.
Werk met werk maken is een leidend principe.
Bij afkoppelen is het belangrijk dat ook inwoners en bedrijven indien mogelijk maatregelen
op eigen terrein nemen. We stimuleren dat. Als stimuleren onvoldoende resultaat heeft,
kunnen we met een nog op te stellen hemel- en grondwaterverordening maatregelen op
eigen terrein afdwingen. Belangrijk is dat bij afkoppelen de be- en ontluchting van de
riolering gewaarborgd blijft.
Vervangingsplanningen lange termijn

Om zicht te hebben op de vervangingen die op de lange termijn nodig zijn hebben we
vervangingsplanningen opgesteld. Dit zijn inschattingen die aangeven wat we op de lange
termijn moeten vervangen om de riolering goed te laten functioneren. Hierbij hebben we de
volgende uitgangspunten gehanteerd:

• we gebruiken eenheidsprijzen uit de Leidraad Riolering;
• we gaan uit van de technische levensduren die we hebben afgesproken binnen Maas en
Mergelland;
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• we tonen de verwachte kosten, omdat dit een goed beeld geeft van de hoeveelheid
werkzaamheden.
Vrijvervalriolen
We schatten in dat vrijvervalriolen 60 tot 80 jaar blijven liggen. De vrijvervalriolen die voor
1970 zijn aangelegd zijn vaak van een mindere kwaliteit. Daarom nemen we voor deze
riolen een technische levensduur aan van 60 jaar. Alle vrijvervalriolen die later zijn
aangelegd hebben vaak een betere kwaliteit. Voor deze riolen nemen we een technische
levensduur van 80 jaar aan.
We proberen om zoveel mogelijk riolen te relinen. De kosten van relinen zijn lager dan van
vervangen, terwijl een gerelined riool een vergelijkbare restlevensduur heeft. Relinen is
goedkoper doordat het wegdek niet open hoeft te worden gebroken. De keerzijde hiervan is
dat er geen groot integraal project wordt gemaakt, omdat er enkel ondergronds wordt
gewerkt. Per diameter riool hebben we een inschatting gemaakt hoeveel we vervangen en
hoeveel we relinen (zie Figuur 5-1). Gemiddeld relinen we 25% van onze riolering.

Figuur 5-1 Verdeling vervangen en relinen naar diameter

Het meerjareninvesteringsprogramma is voor de planperiode leidend. Dit is de korte termijn
planning, gebaseerd op concrete plannen en projecten. Dit meerjareninvesteringsprogramma is dynamisch, het wordt regelmatig aangepast aan de actualiteit en
ontwikkelingen.
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Figuur 5-2 Vervangingsplanning vrijvervalriolen

Gemalen
Voor het vervangen van de gemalen schatten we in dat de elektromechanische onderdelen
elke 15 jaar moeten worden vervangen en de bouwkundige delen elke 60 jaar. De uitgaven
zijn per periode van 10 jaar gemiddeld.

Figuur 5-3 Vervangingsplanning gemalen
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Drukriolering
Voor het vervangen van de drukriolering schatten we in dat de elektromechanische
onderdelen elke 15 jaar moeten worden vervangen en de bouwkundige delen elke 60 jaar.
Ook hier zijn de uitgaven gemiddeld per 10 jaar.

Figuur 5-4 Vervangingsplanning drukriolering

Persleidingen
Voor het vervangen van de persleidingen schatten we in dat deze elke 60 jaar moeten
worden vervangen. En ook hier zijn de uitgaven gemiddeld per 10 jaar.

Figuur 5-5 Vervangingsplanning persleidingen

In 2018 maken we gebruik van de ruimte die er nog is in de programma’s tot en met 2017.
Voor de planperiode zijn de kosten voor vervanging van gemalen en persleidingen
inbegrepen in bedragen in het MIP.
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5.6
Overige werkzaamheden
Om de riolering goed te laten functioneren zijn vele werkzaamheden belangrijk. We noemen
hier een aantal belangrijke en/of omvangrijke taken die horen bij het goed beheren van de
riolering.
Contact met bewoners en bedrijven
We onderhouden op verschillende manieren contact met bewoners en bedrijven. Ten eerste
ontvangen we meldingen en klachten over de riolering. Dit gaat in de meeste gevallen om
verstopte kolken, maar er zijn bijvoorbeeld ook meldingen over water dat woningen in
stroomt. Alle meldingen proberen we zo snel mogelijk te behandelen. Afhankelijk van het
type melding kunnen we het direct verhelpen, moeten we eerst onderzoek doen of besluiten
we dat er voorlopig geen actie van ons nodig is. Dit geven we altijd door aan de melder. Ten
tweede hebben we contact met bewoners en bedrijven bij het aanvragen van vergunningen
en het aangeven van bouwactiviteiten. Hierbij geven wij aan wat de eisen zijn vanuit de
gemeente. Ten derde zoeken wij soms het contact op, als we werkzaamheden gaan
uitvoeren in de directe omgeving van de bewoners en bedrijven. Met informatiebrieven,
bewonersavonden en huisbezoeken leggen we uit wat onze plannen zijn. We bekijken
samen hoe we de benodigde werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.
Vergunningen, toezicht en handhaving
Vanuit de Waterwet, Wabo en Wet milieubeheer bestaat er een verplichting om
verschillende werkzaamheden met en aan water te melden bij de gemeente. Soms is er ook
een vergunningsverplichting. Wij toetsen de aanvraag op de vereisten en stellen indien
nodig extra eisen. De omgevingsdienst houdt toezicht en handhaaft als het nodig is.
5.7
Onzekerheden
Met de huidige kennis en beschikbare informatie stellen we dit GRP op. We doen hierbij
soms aannames, omdat we niet goed genoeg kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren.
Om een eerlijk en volledig beeld te geven noemen we hier de belangrijkste onzekerheden
die er zijn en hoe wij hiermee omgaan.
Klimaatverandering
Het huidige beeld is dat klimaatverandering leidt tot zwaardere regenbuien, langdurige
regenbuien, meer perioden van droogte en van hitte. Dit beeld wordt ondersteund door
recente zware buien die in onze regio zijn gevallen. Hoe dit in de toekomst zich gaat
ontwikkelen is echter nog onzeker. Het KNMI heeft hier verschillende scenario’s voor
opgesteld, waarbij de effecten verschillend zijn. We hebben daarom ingezet op het blijvend
onderzoeken van klimaatverandering, door regelmatig nieuwe berekeningen te maken. En
we bereiden de openbare ruimte voor op zwaardere buien, maar doen dit geleidelijk en we
proberen om de kosten in een goede verhouding te laten staan tot de kans dat zo’n zware
bui optreedt (we kijken per locatie hoeveel water we kunnen verwerken tegen redelijke
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kosten, wat betekent dat we overal proberen om zoveel mogelijk te bereiken maar niet
overal hetzelfde beschermingsniveau bieden).
Kwaliteit riolering
Op basis van inspecties hebben we een beeld van de kwaliteit van de riolering. Bij het ouder
worden van de riolering bestaat echter de kans dat de kwaliteit sneller afneemt dan
verwacht. We voeren daarom regelmatig inspecties uit en als blijkt dat de kwaliteit sneller
afneemt dan verwacht passen we onze plannen aan.
Personele capaciteit
Om de beschreven werkzaamheden uit te voeren is voldoende personele capaciteit nodig.
Er is landelijk te zien dat er tekorten bestaan aan bekwame rioleringsmedewerkers. We
hebben op dit moment niet voldoende medewerkers en huren bedrijven in als extra
ondersteuning nodig is. Het blijft echter een aandachtspunt dat we ook op lange termijn
voldoende rioleringsmedewerkers nodig hebben om onze rioleringstaken goed te kunnen
vervullen.
Samenwerken in de waterketen
Ons samenwerkingsverband Maas en Mergelland is een sterk verband dat elkaar goed
kent. Alle deelnemers zijn gemotiveerd om het een blijvend succesvol
samenwerkingsverband te houden. Er ontstaan echter steeds meer initiatieven voor andere
samenwerkingsverbanden. En er is een blijvende oproep om de voordelen van het
samenwerken zichtbaar te maken, ten opzichte van het per gemeente oppakken van
werkzaamheden. Dit kan de hechtheid van het samenwerkingsverband verminderen, dat
weer gevolgen heeft voor de afspraken dat werkzaamheden gezamenlijk worden
uitgevoerd. Om hier meer zekerheid in te krijgen hebben we afgesproken dat Maas en
Mergelland het primaire samenwerkingsverband is. Dit houdt in dat we eerst kijken of we
het binnen Maas en Mergelland kunnen doen en daarna pas verder kijken.
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6

Wat hebben we nodig?

6.1
Personeel
Om de beschreven plannen uit te voeren is voldoende personeel nodig. We hebben
hiervoor eigen medewerkers en kunnen extra personeel inhuren. Op basis van de Leidraad
Riolering hebben we berekend welke personele capaciteit nodig is. Hierbij is het belangrijk
om te weten dat een deel van de werkzaamheden altijd door de gemeente zelf moet worden
uitgevoerd (het initiëren, opzetten en afhandelen van werkzaamheden) en een deel van de
werkzaamheden altijd door anderen wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld rioolvervangingen
worden altijd door bouwbedrijven uitgevoerd). We laten hiermee twee uitersten zien: zoveel
mogelijk werkzaamheden uitbesteden en zoveel mogelijk werkzaamheden zelf uitvoeren.
De benodigde personele capaciteit ligt ergens tussen deze twee uitersten.
Bij het zoveel mogelijk uitbesteden van werkzaamheden is er 2,5 fte nodig. Als er zoveel
mogelijk werkzaamheden door eigen medewerkers worden uitgevoerd, dan is er 7,8 fte
nodig. Als Eijsden-Margraten doen we een deel van het onderhoudswerk zelf.
Tabel 6.A Uitkomsten berekening benodigde personele capaciteit

Op dit moment zouden 3,4 fte beschikbaar moeten zijn voor de rioleringswerkzaamheden
binnen onze gemeente. Dit is als volgt opgebouwd:

• 0,8 fte voor planvorming, onderzoek en facilitair;
• 2,2 fte voor onderhoud (2,2 fte buitendienst);
• 0,4 fte voor maatregelen (MIP-projecten).
De huidige personele capaciteit sluit niet geheel aan op de benodigde personele capaciteit
bij de huidige hoge mate van uitbesteding. Er is krap tijd voor het dagelijks beheer, maar
zeker te weinig voor beleidsontwikkeling en inspelen op actualiteiten en innovaties
(planvorming, onderzoek en facilitair). Aandachtspunt is ook dat de groei van het aantal
taken steeds meer beslag legt op de beschikbare capaciteit. Samenwerking binnen Maas
en Mergelland kan dit slechts gedeeltelijk oplossen.
De komende periode bekijken we of extra personele inzet nodig is om te voorkomen dat
werkzaamheden achterop raken en er niet voldoende kan worden ingespeeld op nieuwe
ontwikkelingen.
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6.2
Kosten
We hebben de financiën bekeken over een periode van 80 jaar. In deze periode van 80 jaar
worden alle rioleringsobjecten minimaal één keer vervangen. Daarmee zijn alle kosten voor
de rioleringszorg meegenomen in de berekeningen. In dit GRP zijn alle genoemde
bedragen exclusief btw, tenzij anders vermeld. De bedragen zijn op prijspeil 2017 en
moeten jaarlijks worden geïndexeerd met de dan optredende inflatie.
6.2.1
Vervangingswaarde
De totale vervangingswaarde van onze rioleringsobjecten bedraagt € 140 miljoen. Per
rioleringsvoorziening bedraagt dat:
Vrijvervalriolen
136.000.000
Gemalen
3.000.000
Drukriolering
800.000
Persleidingen
300.000
De gemiddelde kosten voor het vervangen/relinen van één meter vrijvervalriool bedraagt
530 Euro.
6.2.2
Totale uitgaven
De totale uitgaven zijn terug te zien in Tabel 6.B. In Figuur 6-1 is te zien dat de uitgaven op
lange termijn redelijk stabiel liggen, behalve de vervangingsinvesteringen die soms een piek
kennen. In Figuur 6 2 is te zien dat 49% van alle inkomsten opgaat aan vervangingsrelinings- en verbeteringsinvesteringen en 38% aan de exploitatie-uitgaven.
Tabel 6.B Overzicht uitgaven
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Figuur 6-1 Verdeling uitgaven over de tijd

Figuur 6-2 Verdeling uitgaven over categorieën

6.3

Kostendekking

6.3.1
Uitgangspunten kostendekkingsberekening
De kostendekkingsberekening is uitgevoerd met de contante-waarde methode. Alle
verwachte uitgaven zijn hiervoor berekend op hetzelfde prijspeil, zodat de bedragen kunnen
worden opgeteld en verwerkt. Het totaal aan uitgaven is gedeeld door het aantal
heffingseenheden om te bepalen wat het kostendekkende rioolheffingstarief is.
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Er is gerekend met 2,75% rente op de kapitaallasten, 0% rentetoevoeging aan de
rioleringsvoorziening, 0% inflatie en een voorlooprente van 1,375%. Investeringen worden
lineair afgeschreven.
6.3.2
Verordening rioolheffing 2017 en heffingseenheden
We hebben rioolheffing volgens de ‘Verordening rioolheffing Eijsden-Margraten 2017’.
Eigenaren betalen in 2017 een vast bedrag van € 300,-, grootverbruikers (boven de 400 m3
drinkwatergebruik) betalen daarbij aanvullend een vast bedrag van € 123,27.
Per 2017 hebben we 11.483 percelen van eigenaren en 89 grootverbruikers. De
grootverbruikers zijn omgerekend naar ‘eenheden eigenaren’. Daarmee komt het aantal
heffingseenheden waarmee is gerekend op 11.520. Voor de jaren 2018-2022 houden we
rekening met een groei van 37 eenheden per jaar.
6.3.3
Voorziening
We maken gebruik van een voorziening om de tarieven te egaliseren. De geraamde stand
per 1-1-2018 is ruim € 1 miljoen.
6.3.4
Rioolheffingsberekening
Om alle kosten te dekken die in dit GRP zijn beschreven, is per direct een tarief van € 361,nodig. Het rioolheffingstarief in 2017 bedraagt € 300 per heffingseenheid, dit is op de
langere termijn niet voldoende om alle kosten te dekken. Aan de andere kant is de
afgelopen jaren minder werk uitgevoerd als was geraamd, hierdoor is ook de voorziening
hoger dan geraamd. Daarom wordt voorgesteld om de heffing gedurende de komende
planperiode met € 30,- te verlagen van € 300,- in 2017 naar € 270,- voor de jaren 20182022. Het gebruikerstarief wordt dan evenredig verlaagd (naar € 110,94).
De voorziening is aan het einde van de planperiode nagenoeg 0. Na 2022 is dan een
verloop aangehouden dat min of meer de kostenontwikkeling volgt. Die ontwikkeling wordt
bij het opstellen van een nieuw GRP in 2022 getoetst aan de actualiteit.
De bijbehorende ontwikkeling van de rioolheffing is te zien in Figuur 6-3.
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Figuur 6-3: Mogelijke ontwikkeling rioolheffing naar kostendekkend niveau

Het berekende kostendekkende tarief is op prijspeil 2017. Jaarlijks moet het
rioolheffingstarief met de optredende inflatie worden gecorrigeerd.
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Bijlage 1 – Evaluatie afgelopen jaren

Actieprogramma Maas en Mergelland
Als samenwerkingsverband hebben we een actieprogramma opgesteld. Met 30 acties bleek
dit ambitieus. We hebben daarom combinaties gezocht, zodat we binnen één project
meerdere doelen konden bereiken. Hiermee hebben we een groot deel van de acties weten
uit te voeren.
Tabel 0.A Terugblik uitvoering actieprogramma Maas en Mergelland
Algemeen en coördinatie

Uitgevoerd

1

Communicatie richting burger

Ja

2

Uitwerking KRW-maatregelen

Ja

3

Ja

4

Uitwerking afvalwaterakkoorden: toezicht, handhaving en opstarten mogelijke
nieuwe OAS'n
Organiseren één locatie om te werken

5

Uitwerking organisatie samenwerking

Ja

6

Programmamanagement AWP/actielijst: aansturen samenwerking

Ja

7

Ontwikkelen juridisch instrumentarium lozingen

Ja

8

Relatie waterschap - gemeenten: normen (bijv. regenwaterbuffers) bespreken,
afstemmen en vastleggen
Contact met afvalwatercollega's over de grens onderhouden

Ja

Vergelijkbaar maken financiële uitgangspunten: één gezamenlijke
heffingsgrondslag?, kostendekkingsmodel
Opstellen nieuw Beleidsplan (afval)waterbeheer incl. GRP'n

Ja

9
10
11

Ja

Ja

Ja

Onderhoud en vervanging
12

Opstellen moederbestek voor inspectie en reiniging

Ja

13

Nee

14

Plan opstellen voor afstemming onderhoudstaken gemeenten - waterschap:
onderhoud rioolstelsel, baggeren, onderhoud regenwaterbuffers, maaien
sloten, etc.
Afkoppelambities: bijhouden hoeveel er wordt afgekoppeld

15

Vervangen met opgraven vs. relinen: bijhouden afstanden en kosten per meter

Ja

16

Inspectie- en reinigingsfrequentie: onderzoek naar ideale situatie

Nee

Inspectieresultaten: werkwijze beoordeling

Nee

17

Ja

Databeheer en rekenen
18

Verdere uitwerking strategisch meetplan

Ja

19

Uitgangspunten BRP'n vaststellen

Ja

20

BRP'n controleren, actualiseren

Ja

21

Inventarisatie huidige situatie en samenwerkingskansen databeheer

Ja

22

Uitwerken samenwerking databeheer

Ja

23

Grondwatermeetnet: meetplan en voorbereiding

Ja
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24

Grondwatermeetnet: verwerking data en onderzoek

Ja

Toekomstgericht onderzoek
25

Relatie met RO: contacten verbeteren en procedures stroomlijnen

Ja

26

Ja

27

Duurzame onkruidbestrijding: vergroten inzicht en bepalen van
gemeenschappelijke lijn
Onderzoek rioolvreemd water

28

Klimaatadaptatie: o.a. hittestress, buienradar, inzicht in afstromen hemelwater

Ja

29

Pilots nieuwe sanitatie

Nee

30

Omgang met IBA's: doorgaan, uitbreiden of afschaffen?

Nee

Ja

Niet uitgevoerde voornemens:
Het actie- en onderzoeksprogramma Maas en Mergelland had een dermate omvang dat
realisatie van alle projecten onmogelijk is gebleken. Prioriteit is gegeven aan het innovatief
BRP. Projecten die om deze reden niet opgepakt zijn:

•
•
•
•
•

Project 13: Afstemmen onderhoudstaken gemeenten en waterschap
Projecten 16 en 17: Inspectie en reinigingsfrequentie
Projecten 23 en 24: Grondwateronderzoek
Project 29: Pilots nieuwe sanitatie
Project 30: Omgang met IBA’s

Meerjareninvesteringsplan Eijsden-Margraten
In het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) zijn alle investerings- en grootschalige
onderhoudsmaatregelen van het GRP opgenomen, waarbij altijd afstemming met andere
disciplines wordt gezocht. Afgelopen planperiode van het GRP hebben we de volgende
maatregelen uitgevoerd:
1. repareren van foliebuffers Aan de Fremme (Margraten) en Eckelraderweg (Cadier
en Keer)
2. optimaliseren van de infiltratiebuffer bij de manege Aan de Fremme door real time
control (RTC) op de pompbesturing gemaal toe te passen
3. grootschalig renoveren van 12 stuks pompinstallaties
4. uitvoeren van diverse reparatiebestekken riolen, waarbij in totaal 1184 reparaties
zijn uitgevoerd en op 22 locaties riolering volledig is hersteld met de kous-methode
(relinen)
5. uitvoeren van het project ‘Watersysteem Oude Akerstraat Bemelen’
6. uitvoeren van het project ‘Watersysteem Margraten Noord’, waarbij voor een
combinatie van ondergrondse afvoer en oppervlakkige afvoer van hemelwater is
gekozen
7. reinigen en inspecteren van jaarlijks circa 25km riolering
8. reinigen van kolken en zandvangers
9. vervangen van het riool en afkoppelen van regenwater in de Klokkestraat in Mesch
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10. het afkoppelen van het regenwater aan het Amerikaplein door aanleg van een
ondergrondse buffer van 330 m3
11. het meewerken aan / participeren in verschillende particuliere afkoppelprojecten
12. aanleg van een regenwaterriool in de Pastoor Pendersstraat Banholt
13. optimaliseren van de oppervlakkige afvoer van hemelwater in Vogelzang Eijsden
14. aanleggen van een noodoverlaat voor hemelwaterriool Eindstraat Sint Geertruid
15. aanleggen van een noodoverlaat in de Diepstraat in Eijsden, zodat het gemengd
riool bij hevige regenval kan overlopen in de Maas
16. optimaliseren van afstromend hemelwater bij BMR Mheer
17. uitvoeren van diverse kleine aanpassingen aan het hemelwaterriool en optimalisatie
van instroomvoorzieningen op diverse locaties binnen de gemeente
18. uitvoeren verzwaard onderhoud aan de riolen in de Wilhelminastraat in Eijsden
19. vergroten riolen rondom MFA Margraten
20. reconstrueren van de Emmastraat in Eijsden
21. reconstrueren van de Sint Jozefstraat in Oost-Maarland
22. vermazen van het gemengd riool in de Kampweg in Gronsveld
23. verbeteren oppervlakkige afvoer van hemelwater in de Keerestraat (Eckelrade –
Cadier en Keer)
Nieuwe percelen zijn zo duurzaam mogelijk aangesloten op de riolering. Vuilwater wordt op
het dwa/gemengd riool aangesloten en regenwater wordt verwerkt volgens de trits
vasthouden/bergen/afvoeren.
Bij reconstructies en herinrichtingen is gebruik gemaakt van de openbare ruimte om
regenwater te bergen en af te voeren.
We hebben er op toegezien dat particulieren en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid
nemen ten aanzien van water en riolering. Water houden zij – waar mogelijk – zoveel
mogelijk op eigen terrein.
De rioleringsgegevens zijn goed bijgehouden in het aangeschafte beheersysteem Kikker.
Reiniging en inspectie van het riool (inclusief alle rioolobjecten en pompinstallaties) doen we
volgens een vaststaand onderhoudsplan.
Uitgangspunt bij het onderhoud aan het riool is relinen, vervangen komt op de tweede
plaats. We relinen om ons riooltarief betaalbaar te houden. Als we riool vervangingen,
hebben we dit integraal opgepakt met disciplines als groen, wegen en verkeer.
Wat hebben we niet gedaan:
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1. Realiseren basisinspanning Sint Geertruid door aanleg bergingsriool aan de Bukel
en optimaliseren afvoer regenwater door aanleg nieuw regenwaterriool WolfsstraatBukel
2. Realiseren basisinspanning Banholt door aanleg bergingsriool in de Dalestraat en
oplossen wateroverlast door aanleg regenwaterriool in de Dalestraat.
3. Participatie reconstructie Provincialeweg N598 De Hut- De Planck (uitvoering
uitgesteld door Provincie)
De geplande knijpvoorziening Oost-Maarland is uitgesteld, omdat BRP 2017 uitsluitsel
moest geven over de nut- en noodzaak van deze voorziening.
Regulier onderhoud is volgens het vaste onderhoudsprogramma uitgevoerd. In
onderstaande tabel zijn de prestatie indicatoren weergegeven.
Jaar

2013

2014

2015

2016

2017

Inspectie en reiniging
vrijverval riolering
Onderhoud
pompinstallaties
Onderhoud
bergbezinkbassins
Reinigen kolken (2x per
jaar)
Reinigen zandvangers

24 km

24 km

24 km

25 km

22 km

85 stuks

85 stuks

86 stuks

86 stuks

87 stuks

9 stuks

9 stuks

9 stuks

9 stuks

9 stuks

5778
stuks
195 stuks

5941
stuks
195 stuks

6195
stuks
199 stuks

6205
stuks
205 stuks

6201
stuks
205 stuks

Toetsing DoFeMaMe vorige GRP
Toetsing
1a. Bij alle percelen op het gemeentelijk
grondgebied waar afvalwater wordt
geproduceerd, moet een acceptabele
voorziening voor de inzameling van afvalwater
aanwezig zijn.
1b. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn.

Voldaan
ja

Opmerkingen

deels

1c. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te
zijn

deels

2a. Afstroming van rioolwater naar de zuivering
moet gewaarborgd zijn.

deels

2b. De afvoercapaciteit van het rioolstelsel moet
voldoende zijn om wateroverlast te voorkomen,
uitgezonderd in extreme situaties.

deels

ingrijpmaatstaven komen voor,
na inspectie worden gebreken
verholpen
ingrijpmaatstaven komen voor,
na inspectie worden gebreken
verholpen
ingrijpmaatstaven komen voor,
na inspectie worden gebreken
verholpen
op enkele locaties komt
meermaals wateroverlast voor,
voor enkele locaties is speciale
aandacht nodig
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3a. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn.

deels

3b. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te
zijn.

deels

4a. De vuilemissie door overstortingen op
oppervlaktewateren moet worden beperkt.

deels

4b. De afvoercapaciteit van het rioolstelsel moet
voldoende zijn om wateroverlast te voorkomen,
uitgezonderd in extreme situaties.

deels

ingrijpmaatstaven komen voor,
na inspectie worden gebreken
verholpen
ingrijpmaatstaven komen voor,
na inspectie worden gebreken
verholpen
BRP Heugel-Limmel 2017 laat
zien dat er nog aanpassingen
nodig zijn om aan de normen te
voldoen
BRP Heugem-Limmel 2017 laat
zien dat er nog aanpassingen
nodig zijn om aan de normen te
voldoen

4c. Een uitbreiding van het verhard oppervlak, het
ontwerp van een nieuw rioolstelsel en de
optimalisatie van de bestaande riolering moet
worden afgestemd op de lokale situatie waarbij
de volgende voorkeursvolgorde wordt
gehanteerd en doelmatigheid uitgangspunt is:

• -hemelwater dat niet wordt hergebruikt,

ja

wordt afhankelijk van de mate van vervuiling
met of zonder filtervoorziening en/of
bronmaatregelen indien mogelijk ter plekke
in de bodem geïnfiltreerd;

• waar infiltratie niet mogelijk is wordt schoon

dit heeft de voorkeur en is
waar mogelijk toegepast

ja

regenwater geborgen en vertraagd
afgevoerd naar oppervlaktewater of waar
dat niet doelmatig is geloosd op de
(gemengde) riolering;

• vervuild regenwater of regenwater dat

ja

afstroomt van oppervlakken met een grote
kans op vervuiling wordt afgevoerd via een
verbeterd gescheiden rioolstelsel;

• bij uitzondering wordt regenwater vermengd ja
5a
5b

5c

met afvalwater en afgevoerd via het
gemengde rioolstelsel.
Grondwaterproblemen moeten worden
ja
voorkomen.
Structurele grondwaterproblemen worden indien ja
een doelmatige oplossing voorhanden is, in
samenwerking met de betrokken bewoners en
andere belanghebbenden aangepakt.
De gemeente is aanspreekpunt voor bewoners ja
met betrekking tot grondwater
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Bijlage 2 – DoFeMaMe

Doelen
1 Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater
2 Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater
3 Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier)
4 Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater
5 Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel
belemmert
Functionele eisen
1a. Bij alle percelen op het gemeentelijk grondgebied waar afvalwater wordt geproduceerd, moet
een acceptabele voorziening voor de inzameling van afvalwater aanwezig zijn.
1b. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn.
1c. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te zijn
2a. Afstroming van rioolwater naar de zuivering moet gewaarborgd zijn.
2b. Water op straat mag voorkomen als het geen schade geeft (tussen de stoepranden), water op
straat met lichte schade (opdrijvende putdeksels en water boven de stoepranden) mag
gemiddeld 1x per 2 jaar voorkomen.
3a. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn.
3b. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te zijn.
4a. De vuilemissie door overstortingen op oppervlaktewateren moet worden beperkt.
4b. Water op straat mag voorkomen als het geen schade geeft (tussen de stoepranden), water op
straat met lichte schade (opdrijvende putdeksels en water boven de stoepranden) mag
gemiddeld 1x per 2 jaar voorkomen.
4c. Een uitbreiding van het verhard oppervlak, het ontwerp van een nieuw rioolstelsel en de
optimalisatie van een bestaand rioolstelsel moet worden afgestemd op de lokale situatie
waarbij de volgende voorkeursvolgorde wordt gehanteerd en doelmatigheid uitgangspunt is:

• hemelwater dat niet wordt hergebruikt wordt afhankelijk van de mate van vervuiling met of
zonder filtervoorziening en/of bronmaatregelen indien mogelijk ter plekke in de bodem
geïnfiltreerd;

• waar infiltratie niet mogelijk is wordt schoon regenwater geborgen en vertraagd afgevoerd
naar oppervlaktewater of waar dat niet doelmatig is geloosd op de (gemengde) riolering;

• bij uitzondering wordt regenwater vermengd met afvalwater en afgevoerd via het gemengde
5a
5b
5c

rioolstelsel.
Grondwaterproblemen moeten worden voorkomen.
Structurele grondwaterproblemen worden indien een doelmatige oplossing voorhanden is, in
samenwerking met de betrokken bewoners en andere belanghebbenden aangepakt.
De gemeente is aanspreekpunt voor bewoners met betrekking tot grondwater
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Maatstaven
1a Acceptabele voorzieningen zijn:

• een aansluiting op de riolering;
• een lokale behandeling van het afvalwater waarbij gebruik wordt gemaakt van bij voorkeur
een IBA-III maar minimaal een IBA-I;

• lozing op de gierkelder mits sprake is van een bedrijfsmatige productie van mest.
1b
1c
2a
2b

NPR 3398, maatstaven voor verplaatsingen en hoekverdraaiingen.
NPR 3398, maatstaven voor aantasting, scheurvorming en deformatie
NPR 3398, maatstaven voor zand/vuilophoping, obstakels en vuilafzetting in vrijvervalriolering.
Het theoretisch functioneren van de riolering moet voldoen aan bui 08 uit de Leidraad Riolering
Maatregelen worden doorgerekend met bui 09. Op locaties waar speciale aandacht aan moet
worden gegeven (bijv. winkelcentra, laagliggende buurten) worden waar mogelijk en doelmatig
aanvullende maatregelen getroffen
3a NPR 3398, maatstaven voor verplaatsingen en hoekverdraaiingen
3b NPR 3398 maatstaven voor aantasting, scheurvorming en deformatie
4a • De (vuil)emissie uit het rioolstelsel moet kleiner of gelijk zijn aan de emissie uit een
referentiestelsel.

• De optredende overstorthoeveelheden dienen ongeveer overeen te komen met de
modelberekeningen
4b Het theoretisch functioneren van de riolering moet voldoen aan bui 08 uit de Leidraad Riolering
Maatregelen worden doorgerekend met bui 09. Op locaties waar speciale aandacht aan moet
worden gegeven (bijv. winkelcentra, laagliggende buurten) worden waar mogelijk en doelmatig
aanvullende maatregelen getroffen
4c • Opstellen van een waterparagraaf bij een bestemmingsplan of artikel 19 procedure;

•
•
4d •
•
•

Integrale afweging wordt onder regie van de gemeente gemaakt;
beleid van waterschap en provincie inzake afkoppelen regenwater;
bovengronds (open) systeem heeft voorkeur ten opzichte van ondergronds systeem;
centrale voorziening heeft voorkeur ten opzichte van voorziening op perceelsniveau;
dimensioneren infiltratievoorziening op T=25 (met zichtbare noodoverlaat en maximale
ledigingstijd van 24 uur). Gevolgen T=100 in beeld brengen;

• dimensioneren bergingsvoorziening met vertraagde afvoer op T=10 (met noodoverlaat) en
met 50 cm waking;

• uitgangspunt voor de dimensionering van een verbeterd gescheiden stelsel is een
stelselberging van 4 mm en een pompovercapaciteit van 0,3 mm per uur; Afvoer via
gemengd stelsel als:

° hemelwater sterk is vervuild;
° infiltreren, bergen of gescheiden afvoeren ondoelmatig is.
5a

• In bestemmingsplannen wordt binnen de watertoets het grondwatersysteem behandeld en
wordt een gebiedspecifieke droogleggingeis vastgelegd. Indien te weinig data beschikbaar
is wordt een droogleggingeis van minimaal 0,7 meter gehanteerd (verschil tussen de kruin
van de weg en het oppervlaktewaterpeil).
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• De gemeente legt indien zinvol en doelmatig drainage mee bij vervanging van drainerende
riolering, zodanig dat grondwaterstand (als dat haalbaar is) maximaal tot net onder de
onderkant kruipruimte reikt (0,7 m minus begane grondvloerpeil).

• De gemeente heeft inzicht in het effect van grootschalige grondwateronttrekkingen (>
150.000 m3 per jaar).
5b

• De grondwatercoördinator doet onderzoek bij grondwaterklachten.
• De gemeente ontvangt drainagewater van particulieren indien deze het niet kunnen
verwerken op eigen terrein of kunnen lozen op oppervlaktewater.

5c

•
•
•
•

De gemeente heeft een grondwatercoördinator.
Binnen de bestaande klachtenregistratie worden klachten over grondwater apart genoteerd.
Op de gemeente website wordt informatie over grondwater gepubliceerd.
De gemeente kan bewoners goed informeren en/of adviseren inzake grondwater.

Meetmethoden
1a
• Registratie van percelen die nog niet zijn aangesloten op de riolering en geen afdoende
eigen zuivering hebben;
1b
1c
2a
2b

• Registratie van percelen met eigen zuivering (IBA).
Waterdichtheidbeproeving voor nieuwe riolen in uitbreidingslocaties.
Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.
Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.
Bij een controleberekening overeenkomstig module C2100, Leidraad Riolering, mag geen
wateroverlast op straat worden geconstateerd bij bui 8
• Controleberekening bui 09
• Klachtenregistratie
• Kosten-batenanalyse

3a
3b
4a

Waterdichtheidbeproeving voor nieuwe riolen in uitbreidingslocaties;
Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.

4b

Bij een controleberekening overeenkomstig module C2100, Leidraad Riolering, mag geen
wateroverlast op straat worden geconstateerd bij bui 8;

4c

5a

• Vuilemissiestudie volgens de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerder.
• Registratie van overstortdebieten, overstortingsfrequenties en neerslag.
•
•
•
•
•
•
•

Controleberekening bui 9;
Klachtenregistratie;
Kosten-batenanalyse.
Goedkeuring waterparagraaf door middel van watertoets;
Industrieterreinen vanaf milieuklasse 3;
Kosten-baten analyse initiatiefnemer.
Meten grondwaterpeil en grondwaterstroming op nieuwbouw- of herstructeringslocaties door
middel van peilbuizen.

• Om de werking van eventuele drainage te toetsen wordt een tijdelijk grondwatermeetnet
aangelegd.
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5b
5c

•
•
•
•
•
•
•

Overzicht van bedrijven met een onttrekkingsvergunning en gegevens grondwaterstand
Metingen grondwaterstand in buurten waar veel grondwaterklachten vandaan komen
Drainageplannen
Functiebeschrijving betreffende medewerker.
Uitdraai klachtenregistratiesysteem
Gemeentelijke website
De gemeente heeft globaal inzicht in het grondwatersysteem en de relatie met (hevige)
neerslag door middel van een grondwatermeetnet en een regenmeter.

Voorwaarden
1 Bedrijfszekerheid van gemalen en andere
kunstwerken dient in voldoende mate te
zijn gewaarborgd.
2 Riolen dienen voldoende afgesloten te zijn,
zodat stankoverlast wordt voorkomen.
3 Het rioolbeheer dient zo goed mogelijk
afgestemd te worden met andere
gemeentelijke taken.
4 Ongewenste lozingen dienen te worden
voorkomen

5 De actuele conditie van de riolering dient
bekend te zijn.

Maatstaven
Het aantal storingen per gemaal is gemiddeld lager
dan twee maal per jaar.
Geen constatering van stankoverlast.
Jaarlijkse afstemming met andere beheerders bij het
opstellen van operationele programma's voor de
riolering.

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

• Geen illegale aansluitingen
• Revisiegegevens riolering verwerken in
geautomatiseerd rioolbeheerprogramma
maximaal 3 maanden na gereed werk

• Periodieke inspectie rioolstelsel.
6 Klantvriendelijke benadering.

Op klachten betreffende huisaansluitingen wordt
binnen 1 dag gereageerd.
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Bijlage 3 – Uitgangspunten kostendekkingberekening

Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing:
1. Berekeningsmethode
De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contantewaardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere
termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van
uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en
inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1
januari 2018. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de
benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten
inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven,
worden de kosten per heffingseenheid berekend.
Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardemethode geen specifieke
wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden
(lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere
(boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de
jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de
investeringen.
Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in
evenwicht.
2. Planningshorizon
Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 80
jaar: 2018 t/m 2097. Binnen een periode van 80 jaar zijn alle objecten minimaal
éénmaal vervangen.
3. Inflatie
De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel
die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het
kostendekkingsplan wordt uitgegaan van een inflatie van 0%. Deze wordt vooral
gebruikt om de nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening/reserve terug te
rekenen naar prijspeil startjaar bedragen.
4. Rentevoet
Er is een rente van 2,75% op de kapitaallasten gehanteerd. Over de tegoeden in de
tariefegalisatievoorziening wordt geen rente toegerekend.
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5. Prijspeil
Alle in het GRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2017.
6. Eenheidsprijzen
Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik
gemaakt van de eenheidsprijzen uit de Leidraad Riolering, module D2000.
7. Staartkosten en BTW
Voor de staartkosten zijn conform de Leidraad Riolering de volgende waarden
gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden),
algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is
geen rekening gehouden met de post ‘onvoorzien’. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) =
42%.
Alle bedragen zijn exclusief BTW. In de rioolheffingsberekening is de compensabele
BTW wel meegenomen.
8. Indexering rioolheffing
Het in het GRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden
geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld.
9. Afschrijvingsmethode
Investeringen worden lineair afgeschreven, zoals dit voor het financieel beheer en voor
de inrichting van de financiële organisatie van onze gemeente wordt gehanteerd.
10. Afschrijvingstermijnen
Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn.
De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de
rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning
verschijnt. Het is derhalve van belang de technische levensduur van de
rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik
gemaakt van inspectiegegevens.
De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de lasten in de
tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief berekend met de contante
waarde methode (zie 1).
De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de
richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed
mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering.
Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is
dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de
economische levensduur.
De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B3.1.
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Tabel B3.1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar)

object
vrijvervalriolen
bergbezinkvoorzieningen
gemalen – bouwkundig
gemalen – mechanisch / elektrisch
persleidingen
drukriolering – bouwkundig
drukriolering – mechanisch /
elektrisch
grondwatermaatregelen
IBA’s – bouwkundig
IBA’s - mechanisch / elektrisch

afschrijvingstermijn
technisch
economisch
60/80
50
60
50
60
50
15
15
60
50
60
50
15
15
60
15
15

50
15
15

11. Egalisatievoorziening
Er wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening, om ongewenste
schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (art. 44, lid 2). Dit leidt tot een
gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren.
12. Doorlopende kapitaallasten ná 2097
De na 2097 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten.
13. Rioolheffing en BTW
De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het
riooltarief worden meegenomen. Het product riolering is BTW-compensabel, BTW kan
volledig worden gecompenseerd. In dit GRP zijn alle bedragen exclusief BTW
weergegeven. Het uiteindelijke tarief is inclusief BTW. De BTW-component is wel overal
apart aangegeven.
14. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw
Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar
via de grondexploitatie.
15. Straatvegen
De kosten van straatvegen worden niet toegerekend aan de rioleringszorg.

nl_rapport.docx 20161201

49 (78)

Bijlage 4 – Tabellen kostendekkingsberekening
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Uitgangspunten rioolheffingsberekening
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Bijlage 5. Begrippen en definities

nl_rapport.docx 20161201

72 (78)

AFKORTINGEN
AMvB
BBB
BBV
BRP
DWA
FTE
GRP
HWA
IBA
IBOR
ISA
NEN
RWA
NPR
RWZI
Wm

Algemene Maatregel van Bestuur
Bergbezinkbassin
bergbezinkvoorziening
Basisrioleringsplan
droogweerafvoer
Full time equivalent
Gemeentelijk rioleringsplan
Hemelwaterafvoer
installatie voor individuele behandeling van afvalwater
Integraal Beheer Openbare Ruimte
Integrale Systeem Analyse
Nederlandse norm
Regenwaterafvoer
Nederlandse praktijkrichtlijn
rioolwaterzuiveringsinrichting
Wet milieubeheer

TERMEN EN DEFINITIES
De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit:

• Beter Bouw- en Woonrijp Maken, GD112-7 Publicatie ‘Ontwatering in stedelijk gebied’,
definitief 2 d.d. 20 april 2007;

• NEN 3300 Buitenriolering - Termen en definities.
aangroei
aantasting
afkoppelen

afvoerend oppervlak
afwatering
afzetting

ander afvalwater

verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of
in slierten aan de buiswand hangen
een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van
(bio)chemische of mechanische processen
Afkoppelen is het niet langer afvoeren van hemelwater via de riolering naar de
RWZI maar op omgevingsverantwoorde wijze brengen van hemelwater in
bodem of oppervlaktewater. Omgevingsverantwoord wil zeggen zonder
overlast of nadelige gevolgen voor bewoners, gebruikers, waterpeilbeheer,
ecologie en water- en bodemmilieu het niet meer inzamelen en naar de RWZI
transporteren van hemelwater.
het naar de riolering afwaterende oppervlak
de afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt
van het afwateringsgebied
aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van
bodemmateriaal anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of
scheur
Datgene wat niet onder een van de volgende begrippen is te vatten:
huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater,
bedrijfsafvalwater of stedelijk afvalwater. Een voorbeeld van ‘ander
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basisinspanning

basisrioleringsplan
bedrijfsafvalwater

beheer
bemalingsgebied
beoordelen
bergbezinkkelder

berging
bergingsverlies
bouwtechnische maatregelen
bouwrijpmaken
classificatie
dg DIALOG Riolering
doorlatendheid
drainage

drooglegging

afvalwater’ is ‘zwembadwater’ bij een particulier huishouden dat geloosd moet
worden. Te lozen zwembadwater van een professioneel zwembad is
bedrijfsafvalwater.
term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de
inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de
vuiluitworp uit de riolering tot een bepaald niveau te reduceren
Document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige situatie
van de riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen
afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof
zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk
afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is
Zorgen voor het functioneren, bestaande uit de activiteiten onderzoek,
onderhoud, repareren, renoveren, vervangen en verbeteren.
een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd
het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven
van een oordeel over de uitkomsten van de toetsing
reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting
plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit
overstortingen kunnen plaatsvinden
de inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm
de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als
gevolg van verzakkingen
maatregelen in de woning (in de kruipruimte of kelder, of in de woonruimte),
met als doel vochtoverlast te beperken
een terrein zodanig inrichten dat aanleg van infrastructuur, woningen,
recreatievoorzieningen en dergelijke mogelijk wordt
de indeling van toestandsaspecten in klassen
het computerprogramma voor rioleringsbeheer
het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten
een systeem van doorlatende, geperforeerde kunststof pijpen in de bodem,
waarin opvang en afvoer van overtollig grondwater plaatsvindt, waardoor de
grondwaterstand beheerst kan worden
afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld
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droogweerafvoer (dwa)
drukriolering
DWA-rioolstelsel
emissiespoor

externe overstort
foutieve aansluiting
freatisch grondwater

GHG

gemengd rioolstelsel
gescheiden rioolstelsel

geohydrologie
grondwater
grondwateronderlast
grondwateroverlast
huishoudelijk afvalwater
hydraulisch
hydraulische berekening
infiltratie
ingrijpmaatstaf
inhangend voegmateriaal
inhangende rubberring
inrichting

inspectie
kruipruimte

kwel

de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via
het rioolstelsel wordt afgevoerd
riolering waarbij het transport plaatsvindt via pompen en persleidingen
zie vuilwaterrioolstelsel
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
rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in
beschouwing genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater
Het aansluiten van een vuilwaterriool op een regenwaterriool of omgekeerd.
Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met
de atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor
grondwaterspiegel.
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie
hoogste grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op
maandelijkse metingen.
stelsel waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door één
leidingstelsel wordt getransporteerd
rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt
getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks
naar oppervlaktewater wordt afgevoerd
leer van de grondwaterstroming en de dynamiek in samenhang met de
structuur en de opbouw van de ondergrond
water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de
grondwaterspiegel
problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden,
bijvoorbeeld aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand
wateroverlast door hoge grondwaterstanden, bijvoorbeeld plasvorming op
binnenterreinen of vocht in kruipruimtes
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en
huishoudelijke werkzaamheden.
waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik
wordt gemaakt
het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een
rioolstelsel
intreding van water in de bodem
grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en
waarbij maatregelen moeten worden opgesteld
voegmateriaal (kit, bitumineuze profielstrip) dat uit de voeg in het
doorstroomprofiel is gezakt of gedrukt
een niet gescheurde rubberring die zichtbaar is of een gescheurde rubberring
waarvan een gedeelte in het doorstroomprofiel hangt
elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden
verricht
het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand
ruimte onder de begane-grondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen
voor inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en
eventuele houten constructiedelen onder de woning
het uittreden van grondwater
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lekkage
maaiveld
maatstaf
niet-inrichting

obstakels
onderhoud
onderzoek

ontvlechting
ontwatering

ontwateringsdiepte

onverhard oppervlak
opbolling
openbaar hemelwaterstelsel

openbaar
ontwateringsstelsel
openbaar vuilwaterriool

oppervlaktewater
overstorting
overstortput

het in- of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de
buiswand
grondoppervlak, bovenzijde van de bodem
grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een
functionele eis wordt voldaan
Alles wat geen inrichting is. Naast huishoudens gaat het vooral om activiteiten
die vanwege het niet-begrensde of tijdelijke karakter niet als inrichting worden
beschouwd (bv. gevelreiniging, evenementen, op locatie wassen van auto’s).
voorwerpen in het riool die geen functie in rioleringstechnische zin hebben en
geen deel uitmaken van een normale afvalwaterstroom
herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten
ongewijzigd gehandhaafd wordt
het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig
dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van
de buitenriolering
het volledig gescheiden inzamelen van afvalwater en regenwater
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
afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee
ontwateringsmiddelen (sloot, drain) en het maaiveld

oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater kan infiltreren (plantsoenen,
tuinen, bermen)
maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de
drainagebuizen en/of watergangen
voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend
hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een
gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is
belast
voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van grondwater, niet
zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een
rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast
voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in
beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met
het beheer is belast
water dat stroomt over of verblijft op het aardoppervlak
de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater
rioolput voorzien van een overstortdrempel
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peilbuis
pompovercapaciteit (poc)

randvoorziening
regenwaterriool
regenwaterrioolstelsel
renovatie

reparatie
riolering
riool

rioolput
rioolwaterzuiveringsinrichting
RWA-riool
RWA-rioolstelsel
scheuren
stedelijk afvalwater
stijghoogte

verbeterd gescheiden
rioolstelsel

verbeteren
verhard oppervlak
vervangen
visuele inspectie
vrijvervalriool
vuilemissie
vuiluitworp

vuilwaterriool

algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine
diameter waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten
Het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer.
Het andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer
tijdens droog weer.
vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft
de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen
riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag
rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag
herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende
toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuw
aangelegd
herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte
toestandswijziging wordt doorgevoerd
het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de
inzameling en het transport van afvalwater
samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of
het transport van afvalwater
constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren
deksels in de weg)
het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van
afvalwater
zie regenwaterriool
zie regenwaterrioolstelsel
het geheel van scheuren, barsten en breuken
huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater,
afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater
Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze
stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de
opening onderin de peilbuis.
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.
het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren
oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater niet kan infiltreren, maar
oppervlakkig afstroomt (huizen, straten, en dergelijke)
herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object
wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst
het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen
inspecteren van de toestand
riool waardoor afvalwater door de zwaartekracht wordt getransporteerd
zie 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.
riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag
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vuilwaterrioolstelsel
waarschuwingsmaatstaf
wadi
waterkwaliteitsdoelstelling
water op straat
waterketen

wegzijging
wortelingroei
zandinloop
zand- en vuilophoping
zetting

rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag
grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek
nodig is
systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie
doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water
een bepaalde functie te kunnen laten vervullen
het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau
De waterstroom vanaf het drinkwaterbedrijf, via de gebruikers en het
rioolstelsel naar de RWZI (drinkwatervoorziening - riolering afvalwaterzuivering).
neerwaartse stroming van grondwater
de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of
kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid
het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren
opgehoopt materiaal met een losse structuur
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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