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Het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) Dronten is tot stand gekomen door een
intensieve samenwerking tussen de gemeente Dronten, de Flevolandse gemeenten
en het Waterschap Zuiderzeeland.
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Voorwoord
Op uw scherm leest u het gemeentelijk rioleringsplan Dronten

niet alleen om de zorgplicht voor het afvalwater, maar ook die voor

(GRP) 2016-2021. Dit plan is als een interactieve pdf opgezet. In het

hemelwater en grondwaterstand. Deze zorgplichten vergen veel

kader van duurzaamheid wordt het GRP alleen digitaal beschikbaar

financiële middelen en verdienen daarom een zorgvuldige bena

gesteld. Door middel van klikken op de aanwezige links kunt u

dering. Enerzijds moet gewoon gedaan worden wat noodzakelijk

nadere informatie verkrijgen en de bijlagen bekijken. Door middel van

en verplicht is, anderzijds zijn op onderdelen beleidskeuzes mo-

het klikken op de blauwe links, verkrijgt u een verdiepingsslag naar

gelijk. Het riool is voor alle inwoners en bedrijven en wordt mede

de achterliggende wetgeving en door het klikken op de groene links,

mogelijk gemaakt door de middelen, welke worden opgebracht

verkrijgt men extra informatie over Dronten.

door burgers en bedrijven door middel van de rioolheffing. Ook
hierin zijn enkele keuzes te maken. Het nieuwe GRP leent zich

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een belangrijk gemeen-

ervoor om de bestuurlijke keuzes zorgvuldig te maken en daarna

telijk beleidsdocument. Het geeft inhoudelijke, financiële en pro-

voortvarend aan de slag te gaan.

grammatische sturing aan het rioleringsbeheer. Dit is uit oogpunt
van volksgezondheid, bewoonbaarheid en milieubescherming één
van de kerntaken van elke gemeente. Sinds enkele jaren gaat het
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Leeswijzer
Toelichting op gebruik

Hoofdstuk 3 geeft aan op welke wijze het beheer van de riolering

Voor u ligt het ‘Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 t/m 2021’. De tekst

is geregeld. Het gaat onder meer over klachten, verstopte aansluit

van het GRP is bewust compact gehouden om de leesbaarheid te

leidingen en de reguliere beheeractiviteiten.

bevorderen. U kunt met de pijlen links- en rechtsonder door dit
document bladeren. In het rapport zijn diverse woorden lichtblauw

Hoofdstuk 4 geeft het beleid voor de gemeentelijke zorgplichten

en onderstreept weergegeven. Via deze link komt u terecht bij

vanuit de wet gemeentelijke watertaken. Het is onder meer van belang

kaders met verdieping van de informatie. De blauwe kaders zijn

bij nieuwbouwprojecten.

algemeen geldende teksten, zoals bijv. wetsteksten. De groene
kaders zijn specifiek voor Dronten geldende verdieping. Met de

Hoofdstuk 5 kijkt vooruit naar de projecten voor de planperiode.

-button gaat u terug naar de pagina. Onderaan de pagina’s vindt
u de de inhoudsopgave terug waarmee u door het document kunt

Hoofdstuk 6 gaat in op de organisatie van het rioleringsbeheer

navigeren.

inclusief samenwerking met anderen. Via benchmark wordt vanuit
extern perspectief gekeken naar de gemeente.

Hoofdstuk 1 van het GRP gaat in op de wettelijke basis en de
Hoofdstuk 7 gaat in op de financiële aspecten. Eerst wordt behan-

procedure van het plan en blikt terug op de vorige GRP.

deld welke kosten worden toegerekend aan het rioleringsbeheer.
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de belangrijkste voorzieningen

Daarna wordt stilgestaan bij het vermogensbeheer. Tot slot volgt de

die onder het plan vallen.

doorrekening naar de benodigde rioolheffing om voldoende geld te
hebben voor het dagelijkse beheer en voor de geplande projecten.
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Samenvatting
Gemeente Dronten voert het beheer over ruim 300 kilometer vrij-

aan de riolering en omgeving geleid. Daarnaast zijn er in dit GRP

verval riolering, 21 gemalen voor afvalwater, grondwater en hemel-

financiële middelen gereserveerd voor activiteiten als digitalisering,

water en ongeveer 18.500 kolken. Het hoofddoel van dit omvangrijke

onderzoek, duurzaam en innovatieve oplossingen en samenwerking

systeem is om afvalwater uit de directe leefomgeving te verwijderen

in de afvalwaterketen.

ten behoeve van de volksgezondheid. Daarnaast komt riolering de
bewoonbaarheid in de kernen ten goede met het doel om waterover-

Voor de gemeentelijke zorgplichten op gebied van afvalwater,

last en stank te voorkomen. Verder is het milieu gediend met goed

hemelwater en grondwater is in dit GRP concreet beleid ge
for

functionerende riolering.

muleerd. Dit biedt houvast bij nieuwbouw en bij klachten/meldingen
vanuit burgers en bedrijven.

De vervangingswaarde van het systeem wordt geraamd op 184 miljoen euro. Dit getal maakt duidelijk dat het een kostbaar systeem

Het Rasmariant onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de over

betreft. Zorgvuldig beheer is daarom geboden. In dit Gemeentelijk

wegend goede kwaliteit en status van onze vrij verval riolering.

Riolerings Plan (GRP) wordt uiteengezet hoe het beheer in gemeente

Nieuw is dat daarbij wordt uitgegaan van risico-gestuurd beheer.

Dronten wordt gevoerd. Het is een doorontwikkeling van het beleid

Een riool wordt niet vanzelfsprekend vervangen als het 60 jaar oud

uit het vorige vGRP (2011-2015). Dit vGRP was verbreed, omdat we

is, zoals tot nog toe werd aangenomen. Op basis van gedetailleerde

als gemeente destijds vanuit de wetgever extra zorgplichten hebben

inspecties en door het uitvoeren van reparaties en de inzet van

gekregen, zo is er een grondwaterzorgplicht bijgekomen en is de

moderne renovatietechnieken, kan een riool dikwijls veel langer

hemelwaterzorgplicht iets anders ingevuld.

meegaan. Echter omdat de risico’s over enkele decennia wellicht
toch te groot blijken of dat nog onbekende faalmechanismen leiden

Het beheer van de riolering in gemeente Dronten wordt gevoerd con-

tot nieuwe inzichten, rekenen we in de gemeente Dronten met een

form de wetgeving. Het systeem voldoet aan geldende richtlijnen.

verwachte gemiddelde levensduur van 90 jaar.

Binnen de gemeentelijke organisatie is een relatief klein team belast
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met de werkzaamheden voor de riolering. Een overgroot deel van

Vanwege eisen gesteld door de commissie BBV wordt er 1,7 mil-

het werk worden uitbesteed aan gespecialiseerde marktpartijen. Een

joen euro (bedrag dat openstaat aan vervangingsinvesteringen en

punt dat meer aandacht verdient is de controle op lozingen vanuit

reconstructies) van de spaarvoorziening ingezet om de bestaande

bedrijven. Ongeoorloofde lozingen hebben enkele keren tot schade

boekwaarde van de rioolinvesteringen af te boeken.
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Dit resulteert in minder toerekening van rentelasten van € 57.000

De kosten voor rioleringsbeheer kunnen als volgt worden onder

door vervolgens kosten voor straatvegen (€ 25.000), perceptie

verdeeld:

kosten (€ 50.000) en kwijtschelding (€ 25.000) toe te rekenen aan de
rioolheffing leidt dat tot een voordeel voor de algemene dienst van
€ 43.000.

Exploitatiebegroting riolering

begroot

aantal aansluitingen
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per aansluiting
17.602

gemiddelde investering vervanging/rehabilitaties 10-20 jaar

€ 240.000

€ 14

gemiddelde investering vervanging/rehabilitaties lange termijn*

€ 270.000

€ 15

totaal (groot) onderhoud/beheer

€ 860.000

€ 49

totaal routinematig beheer

€ 548.000

€ 31

totaal lasten

€ 1.918.000

€ 109

BTW-effect (BCF)

€ 212.000

€ 12

BTW-effect (BCF) investeringen uit spaarvoorziening

€ 50.000

€3

lasten kwijtschelding (derving inkomsten)

€ 25.000

€1

totaal te dekken uit rioolheffing en onderhoudsvoorziening

€ 2.205.000

€ 125
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De financiële middelen, die nodig zijn om alle taken van het riolerings

investeringen voor vervanging, rehabilitaties en groot onderhoud. Of

beheer te kunnen uitvoeren, worden opgebracht door bewoners en

de investeringskosten dan daadwerkelijk oplopen tot € 4 miljoen per

bedrijven in gemeente Dronten met een 100% kostendekkende

jaar moet dan ook blijken.

rioolheffing. In 2015/16 bedraagt de hoogte van deze heffing
€ 139,80 per aangesloten perceel, voor zowel woningen als niet-

In onderstaande grafiek staan enkele scenario’s voor de toename

woningen.

van de investeringskosten per jaar. Bij scenario A en B lopen de
investeringen op tot € 4 miljoen, terwijl C en D scenario’s zijn die
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De verwachting is dat er in de eerstkomende planperioden van het

oplopen tot 2,5 miljoen. Nogmaals, gelet op de huidige (goede) staat

GRP geen of weinig grootschalige vervangingsinvesteringen en

van de riolering kan nu nog slechts globaal worden aangegeven dat

rehabilitaties nodig zijn. De investeringsbedragen zijn de eerste

de investeringskosten op de langere termijn gaan stijgen. In welk

jaren dan ook beperkt. Voor de langere termijn (over 30-40 jaar en

tempo en tot welke hoogte zal in de volgende planperioden van het

verder) moet er wel rekening worden gehouden met toenemende

GRP duidelijk moeten worden.

Tot nu toe heeft Dronten een rioolheffing in rekening gebracht met daarin een opslag om de
kapitaallasten voor toekomstige investeringen te dekken. De vraag is nu in welke mate
Dronten nu moet blijven sparen.
Tot nu toe heeft Dronten een rioolheffing in rekening gebracht met daarin een opslag om de
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Hieronder
worden
tweemate
keuzevarianten voor de hoogte van de rioolheffing beschreven.
kapitaallasten voor toekomstige investeringen te dekken. De
vraag is nu
in welke
1. € 109 per jaar (= tarief dekt de huidige jaarkosten. De spaarvoorziening blijft dan de
Dronten nu moet blijven sparen.

Tot nu toe heeft Dronten een rioolheffing in rekening gebracht met daar-

dan in de eerstkomende planperioden met € 550.000 per jaar toe.

in een opslag om de kapitaallasten voor toekomstige investeringen te

Hiermee ontstaat een iets steviger buffer om grote investeringen op

dekken. De vraag is nu in welke mate Dronten nu moet blijven sparen.

termijn te kunnen opvangen, zij het dat op de langere termijn ook
grote verhogingen van de rioolheffing nodig lijken.

Hieronder worden twee keuzevarianten voor de hoogte van de rioolheffing beschreven.

Gekozen wordt voor scenario A. De onderstaande grafiek geeft

1. € 109 per jaar (= tarief dekt de huidige jaarkosten. De spaarvoor-

het effect op de spaarvoorziening weer van investeringsscenario A

ziening blijft dan de eerste jaren in stand ter dekking van kosten

(geleidelijke toename investeringen tot € 4 miljoen per jaar, vanaf

op de lange termijn);

2025, zie grafiek hierboven). Bij variant 1 (rioolheffing € 109 per

2. € 140 per jaar (= huidige tarief. De gemeente blijft dan sparen voor
toekomstige investeringen).

jaar) wordt er niet verder gespaard en daalt de voorziening vanaf het
moment dat het investeringsniveau toeneemt, terwijl de gemeente
bij variant 2 (rioolheffing 140 per jaar) eerst nog licht door blijft door-

Bij keuzevariant 1 (€ 109 per jaar) worden de komende jaren alle

sparen om een grotere buffer op te bouwen om de toekomstige

investeringen op te vangen. Bij beide scenario’s zal echter de rioolheffing op
2040) geleidelijk omhoog moeten om de kosten te kunnen dekken.

nieuwe kosten voor beheer, onderhoud en vervanging/rehabilitaties
gedekt uit de rioolheffing. De spaarvoorziening van circa € 14 mil-

investeringen op te vangen. Bij beide scenario’s zal echter de

joen blijft dan in stand om een deel van de toekomstige investeringen

rioolheffing op termijn (na 2040) geleidelijk omhoog moeten om de

in vervanging en rehabilitaties op de langere termijn (30-40 jaar) te

kosten te kunnen dekken.

kunnen dekken. Hiermee is er een risico dat het tarief op termijn fors
moet worden verhoogd als blijkt dat de investeringen op de langere
termijn inderdaad oplopen tot € 4 miljoen per jaar.

in�miljoenen�per�jaar�
�25,0��
�20,0��
�15,0��

Bij keuzevariant 2 (vasthouden van het huidige tarief van € 140 per

�10,0��

jaar) blijft de gemeente nog verder doorsparen voor de vervanging

�5,0��

van toekomstige vervangingen en rehabilitaties op de lange termijn (30 - 40 jaar), zij het wel wat minder dan nu omdat de tarieven
jaarlijks niet extra boven de inflatiecorrectie worden verhoogd. De
spaarvoorziening van circa € 14 miljoen per 1 januari 2016 neemt
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effecten�op�spaarvoorziening�
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�-����
2015�

rioolheffing�€�109�/�jr�
rioolheffing�€�140�/�jr�

2020�

2025�

2030�

2035�

doorrekening gebaseerd op scenario A (zie grafiek boven)
variant 1: met rioolheffing van € 109 per jaar niet meer doorsparen
variant 2: met rioolheffing van € 140 per jaar eerst nog langzaam doorsparen

Geadviseerd wordt om te kiezen voor een tarief in het midden van beide var
€ 125 per jaar.
Daarmee blijft de gemeente nog steeds sparen voor investeringen op de lan
INHOUDSOPGAVE H1
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niet meer zo veel als de afgelopen jaren. In de komende planperioden word
hoeverre op de lange termijn de grote investeringen tot € 4 miljoen per jaar d

Geadviseerd wordt om te kiezen voor een tarief in het midden van

2016 is het tarief voor woningen en niet-woningen precies hetzelfde,

beide varianten, namelijk € 125 per jaar.

ook bij bedrijven met veel lozing van afvalwater.

Daarmee blijft de gemeente nog steeds sparen voor investeringen

Dit punt wordt vanaf 2017 gecorrigeerd door voor niet-woningen een

op de lange termijn, maar niet meer zo veel als de afgelopen jaren.

extra heffingsmaatstaaf in te voeren:

In de komende planperioden wordt dan bekeken in hoeverre op de

• Voor percelen met een afvalwaterlozing wordt een staffel ingevoerd

lange termijn de grote investeringen tot € 4 miljoen per jaar daad

en als extra heffing aan de gebruiker opgelegd.

werkelijk nodig zijn en in hoeverre de riooltarieven dan moeten
stijgen.

De staffel is als volgt:

Het resultaat van voornoemde beleidskeuzes is dat de rioolheffing in

m3 watergebruik

Extra heffing

gemeente Dronten minder hoeft te stijgen dan eerder werd voorzien.

500 - 1.000

1x

Totaal t.o.v.
huishouden
2 x de heffing

1.000 - 2.500

2x

3 x de heffing

2.500 >

4x

5 x de heffing

Per 2017 is zelfs een kleine daling mogelijk, namelijk tot € 125,-.
Voor de jaren van de planperiode 2016 - 2021 volstaat een jaarlijkse
correctie voor de werkelijk opgetreden inflatie.
Voor een goed begrip moet dit worden vergeleken met de uitkomsten
van het vorige GRP, het vGRP 2011 - 2015. Daarbij zou de heffing
stijgen tot € 162,35 in 2021 zonder correctie van opgetreden inflatie.
Dat kwam door de inzet op cyclische rioolvervanging na 60 jaar, terwijl nu van een langere levensduur wordt uitgegaan. Bij elk volgende
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GRP is dit een essentieel keuzepunt, telkens opnieuw te maken op

Het concept GRP wordt in het college behandeld op: mrt 2016

basis van voortschrijdend inzicht.

Vaststelling van het GRP in de gemeenteraad is in: mei 2016

Voor een aantal bedrijven wordt de rioolheffing wel hoger. Dit is een

Reactie van het waterschap Zuiderzeeland zijn in het concept GRP

bewuste keuze om de lasten rechtvaardiger te spreiden. Tot en met

verwerkt.
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Inleiding tot het nieuwe GRP 1
Dit inleidende hoofdstuk gaat in op de kerngedachte van het GRP
(gemeentelijk rioleringsplan), de wettelijke basis en de gevolgde
procedure om tot het plan te komen, inclusief evaluatie van het
vorige vGRP 2011 - 2015.
1.1 - Kerngedachte van het GRP
Het belangrijkste doel van riolering is om bij te dragen aan de
volksgezondheid. Zonder afvoer van afvalwater uit de directe leef
omgeving, bestaat in dichtbevolkte gebieden een reëel gevaar voor
epidemieën. De volksgezondheid in een stad is waarschijnlijk het
meest gediend met goede voedselveiligheid, een goede eerstelijns
gezondheidszorg en een goed functionerende waterketen.
Daarnaast is riolering van belang voor de bewoonbaarheid van de
leefomgeving en bescherming van het milieu. Riolering is daarom
vooralsnog onmisbaar in stedelijk gebied.
Riolering is een onderdeel van de waterketen. Het begint met
drinkwater dat naar de woningen en bedrijven wordt gebracht. Na
gebruik wordt het geloosd op de riolering en getransporteerd naar
de afvalwaterzuiveringsinrichting (AWZI), welke wordt beheerd door
waterschap Zuiderzeeland. Op de AWZI wordt het gezuiverd en
daarna geloosd op oppervlaktewater.
De aanleg en het beheer van riolering is een kostbare aangelegenheid.
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In dit rioleringsplan staat aangegeven:

1.2 - Wettelijke basis voor het GRP

• wat de gemeente aan rioleringsvoorzieningen heeft;

De wettelijke basis voor het GRP wordt gevormd door artikel 4.22

• hoe deze worden beheerd;

van de Wet milieubeheer.

• welke voorzieningen aan vervanging of renovatie toe zijn;
• welke verbeteringen nog nodig zijn, onder meer voor het milieu;

Vanaf 2018 vervalt de verplichting tot het opstellen van een GRP,

• hoeveel dat alles kost;

echter willen we als gemeente wel inzicht blijven houden in ons are-

• hoe deze kosten op de burgers en bedrijven worden verhaald.

aal, de maatregelen die uitgevoerd worden en de kosten en heffing
die daarbij gepaard gaat. Een plan, soortgelijk aan het GRP, is voor

Dit is de kerngedachte van het gemeentelijk rioleringsplan ofwel het

een goed inzicht dus wel degelijk van belang.

GRP.
1.3 - Documenten bij dit GRP
Het rioleringsbeleid van de gemeente wordt door het GRP trans-

De tekst van het GRP is bewust compact gehouden om de leesbaar-

parant gemaakt. In het GRP wordt niet alleen gekeken naar het

heid te bevorderen. Daarnaast is de opzet mede bepaald doordat er

afvalwater, maar ook naar hemelwater en grondwater. Dit wordt wel

in de samenwerking afvalwaterketen besloten is tot een uniforme

eens aangeduid met de term verbreed en dan wordt het plan vGRP

opbouw van de GRP’s.

genoemd. In de wet heet het echter nog gewoon GRP, vandaar dat
deze term wordt gehanteerd. Van belang is dat de lezer inziet dat

Lezers die meer achtergrondinformatie wensen, zijn verschillende

het gaat om rioleringszorg in brede zin van het woord en dus meer

linken aangebracht. Via deze linken wordt u doorverwezen naar

omvat dan enkel de rioolbuizen.

verschillende kaders met achtergrond informatie. De blauwe kaders
gaan over algemene achtergrond informatie. Groene kaders zoomen

Verder wordt in dit GRP kort ingegaan op het oppervlaktewater,

specifiek in op de situatie van gemeente Dronten.

hoewel dat niet verplicht thuishoort in een GRP. Voorheen was dit
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verwoord in het waterplan, maar dat is wat overdreven sinds het ste-

Voor het opstellen van dit GRP is gebruik gemaakt van verschillende

delijk waterbeheer recentelijk is overgedragen aan het waterschap.

documenten. Deze zijn opgenomen in de literatuurlijst.
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1.4 - Geldigheidsduur van het GRP

Vanaf 2018 vervalt de verplichting tot het opstellen van een GRP, echter

De gemeente is vrij om de geldigheidsduur van het GRP te kiezen.

willen we als gemeente wel inzicht blijven houden in ons areaal, de

Gezien het belang van goed functionerende riolering en gezien de grote

maatregelen die uitgevoerd worden en de kosten en heffing die daar-

financiële bedragen die ermee zijn gemoeid, is het verstandig met enige

bij gepaard gaat. Een plan, soortgelijk aan het GRP, is voor een goed

regelmaat een nieuw GRP op te stellen en te bespreken met de

inzicht dus wel degelijk van belang.

gemeenteraad.
1.5 Totstandkomingsproces van het GRP
Lange plantermijnen zijn onverstandig omdat tussentijds belangrijke

De Wet milieubeheer geeft de kaders voor betrokkenheid van

wijzigingen kunnen optreden:

bestuursorganen bij het opstellen van het GRP.

• Wijzigingen in de sfeer van nieuwe wetgeving of (Europees) beleid;
• Beschikbaar komen van nieuwe inspectieresultaten die een ander
beeld geven van noodzakelijke reparaties en vernieuwingen;

Het samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten
en het waterschap Zuiderzeeland is trekker geweest van het proces

• Opgedane ervaring op diverse vlakken;

om te komen tot zoveel mogelijk harmonisatie tussen de GRP’s. Het

• Afwijkingen bij de inkomsten, de uitgaven of het vermogensbeheer,

waterschap Zuiderzeeland is constant betrokken geweest in dit gezamenlijke proces, terwijl de provincie Flevoland en Rijkswaterstaat

waardoor het financiële plaatje anders wordt.

een kleinere (geen actieve toetsende) rol hebben gekozen daar hun
Na een aantal jaren kan er behoefte ontstaan aan bijsturing.

belang in de afvalwaterketen geringer is.

Voor het onderhavige GRP is gekozen voor de planperiode 2016 2021, dus een looptijd van zes jaren. Het eindjaar is gelijkgetrokken
met de andere gemeenten in Flevoland die hebben meegewerkt aan de
gezamenlijke basis voor dit GRP. Daarnaast speelt mee dat 2020 qua
kostenbesparing en vermindering van de kwetsbaarheid een belangrijk
jaar is volgens het Bestuursakkoord Water. De resultaten van de
evaluatie in 2020 worden in 2021 meegenomen bij het opstellen van
het volgende plan dat dan ingaat vanaf 2022.
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1.6 - Terugblik op het vorige GRP
Voorafgaand aan dit GRP was er het vorige vGRP met ongeveer

• Voor het hemelwater zijn er middelen beschikbaar gesteld voor

dezelfde doelstelling. In bijgaand overzicht een korte evaluatie van

beheer en onderhoud, deze zijn ook gebruikt . Er bleek geen nood-

het vorige GRP 2011 - 2015. Het vGRP 2011 - 2015 was al verbreed,

zaak tot het opstellen van een verordening voor het hemelwater.

hetgeen inhoudt dat er tevens beleid voor grond en hemelwater was

Dit is dus ook niet uitgevoerd.

opgesteld.

•
Voor het grondwater is er een grondwatermeetnet aangelegd
middels peilbuizen en loggers. Deze worden ook gemonitord en

Evaluatie vGRP Dronten 2011 - 2015, zie ook tabel in de bijlage

uitgelezen, zodat we een beeld hebben van het grondwaterstand

Evaluatie maatregelen 2011 - 2015

in de gemeente Dronten.

• In het vGRP waren de maatregelen verdeeld over 4 categorieën, te
weten afvalwater, hemelwater, grondwater en communicatie.

• Voor communicatie wordt er indien noodzakelijk foldermateriaal
verspreid, daarnaast zijn er structurele overleggen met het water-

• Voor het afvalwater zijn bijna al de geplande activiteiten uitgevoerd.

schap. Er is geen incidentenplan opgesteld, daar het geen activiteit

Zo is er onder meer een onderzoek gedaan naar de drainage in

is voor de rioleringszorg, maar meer past in het totaalplan voor

de Gilden, een onderzoek naar risico gestuurd beheer en een

incidenten en rampenbestrijding.

meetonderzoek naar de kwaliteit van het afvalwater. Het drainage
onderzoek resulteerde in minder onderhoud en toekomstige aan-

Evaluatie Waterplan 2007-2016

leg van drainage in de nieuwbouwwijk de Gilden. Het Rasmariant

• In Dronten en Swifterbant zijn op diverse plaatsen oevers natuur-

onderzoek toonde aan dat de riolering langer mee kan dan dat er

vriendelijk aangelegd in samenwerking met het waterschap Zuider-

huidig van uit is gegaan. Vanwege de uitkomst van de Rasmariant

zeeland en KRW subsidie.

analyse is er geen onderzoek uitgevoerd naar de grootschalige
vervangingsopgaven.

• De peilverhoging van de Bisontocht is nog niet aan de orde vanwege achterliggend agrarisch gebied, wellicht in de toekomst een
mogelijkheid.
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• In Swifterbant is naast de Dronterringweg een enorme waterpartij

1.7 - Doelen voor riolering en voor dit GRP

(2 ha) aangelegd met behulp van KRW subsidie en financiële mid-

Dit GRP geeft invulling aan een aantal doelen die op verschillende ni-

delen beschikbaar gesteld van het waterschap Zuiderzeeland en

veaus zijn gesteld en die alle het hoofddoel van de volksgezondheid/

de gemeente Dronten.

milieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten nastreven. In dit
GRP worden deze concreet gemaakt in termen van investeringen en

De in het vGRP aangekondigde maatregelen zijn vrijwel allemaal

beheermaatregelen.

uitgevoerd in de planperiode. In de bijlage Evaluatie maatregelen
2011 - 2015 van dit nieuwe GRP is de complete lijst opgenomen

Kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid

met een korte bespreking per activiteit vanuit het vGRP. Voor het

Ter uitvoering van de afspraken van het landelijk Bestuursakkoord

waterplan zijn alle mogelijke activiteiten, op de peilverhoging van de

Water zijn in de Stuurgroep Samenwerken in de Afvalwaterketen

Bisontocht na, gerealiseerd.

Flevoland concrete doelen gesteld op de volgende aspecten: kosten
(doelmatigheid), kwaliteit en kwetsbaarheid (de zogenoemde 3 K’s).

De rioolheffing bedroeg in 2010 € 125,40 voor alle woningen en
niet-woningen. Berekend werd dat de heffing in 2015 € 142,06 zou

Regionale doelstelling Innovatie en duurzaamheid

moeten zijn, nog te verhogen met inflatie. In de praktijk is de heffing

In Dronten staan we voor een duurzame afvalwaterketen en willen

gestegen tot € 139,80 in 2015 waarbij wel steeds is gecorrigeerd

graag samen met de andere gemeenten in Flevoland koploper blij-

voor werkelijk opgetreden inflatie, maar tevens een korting is toe

ven. Innovatie is onlosmakelijk verbonden met de verduurzaming

gepast vanwege uitwisseling met de onroerende zaak belasting.

en doelmatigheid van de afvalwaterketen. Concrete doelen op het
gebied van duurzaamheid en innovatie zijn nog niet te noemen. In

Vanwege de overwegend goede kwaliteit van het rioolstelsel is van

deze planperiode gaan we met de regionale partners aan de slag

de geplande vervangingen in 2010-2015, ongeveer 6 miljoen niet

om te komen tot een duurzaamheids- en innovatieprogramma voor

uitgegeven. Aangezien de rioolheffing een voorziening is en uit de

de afvalwaterketen.

voorziening alleen riool-gerelateerde projecten mogen worden uitgevoerd, heeft deze mindere uitgave dan voorzien geen nadelige
effecten gehad op de begroting en de bezuinigingen.
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Gemeentelijke (lokale) doelstellingen

Een goed functionerend afvalwaterstelsel

De doelen in dit GRP liggen in het verlengde van de regionale doe-

Inzameling en transport van afvalwater vanuit de huishoudens zal

len en de doelen uit het vorige vGRP 2011-2015.

in de toekomst wellicht niet meer noodzakelijk zijn omdat de tech-

Deze zijn:

niek het mogelijk heeft gemaakt dat elke woning zijn eigen gesloten

• een tevreden inwoner;

afvalwaterkringloop heeft. Voorlopig bestaat, volgens de Wet milieu-

• een goed functionerend afvalwaterstelsel;

beheer, de zorgplicht uit twee onderdelen, namelijk een doelmatige

• een duurzame leefomgeving.

inzameling en transport van afvalwater. Met de Waterwet zijn daar
twee zorgplichten aan toegevoegd. De inzameling en transport van

Een tevreden Inwoner

afstromend regenwater en het (freatisch) grondwater.

Met de uitvoer van de zorgplichten en de afvoer van het afvalwater
wordt direct en/of indirect het belang van de inwoner van Dronten

Een duurzame leefomgeving

gediend. Daarom is het belangrijk dat de burger tevreden is.

Het milieu verdient aandacht op zowel de korte termijn (leefbaarheid)
als op de lange termijn (duurzaamheid). Dit doel is opgedeeld in zes

Elementen die de tevredenheid beïnvloeden zijn:

onderdelen, te weten: vervuiling, verdroging, duurzame veiligheid,

• Er wordt een goed product geleverd dat aan de toezeggingen voldoet;

energieverbruik, materiaalgebruik en een beperkte stroom afval

• Het geleverde product is in overeenstemming met de prijs;

(water).

• Er wordt geen onnodige overlast veroorzaakt;
•

De inwoner wordt klantvriendelijk en duidelijk benaderd.

Citaat: Flevolands maatregelenprogramma 2014-2020
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Overzicht van de
aanwezige voorzieningen
Goed beheer begint met weten wat de gemeente aan kapitaal
goederen heeft te beheren. In dit hoofdstuk wordt een overzicht
gegeven van de voorzieningen die gemeente Dronten in eigendom
en beheer heeft om invulling te geven aan de zorgplichten voor
afvalwater, hemelwater en grondwater. Riolering bestaat uit diverse objecten zoals buizen, putten, pompen en persleidingen voor
in
zameling en transport van afvalwater, maar bijvoorbeeld ook
wadi’s* en doorlatende verharding voor de infiltratie van regenwater
en drainage voor beheersing van de grondwaterstand. Tabel 2.1
geeft een overzicht van de belangrijkste voorzieningen die behoren
bij de riolering in brede zin van het woord. Voor gedetailleerde in
formatie over deze voorzieningen wordt verwezen naar het beheersysteem van de gemeente (GBI).

*Een buffer- of infiltratiesysteem die tijdelijk gevuld is met hemelwater
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Type object 		

Aantal

Op riolering aangesloten percelen		
Woningen		
niet-woningen		
Niet op riolering aangesloten percelen		
Aantal inwoners 		
Waterdoorlatende verharding		
Wadi’s		
Rioolgemalen gemeente		
Rioolgemalen waterschap/gemeente		
Pompunits (drukriolering)		
Mechanische riolering		
Persleidingen gemeente		
Persleidingen waterschap/gemeente (50% / 50%)		
Vrijverval riool		
DWA riool		
HWA riool		
Gemengd riool		
Drainage leiding in onderhoud (excl sportvelden, begraafplaats)		
Gemengde overstorten extern		
Regenwateruitlaten		
Randvoorzieningen (incl. lediging en spoelvoorzieningen)		
Inspectieputten		
Kolken		
Lijngoten		

17.471 stuks
15.994 stuks
1.477 stuks
700 stuks
40.363
92.500 m2
18.000 m2
21 stuks
5 stuks
36 stuks
3,5 km
9,1 km
27,7 km
319 km
125 km
122 km
72 km
72,5 km
12 stuks
99 stuks
1 stuks
7.324 stuks
18.450 stuks
736 m

Tabel 2.1 - Objectenlijst, peildatum 1 januari 2015
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Grafiek 2.2 toont de leeftijdsopbouw van het rioolstelsel. In de grafiek is goed te zien dat
gemeente Dronten in de jaren ’60 het gemengde stelseltype heeft toegepast en halverwege
de
jaren ’70
overgestapt
op het gescheiden
stelsel.
(aparteInleidingsystemen
voorte zien dat
Grafiek
2.2 istoont
de leeftijdsopbouw
van het
rioolstelsel.
de grafiek is goed
afvalwater
hemelwater).
gemeenteen
Dronten
in de jaren ’60 het gemengde stelseltype heeft toegepast en halverwege

de jaren ’70 is overgestapt op het gescheiden stelsel. (aparte leidingsystemen voor
afvalwater
en hemelwater).
Km

Kilometers riool per decennium per type

Grafiek 2.2 toont de leeftijdsopbouw van het
rioolstelsel. In de grafiek is goed te zien dat
gemeente Dronten in de jaren ’60 het gemengde stelseltype heeft toegepast en halverwege de
jaren ’70 is overgestapt op het gescheiden
stelsel. (aparte leidingsystemen voor afvalwater
en hemelwater).
In de bijlage Overzicht riolering, zijn teke
ningen opgenomen die een beeld geven van de
riolering in de kernen Biddinghuizen, Dronten en
Swifterbant.
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In de bijlage Overzicht riolering, zijn tekeningen opgenomen die een beeld geven van de
riolering
kernen Biddinghuizen,
Dronten en Swifterbant.
Grafiek in
2.2deKilometers
riolering

In de bijlage Overzicht riolering, zijn tekeningen opgenomen die een beeld geven van de
Meters riool per decennium
perSwifterbant.
type
riolering in de kernen Biddinghuizen,
Dronten en
1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Afvalwater
Gemengd
Hemelwater

448

574
19.139
16.437
58.658
41.957
21.212
2.052
2.266
Meters
per decennium
type
1.720 riool
22.353
18.182 per 62.425

26.118
4.321
15.848

Totaal

3.874
101
1.859

124.800
72.357
122.387

1950-1959
1970-1979
1980-1989
1990-1999 46.287
2000-2009 2010-2019
Totaal
448 1960-1969
44.251
62.704
36.671
123.349
5.834
319.544
Afvalwater
574
19.139
16.437
58.658
26.118
3.874
124.800
Gemengd
448
41.957
21.212
2.266
4.321
101
72.357
Tabel
2.3 Meters riolering
per
decennium
per type2.052
Hemelwater
1.720
22.353
18.182
62.425
15.848
1.859
122.387
Totaal

Totaal

448

44.251

62.704

36.671

123.349

46.287

5.834

319.544

Tabel 2.3 Meters riolering per decennium per type
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Wijze van beheer

3

De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor goed beheer van de

dat op termijn bepaalde tendensen of lijnen zichtbaar worden die

riolering en overige daarbij behorende voorzieningen. In dit hoofd-

van belang zijn voor inzicht in het functioneren van de riolering en

stuk wordt verantwoording afgelegd over de wijze van beheer. In

grondwater gerelateerde zaken.

feite wordt het beleid van het beheer verwoord.
3.3 - Aansluitleidingen en verstoppingen
3.1 - Gegevensbeheer

Woningen en overige panden zijn op de riolering aangesloten met

Correcte gegevens van de te beheren objecten vormen de basis

aansluitleidingen. Via deze aansluitleidingen wordt het afvalwater

voor goed beheer. De objectgegevens zijn in gemeente Dronten

ingezameld om daarna door de riolering te worden getransporteerd

opgenomen in de volgende systemen:

richting de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Bij gescheiden

• Beheerpakket GBI voor de gegevens van riolen, inspectieputten en

stelsels is sprake van een tweevoudige aansluiting, namelijk één

persleidingen. De kolken ontbreken nog in het beheerpakket. Het

voor afvalwater en één voor hemelwater.

verwerken van de kolken in het beheerpakket wordt als maatregel
meegenomen voor de komende planperiode. Huis-aansluitleidingen

Het eigendom van deze leidingen is per gemeente verschillend

worden bijgehouden in een tekensysteem.

geregeld, evenals de spelregels in geval van verstopping.

• Pakket Aquaweb voor de telemetrie van de rioolgemalen.
In de gemeente Dronten zijn de aansluitleidingen in principe in
Het bijhouden van de gegevens en het inspelen op nieuwe ontwik-

eigendom bij de woningeigenaar tot aan het ontstoppingsstuk of de

kelingen vraagt blijvende aandacht.

controleput op of nabij de erfgrens. De gemeente is eigenaar van
het gedeelte vanaf het ontstoppingsstuk tot aan de aansluiting op

3.2 - Meldingen van burgers en bedrijven

de hoofdriolering.

Meldingen van burgers en bedrijven zijn een belangrijke reden om in
actie te komen. Soms kan het probleem door de gemeente worden

Bij verstopping geldt het beleid zoals in de bijlage rioolverstopping

verholpen, zoals bijvoorbeeld een verstopte kolk. Een andere keer

is beschreven. Deze tekst is terug te vinden op de gemeentelijke

moet de melder zelf in actie komen, bijvoorbeeld bij een lekke kelder.

internetsite en wordt gehanteerd in de gemeentegids.

Zorgvuldige registratie van meldingen heeft als bijkomend voordeel
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3.4 - Kolken en goten
Kolken en goten vormen een essentieel element van de riolering. Op
deze plekken kan afstromend hemelwater in de riolering stromen.
Mee-stromend straatvuil bezinkt grotendeels in de zandvang van de
kolk of in de goot. Deze moeten regelmatig worden leeg gezogen. In
gemeente Dronten gebeurt dat afhankelijk van de locatie(vervuiling),
één- of tweemaal per jaar.
Het kolken zuigen en goten reinigen wordt uitbesteed aan markt
partijen die tevens zorg dragen voor afvoer en verwerking van het
slib. Meldingen van verstoppingen van kolken buiten het cyclische
onderhoud worden door medewerkers van de afdeling Ruimtelijke
Realisatie en Beheer (RRB) opgelost.
Kolken en goten moeten niet alleen onderhouden worden, soms
moeten we ook reparaties uitvoeren. Tijdens het reinigen van de
kolken worden eventuele gebreken aan de kolken en goten gere
gistreerd en gerapporteerd. Deze gebreken worden vervolgens,
voor zover noodzakelijk, verholpen.
3.5 Onderhoud aan de vrijvervalriolering
Riolen raken in de loop der jaren vervuild en slibben dicht. Dit speelt
in Nederland sterk door het geringe afschot van onze riolen en soms
door zonken ten gevolge van verzakking bij slappe bodems. Riolen
dienen daarom af en toe te worden gereinigd.
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Inspectie
van de
riolering

Het reinigen wordt in gemeente Dronten uitbesteed aan marktpartijen

van eens per 16 jaar. Incidentele inspecties

die tevens zorg dragen voor afvoer en verwerking van het slib. In

kunnen tussentijds plaatsvinden bij verdachte

gemeente Dronten worden de riolen eens per 8 jaar gereinigd. Het

locaties, schades of ter voorbereiding bij

gaat per (deel van een) stroomgebied volgens een bepaalde volgor-

projecten in de openbare ruimte als er geen

de. Sommige riolen vervuilen sneller dan andere riolen. Deze riolen

actuele gegevens beschikbaar zijn.

moeten daarom vaker schoongemaakt worden. In jaarplannen staat
Opvallend aan de inspectieresultaten van

dit aangegeven.

gemeente Dronten is de overwegend goede
Kleine reparaties aan de vrijvervalriolering worden evenals reparaties

toestand waarin de riolering verkeert. Hier-

aan aansluitleidingen en kolken uitgevoerd door marktpartijen.

door is er in de looptijd van het vGRP 20112015 weinig tot geen riolering vervangen.

3.6 - Inspecteren van de riolering
Riolen verouderen in de loop der jaren. Het is vooraf nauwelijks te

Om de staat van de riolering met een visuele

voorspellen hoelang een riool zal kunnen functioneren. Dit is onder

inspectie te kunnen beoordelen zijn er maat-

meer afhankelijk van de kwaliteit van de buis, de zorgvuldigheid van

staven opgesteld. De gemeente Dronten

de aanleg, de toestand van de ondergrond en de aard van het ge-

hanteert de ingrijpmaatstaven, dit is het

loosde afvalwater. Daarnaast is van grote invloed of er op het riool

moment dat er maatregelen aan de vrij ver-

wordt geloosd vanuit een persleiding.

val riolering moeten worden opgesteld en

De gemeente Dronten is enkele jaren geleden begonnen met een

uitgevoerd. De ingrijpmaatstaven, welke de

planmatige strategie ten aanzien van het reinigen en inspecteren

beheerder hanteert, zijn toegevoegd in de

van de riolering. Daarbij is een groot deel van de riolering ge

bijlage.

ïnspecteerd en wordt de komende jaren verder gegaan met deze
strategie. Hierdoor is er reeds een goed beeld ontstaan van de
riolering.
Momenteel wordt er gereinigd met een frequentie van eens per 8
jaar. Planmatige inspecties worden uitgevoerd met een frequentie
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3.7 - Rioolgemalen
Rioolgemalen vormen een essentieel onderdeel van de riolering, vergelijkbaar met het hart van het menselijk lichaam. Het ingezamelde
afvalwater loopt via de riolen, die onder afschot liggen, vanzelf naar
het laagste punt. De rioolgemalen pompen vanuit de diepste punten
van het rioolstelsel het water omhoog naar een volgend rioleringsgebied of naar een eindgemaal van waterschap Zuiderzeeland vanwaar het verder gaat naar de zuivering.
Onverhoopt disfunctioneren van rioolgemalen kan ertoe leiden dat
het rioolstelsel geheel gevuld raakt en na enkele uren via de overstorten ongezuiverd afvalwater loost op het oppervlaktewater of dat
aangesloten panden niet meer kunnen afvoeren naar de riolering.
Het kan leiden tot aanmerkelijke overlast en vissterfte en vormt een
risico voor de volksgezondheid. Gemalen dienen daarom voort
durend in goede staat te verkeren.
Storingen ten gevolge van verstoppingen met doekjes en dergelijke
zijn vrijwel geheel opgelost door de pompen te voorzien van teruggetrokken (vortex) waaiers.
Een overzicht van de gemalen is opgenomen in de bijlagen en
verder terug te vinden in het gemalenbeheersysteem.
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Daarnaast zijn er 5 gemalen die formeel in beheer zijn bij zowel het

een permanente monitoring op storingen, waarna op basis van urgentie

waterschap Zuiderzeeland als de gemeente Dronten. In de praktijk

de juiste actie wordt ondernomen in geval van storingen. Het onder

berust het beheer en onderhoud bij het waterschap en worden de

houd van de drukriolering wordt verzorgd door een marktpartij op

kosten verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel.

basis van een meerjarig onderhoudscontract. Het
afvalwater wordt geïnjecteerd op een trans-

In gemeente Dronten worden de rioolgemalen onderhouden door

portleiding die in gezamenlijk beheer is

een eigen ploeg. Het gaat om preventief en curatief onderhoud

van waterschap en gemeente.

en storingen aan pompen. Complexe werkzaamheden worden uit
besteed aan een gespecialiseerde marktpartij. De gemalen zijn opgenomen in het beheersysteem van de gemeente en voorzien van
telemetrie.
3.8 - Riolering buitengebied
Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw is in Nederland een begin
gemaakt met de aanleg van riolering in het buitengebied. Leidend
motief was de ontoelaatbaarheid van een vrijwel ongezuiverde
lozing. In de provincie Flevoland is een terughoudend beleid gevoerd
voor de aanleg van drukriolering. Een fors aantal percelen heeft
geen riolering, maar een kleine septictank of een mini-zuivering. In
de gemeente Dronten zijn in het verleden 32 pompunits aangelegd
in het buitengebied, waarop 32 woningen en bedrijven lozen. Het
betreft locaties aan de Rendierweg, Spijkweg en Bremerbergweg.
De pompunits zijn enkelpomps uitgevoerd en worden jaarlijks door de
gemeente geïnspecteerd en onderhouden. De pompen van de drukriolering worden op afstand via een telemetriesysteem bewaakt. Er is
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Extreme
buien
3.9 - Riooloverstorten
De overstorten van het gemengde rioolstelsel zijn een noodzakelijk
kwaad in geval van zware regenval, zie bijgaand kader met informatie. De overstorten zijn voorzien van meetapparatuur waarmee
overstortingen worden geregistreerd.
In de bijlagen staan overzichten van de riooloverstorten in de
kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.
In gemeente Dronten is de basisinspanning voltooid. Er zijn geen
aanwijzingen dat de resterende overstorten een groot probleem vormen. Alleen de overstort bij de insteekhaven aan de Handelsweg in
Dronten vormt nog een aandachtspunt, omdat deze te vaak overstort.
Aangezien het onduidelijk is of de overstort ook nadelige effecten
op het oppervlaktewater heeft, is in 2014 jaar samen met het
waterschap Zuiderzeeland besloten het water in de insteekhaven
te bemonsteren. De uitkomst is nog niet bekend, maar er wordt op
voorhand in dit GRP een reservering gedaan voor mogelijk te nemen
maatregelen aan het rioleringsstelsel.
3.10 - Hemelwateruitlaten en regenwateroverstorten
Hemelwater wordt dikwijls rechtstreeks geloosd op oppervlakte
water. De kwaliteit van het water dat vanuit hemelwateruitlaten wordt
geloosd op oppervlaktewater is wel eens onderwerp van discussie
geweest tussen waterbeheerders en gemeenten, maar wordt door
de wetgever als onverdacht beschouwd, tenzij de waterbeheerder
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aantoont dat er een probleem is of dat sprake is van een bijzondere

vanuit de rioolheffing. De drainage wordt jaarlijks of eenmaal per

situatie. De hemelwateruitlaten in gemeente Dronten vormen, voor

twee jaar doorgespoten volgens een vast regime.

zover bekend, geen probleem.
3.13 - Oppervlaktewater
3.11 - Infiltratievoorzieningen

Beheer van oppervlaktewater is een kerntaak voor de water

Infiltratie van hemelwater wordt belangrijker als alternatief voor

beheerders. De waterbeheerder voor de gemeente Dronten is het

riolering. Gemeente Dronten heeft 2 wadi’s (De Gilden) en 92.500

waterschap Zuiderzeeland. In de maatwerkovereenkomst zijn de

m2 waterdoorlatende bestrating.

overgedragen stedelijke watergangen aangegeven met de criteria
voor beheer en onderhoud. Daarnaast beheert de gemeente Dronten

Voor hemelwater houden we vast aan de landelijke uitgangspunten:

ook oppervlaktewater, daar niet alle watergangen zijn overgedra-

vasthouden – bergen – afvoeren. In Dronten is onder meer de wijk

gen aan het waterschap. In de bijlage is aangegeven welke water

de Gilden en diverse parkeerterreinen in- en nabij het centrum aan

gangen zijn overgedragen aan het waterschap Zuiderzeeland.

gelegd met waterdoorlatende verharding. Hier infiltreert het water

Deze arealen zijn dynamisch. Bij uitbreiding van het gemeentelijke

door of langs de stenen naar een permeabel gemaakte ondergrond.

areaal wordt het beheer en onderhoud van de watergangen die

Voor iedere nieuwe situatie wordt een afweging gemaakt of het tech-

voldoen aan de voorwaarden na een periode van 3 plantseizoenen

nisch en financieel haalbaar is om het water te kunnen infiltreren op

overgedragen aan het waterschap Zuiderzeeland. De voorwaarden

de plaats waar het valt.

en de wijze van beheer staan beschreven in de maatwerkovereenkomst stedelijk water Dronten.

In de exploitatie worden middelen gereserveerd voor onderhoud van
de wadi’s en onderhoud (voornamelijk reinigen) en vervanging van
de waterdoorlatende verharding.
3.12 - Drainage
Gemeente Dronten heeft op diverse plekken drainage aangelegd
om de grondwaterstand te reguleren. Het is een essentieel onderdeel van de gemeentelijke waterhuishouding en is om die reden op-

Wat is een
Wadi?

Beheer van
water in de stad
& sloten in het
buitengebied

genomen in het beheersysteem van de riolering en wordt bekostigd
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3.14 - Hydraulische berekeningen
Rioleringsvoorzieningen moeten voldoende capaciteit hebben om

• Riooloverstorten: Alle overstortlocaties van het gemengde stelsel

naar behoren te kunnen functioneren. Bij het dimensioneren van deze

zijn voorzien van overstortmeters. Deze registreren het waterniveau

voorzieningen worden daarom hydraulische ontwerpberekeningen

in het rioolstelsel, zodat onderzoek kan plaatsvinden naar het func-

uitgevoerd.

tioneren van het stelsel. Zo is onder meer gebleken dat de overstort

Het gaat onder meer om de volgende berekeningen:

aan de Handelsweg vaker overstort dan is voorgeschreven. Hier

• Berekening van de afvoer van afvalwater richting AWZI;

wordt in samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland onder-

• Berekening van rioolgemalen (pompcurves, pomptypen, pendelber-

zoek naar verricht. In het maatregelen programma voor 2016 - 2021

ging, samenloop) en persleidingen (snelheid, weerstand, waterslag).

worden hiervoor financiële middelen gereserveerd.

• Berekening van de afvoer van zware buien, bijvoorbeeld bui 8 of 60

• Rioolgemalen: De rioolgemalen zijn voorzien van telemetrie en

l/s/ha. Dit wordt verwoord in basisrioleringsplannen. Tegenwoordig

communiceren met het gemalenbeheersysteem. De data die in de

aangevuld met het doorrekenen van extreme buien met afvoer

plc van het gemaal worden geregistreerd kunnen in het beheer

over straat.

systeem worden gemonitord.

•
Berekening van bijzondere voorzieningen als wadi’s, retentie
vijvers, infiltratie-systemen, stuwputten en dergelijke.

• Pompunits van de drukriolering: De pompunits zijn voorzien van
telemetrie en communiceren met het gemalenbeheersysteem.

Deze berekeningen worden opgenomen als maatregel voor de plan-

Als er afwijkende zaken worden geconstateerd, is dit reden voor nader

periode

onderzoek of bijsturing.

3.15 - Monitoring
Gemeente Dronten is op meerdere punten actief met monitoring:
• Grondwatermeetnet: Eén van de maatregelen uit het vorige vGRP
was het aanleggen van een grondwatermeetnet. In de gemeente
Dronten is een peilbuizen netwerk aangelegd voor monitoring van
de grondwaterstand. Van deze peilbuizen wordt elk uur de grondwaterstand gemeten en verzonden naar een database, waar de
gemeente direct toegang toe heeft.
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3.16 - Riolering en calamiteiten
Riolering kan een onverwachte rol spelen bij calamiteiten. Wereld-

gevolgen voor het milieu met zich mee. Er is geen landelijke indi

wijd zijn afgelopen jaren ondermeer de volgende zaken opgetreden:

catie dat dit een serieus probleem vormt. De gemeente Dronten

• ontploffingen in het riool na inloop van brandstof,

heeft het rioleringstelsel duurzaam uit
gevoerd. Door gebruik te

• ontruiming van woningen na verspreiding van giftige stoffen;

maken van beton voor hemelwaterriolen en PVC voor vuilwater

• stopzetting van drinkwaterwinning na lozing van bluswater.

riolering wordt een lange levensduur gegarandeerd.
• Op de riolering vinden illegale lozingen van bewoners en bedrijven

Het GRP is niet het juiste middel om dit uit te werken. Dit hoort thuis bij

plaats welke aantasting van de riolering veroorzaken en tevens het

de algemene bestrijding van incidenten en calamiteiten, met een cen-

milieu en de afvalwaterzuivering onjuist belasten. Om meer grip op

trale rol voor de veiligheidsregio Flevoland. Elke gemeente beschikt

de illegale lozingen te krijgen worden er middelen gereserveerd

daartoe over een model met stappen voor opschaling en organisatie.
• Van belang is dat men bij het oefenen aandacht schenkt aan het
verspreidingsgevaar via riolering.

voor handhaving.
• Het inzamelen en transporteren van het stedelijk afvalwater gaat
gepaard met energieverbruik. Dit energieverbruik is overigens zeer

•
Verder is essentieel dat de calamiteitenorganisatie snel kan
beschikken over juiste informatie van de riolering.

klein vergeleken met ander energieverbruik in en om de woning.
• De wetgever had bij het formuleren van de wetstekst met name
oog voor de riooloverstorten:

3.17 - Gevolgen voor het milieu

- In paragraaf 3.9 wordt met enkele kaders meer info gegeven

Artikel 4.22 van de Wet milieubeheer draagt op om de gevolgen voor
het milieu in het GRP aan te geven.

over riooloverstorten. De locaties van de riooloverstorten zijn
te vinden in de bijlage.
- Voor gedetailleerde gegevens van de overstorten wordt ver

In het algemeen is de riolering een zegen voor het leefmilieu omdat

wezen naar het basisrioleringsplan Dronten.

afvalwater uit de leefomgeving van mensen wordt verwijderd. Maar
daarnaast zijn er gevolgen voor het milieu in bredere zin van het
woord:
• Riolering bestaat uit componenten die materiaalverbruik met zich
mee brengen. De productie, het vervoer en de verwerking brengen
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Beleid voor afval-,
grond- en hemelwater

4

De Wet gemeentelijke watertaken geeft gemeenten 3 zogenaamde

De Gemeente Dronten streeft op lange termijn naar een complete

zorgplichten voor de riolering:

scheiding van schoon en vuil water en naar een duurzame oplossing

1. Zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater, §4.1

met kringloopsluiting en hergebruik van waardevolle stoffen.

2. Zorgplicht om in stedelijk gebied structurele nadelige gevolgen
van hoge of lage grondwaterstanden te voorkomen of te beper-

Voorkeursvolgorde:

ken, voor zover doelmatig, §4.2

• ontstaan van afvalwater voorkomen of beperken;

3. Zorgplicht voor inzameling en verwerking van hemelwater, voor

• verontreiniging van (afval)water voorkomen of beperken;
• afvalwaterstromen gescheiden houden;

zover doelmatig, §4.3

• huishoudelijk afvalwater en vergelijkbaar afvalwater gaat naar de
Deze zorgplichten worden in dit GRP uitgewerkt voor de situatie van
gemeente Dronten.

AWZI;
• ander afvalwater na retentie en zuivering bij de bron hergebruiken;
• ander afvalwater na retentie en zuivering lokaal in het milieu brengen;

4.1 - Afvalwaterbeleid

• ander afvalwater gaat naar AWZI.

Wet gemeente
lijke watertaken

De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van afvalwater staat verwoord in de Wet milieubeheer.

In de gemeente Dronten regelen wij dit als volgt:
• Woninguitbreiding:

Doelstelling gemeente Dronten:

- Bij woninguitbreidingen kiest de gemeente in principe voor het

Het inzamelen en transporteren van afvalwater doen we, vanuit

afvoeren van huishoudelijk afvalwater voor een DWA stelsel en

hygiënisch oogpunt (volksgezondheid), adequaat en emissies naar

infiltreren we bij voorkeur het hemelwater. Mocht dit lokaal niet

bodem, lucht en oppervlaktewater voorkomen we zoveel mogelijk. Ook

toepasbaar/haalbaar blijken, dan kiezen we voor het afvoeren

proberen we de overlast voor burgers zoveel mogelijk te beperken.

van het hemelwater naar het oppervlaktewater in de omgeving
door middel van een HWA stelsel.
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• Uitbreiding bedrijventerreinen:

huis/pand dient de initiatiefnemer te zorgen voor een gescheiden

- Bij een nieuw bedrijventerrein gaat de voorkeur voor het schone

afvoer tot aan de erfgrens (DWA én HWA). De gemeente

hemelwater uit naar infiltratie op eigen terrein en/of directe afvoer

maakt vervolgens per situatie een doelmatigheidsafweging hoe

naar oppervlaktewater (eventueel met een zuiverende berm

ze vervolgens verder met het aangeboden water omgaat. Bij

passage). Indien dit niet mogelijk is, kunnen we gebruikmaken

een wijkrenovatie in gemengde gebieden kunnen we synergie

een HWA-riool (Hemel Water Afvoerstelsel; riool waarmee hemel

winsten halen door hemelwater meteen ook af te koppelen en

water kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater). Vervuild

een gescheiden gemeentelijk stelsel aan te leggen.

hemelwater (conform het waterkader van waterschap Zuiderzee
land; verhard oppervlak met meer dan 1.000 voertuigbewegingen

Gemeente Dronten voert als beleid om het huishoudelijk afvalwater en

/dag of meer dan 50 parkeerplaatsen) mag niet rechtstreeks op

het (eventueel voorgezuiverde) bedrijfsafvalwater, binnen gestelde

het oppervlaktewater worden geloosd. Voor deze lozingen dient

grenzen, in te zamelen met de riolering, behalve in de meest veraf

een zuiverende voorziening te worden geplaatst. Denk hierbij aan

gelegen percelen waar een septictank volstaat of een Individuele

berminfiltratie. Als een zuiverende voorziening geen optie is, kan

behandeling afvalwater (IBA), mini-zuivering is gerealiseerd.

als laatste optie, indien de riolering hierop gedimensioneerd is het

• In de kernen is iedereen aangesloten op de riolering;

water worden geloosd op de vuilwaterriolering.

• In het buitengebied wordt met 32 pompunits van de drukriolering de
inzameling van afvalwater van 32 woningen en bedrijven verzorgd;

• Inbreiding en wegenprojecten:
- In principe behandelt de gemeente inbreidingsprojecten zoals
een woninguitbreiding. Het type werkmethode voor het ver-

• Daarnaast hebben 700 huishoudens in het buitengebied geen aansluiting op de riolering.

werken van het afval- en hemelwater hangt echter wel af van
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vele factoren zoals: het aanwezige gemeentelijke stelsel,

In 2003 is in overleg tussen de provincie Flevoland, het waterschap

beschikbaarheid van oppervlaktewater, openbaar groen en

Zuiderzeeland en de Flevolandse gemeenten overeenstemming

de kans op vervuiling. Onze principiële voorkeur gaat uit naar

bereikt over het IBA-beleid. Het komt erop neer dat op beperkte

een DWA-stelsel en het infiltreren van hemelwater. Als dat niet

schaal riolering wordt aangelegd in het buitengebied en dat daar-

mogelijk is voeren we het hemelwater af naar oppervlakte-

naast voor lozingen op kwetsbare wateren wordt gekozen voor de

water. Als er in de omgeving geen gescheiden gemeentelijke

betere IBA+-systemen en dat voor de overige lozingen kan worden

voorzieningen aanwezig zijn, verzoeken wij de initiatiefnemer

volstaan met de veelal reeds aanwezige kleine septictank. Dit beleid

van een inbreiding het water gescheiden aan te bieden. Vanaf het

wordt onderschreven door gemeente Dronten.
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Gemeente Dronten streeft op lange termijn naar een duurzame

•
Dikwijls zijn de eisen voor een nieuwe

oplossing met kringloopsluiting en hergebruik van waardevolle stoffen.

aansluiting onderdeel van de omgevings

Innovaties op het gebied van nieuwe sanitatieconcepten worden

vergunning voor een bouwwerk.

gevolgd via de samenwerking in de afvalwaterketen in Flevoland.

• Zie module A2100 van de Leidraad Riolering
voor meer info. Zoek contact met de afdeling

Voor duurzaamheid en innovatie worden middelen gereserveerd om

bouwen van de gemeente inzake het Bouw

gezamenlijk met de partners van de afvalwaterketen mogelijkheden

besluit 2012.

te onderzoeken. In § 6.4 wordt de samenwerking in de afvalwater
keten nader beschreven.

•
Het Bouwbesluit 2012 verklaart onder meer
de NEN3215 van toepassing die bij gebouwen
een ontlastput voorschrijft in het hemelwater-

Relevante wetgeving bij het lozen op de riolering en het hebben

systeem. Het is een belangrijke voorziening om

van een aansluiting op de riolering valt uiteen in twee gedeelten:

overbelasting van het openbare stelsel te voor

• Het lozen op de riolering valt onder de milieuwetgeving. Het gaat

komen, onder meer bij moderne pluvia systemen.

dan met name om de Lozingenbesluiten;

Lozen op de
riolering

• Nieuwe aansluitingen op de riolering moeten worden aangevraagd

• De aansluiting op de riolering en de daarbij behorende technische
eisen vallen onder de bouwwetgeving. Het gaat dan met name om
het Bouwbesluit 2012.

bij de gemeente. De kosten worden in rekening gebracht bij de
aanvrager.
• Het bedrag voor een nieuwe aansluiting mag een vast bedrag zijn
of bijvoorbeeld een lager bedrag binnen de bebouwde kom en een

Nieuwe aansluitingen op de riolering

hogere erbuiten of op basis van een offerte voor de werkelijke kos-

Voor nieuwe aansluitingen op de riolering hanteert de gemeente

ten. In gemeente Dronten is gekozen voor een differentiatie tussen

Dronten het volgende beleid:

woningen en bedrijven, tussen gemengd en gescheiden stelsel en

•
Aansluitregels voor de afvoervoorzieningen staan in het Bouwbesluit 2012. Deze regels vervangen hetgeen vroeger vaak in de
bouwverordening stond.

afhankelijk van de diameter van de aansluitleiding.
• Voor de aanvrager zijn er daarnaast de kosten voor de aansluit
leiding en indien nodig pompunit op het eigen terrein.

• Hoofdregel is dat een bouwwerk zodanige voorzieningen voor de
afvoer van huishoudelijk afvalwater moet hebben dat het water
zonder nadelige gevolgen voor de volksgezondheid is af te voeren.
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• Voor verenigingen geldt dat indien er een pompunit benodigd is, de
aanleg wordt verzorgd door de gemeente(geldt alleen op gemeente
lijk terrein). De kosten voor de pompunit komen voor rekening van de
vereniging, evenals de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van de pompunit. De aanleg, de vervanging en het beheer en
onderhoud van de afvoerleiding zijn voor rekening van de gemeente.
• Indien een bedrijf/particulier een leiding voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater aan wil leggen in openbare grond dan dient
dit afgestemd te worden met de gemeente en komen de kosten
voor rekening van de initiatiefnemer. De gemeente kan in onderling
overleg besluiten het beheer en onderhoud van de persleiding/vrij
verval leiding op zich te nemen.
• Voor lozingen groter dan 1 m3/dag, dus meer dan een normale
huishoudelijke lozing, geldt dat de kosten in rekening worden
gebracht die nodig zijn om het stelsel geschikt te maken voor deze
grotere lozing. Denk hierbij aan een grotere leiding, rioolgemaal
met dubbele pompen en extra elektronica. Dit geldt voor nieuwe
lozingen en voor bestaande lozingen die worden uitgebreid.
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Foutieve aansluitingen
Bij gescheiden rioolstelsels liggen aparte buizen in de straat voor

Per wijk met een gescheiden stelsel wordt als volgt te werk worden

zowel het afvalwater alsmede het hemelwater. Het afvalwater wordt

gegaan:

afgevoerd naar de zuivering en het hemelwater wordt geloosd op

1. 
Eerst inschatten in overleg met de waterbeheerder en met de

oppervlaktewater. Bij dit stelseltype bestaat het risico op foutieve

zuiveringsbeheerder hoe groot de problematiek is. Vervolgstappen

aansluitingen. Het kan op twee manieren fout gaan:

alleen zetten als er een reëel probleem is, bijvoorbeeld grijs water

• Als er afvalwater wordt geloosd op het hemelwaterstelsel, dan vindt

bij de lozingspunten van het hemelwaterstelsel of een gemaal voor

er een ongezuiverde lozing plaats, herkenbaar aan stank en grijzig
water bij het lozingspunt.

afvalwater dat duidelijk meer draait als er neerslag valt;
2. Onderzoeken welke opsporingstechniek in de gegeven omstan-

• Maar ook de lozing van hemelwater op het afvalwaterstelsel is een

digheden het beste past;

probleem omdat dit stelsel daar niet op is berekend en overbelast

3. Communicatietraject ingaan waarbij je de eigenaren of bewoners

raakt. Beide vormen van foutieve aansluitingen moeten daarom

eerst aanspreekt op de ongewenstheid van foutieve aansluitingen

worden vermeden.

en daarbij laat merken dat de gemeente desnoods met juridische
middelen kan ingrijpen;

De afgelopen jaren zijn meerdere technieken op de markt gekomen

4. H
 et uitvoeren van het feitelijke opsporingsonderzoek;

om foutieve aansluitingen op te sporen.

5. Herstel van foutieve aansluitingen. Dit geschiedt op kosten van
de eigenaar (bouwspoor) of gebruiker (milieuspoor), behalve als

Medewerking van de eigenaar en eventuele gebruiker van een pand
is veelal vereist. Dit is juridisch afdwingbaar. Juridische aanpak kan
via het bouwspoor omdat de eigenaar van het perceel niet voldoet

duidelijk is dat het een fout van de gemeente Dronten betreft;
6. Als een eigenaar of gebruiker niet wil meewerken, dan kan het
juridische traject worden bewandeld.

aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Juridische aanpak kan ook
via het milieuspoor omdat de lozer de milieuwetgeving overtreedt.
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4.2 - Grondwaterbeleid
Gemeenten hebben een beperkte zorgplicht voor de grondwaterstand

In de gemeente Dronten is begin 2015 een peilbuizen netwerk aan-

in stedelijk gebied. Het is geen volledige verantwoordelijkheid van de

gelegd voor monitoring van de grondwaterstand. Van deze peilbui-

gemeente, daar delen van het grondwaterbeheer bij andere over

zen wordt elk uur de grondwaterstand gemeten en digitaal verzon-

heden ligt, namelijk het waterschap of de provincie. Daarnaast is er

den naar een database, waar de gemeente direct toegang toe heeft.

een belangrijke rol voor de eigenaar van de grond. Verder geldt dat

Uit de data blijkt tot op heden dat het grondwater voldoende diep zit

grondwater zich slechts ten dele laat beheersen. Vergelijk het met

en dat er geen sprake is van grondwateroverlast. In de bijlage is een

het weer, daarvoor is geen overheid verantwoordelijk, want het is een

kaart toegevoegd met de locaties van de peilbuizen in de kernen

natuurlijk proces. Grondwater is eveneens een natuurlijk proces. Maar

van de gemeente Dronten.

wel een proces waarbij we als maatschappij nadrukkelijk hebben
ingegrepen door middel van het realiseren van waterlopen, polders,

Grondwaterbeleid in de gemeente Dronten is als volgt geregeld:

drainage, drinkwaterwinningen en dergelijke. Hiermee samen

1. Kelders en souterrains horen waterdicht te zijn, zodat ze geen

hangend is voor bepaalde aspecten van het grondwater een zorg-

last hebben van hogere grondwaterstanden. Dit is een verant-

plicht toegekend aan enkele overheden, waaronder de gemeenten.

woordelijkheid van de eigenaar.
2. Kruipruimten horen ondiep te zijn. Een redelijke maat is 100 cm

De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht inzake grond-

vanaf vloerpeil, dus vanaf de bovenzijde van de vloer van de be-

water staat verwoord in de Waterwet.

gane grond. Diepe kruipruimten waarin grondwater voorkomt,
kunnen beter worden opgevuld. Dit is een verantwoordelijkheid

Doelstelling gemeente Dronten

Bespreking
van het wettelijk
kader van de
gemeentelijke
grondwaterzorgplicht

van de eigenaar.

De kern van het grondwaterbeleid wordt in gemeente Dronten als

3. Woningen horen voorzieningen te hebben waardoor vocht vanuit

volgt geformuleerd: Primair zijn burgers en bedrijven verantwoorde-

de fundering niet optrekt in de muren. Dit is een verantwoordelijk-

lijk op hun eigen terrein. De gemeente pakt haar grondwaterzorg-

heid van de eigenaar.

plicht in stedelijk gebied op, voor zover dat redelijkerwijs van de

4. Vochtoverlast in de woning wordt soms veroorzaakt door onbe-

gemeente mag worden verwacht en voor zover maatregelen doel-

wust bewonersgedrag, zoals te weinig ventileren, geen afzuigkap

matig zijn. Verder gaat de gemeente in gesprek met bewoners en

gebruiken of de was drogen in huis. Dit is een verantwoordelijk-

bedrijven over hun eigen verantwoordelijkheid en probeert hen te

heid van de bewoner.

faciliteren waar mogelijk.
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5. Overlast door water in de kruipruimte is veelal niet het gevolg

10.	Een bijzondere categorie wordt gevormd door problemen die

van grondwater. De grondwaterstanden in onze gemeente staan

ontstaan na vernattende maatregelen in het watersysteem of na

doorgaans zo diep dat dit niet in de kruipruimte terechtkomt. In

stopzetting van een grondwateronttrekking. Dergelijke gevallen

sommige situaties kan water in de kruipruimte optreden door-

dienen in goed overleg tussen waterschap, vergunninghouder

dat infiltratie van hemelwater op het particuliere terrein niet naar

van de grondwateronttrekking en gemeente te worden opgelost.

behoren verloopt. Oplossingen van deze overlast liggen daardoor

Uitkomst van dit overleg kan bijvoorbeeld een lokale extra ont-

ook vaak buiten het taakveld van de gemeente.

watering of grondwateronttrekking zijn.

6. Bij bovengenoemde punten kan de gemeente op maat adviseren
of doorverwijzen naar een deskundig bureau.

11. 
Tijdens werkzaamheden wordt soms grondwater onttrokken
(bronnering). Het waterschap is bevoegd gezag voor de hier-

7. 
Om drooglegging van wegconstructies te garanderen kan de
gemeente drainage toepassen.

toe benodigde watervergunning. Speciale aandacht verdienen
bomen die kwetsbaar zijn voor grote veranderingen van grond-

8. Bij het opstellen van plannen voor rioolvervanging is de gemeente

waterstand.

alert op mogelijke verhoging van de grondwaterstand door het
wegvallen van de drainerende werking van de oude lekke riolen
en huisaansluitingen en legt zo nodig drainage aan.
9. Structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de
aan de grond gegeven bestemming is aan de orde als:
		 - De overlast vrijwel jaarlijks voorkomt;
		 - De overlast niet tijdelijk is, dus nog zeker 4 jaar zal aanhouden;
		 - De overlast niet van afnemende aard is;
		 - De overlast optreedt gedurende minstens 4 aaneengesloten
weken;
		 - De overlast doorwerking heeft in de woonruimten;
		 - Bouwkundige ingrepen onmogelijk of onredelijk kostbaar zijn.
	In dergelijke gevallen ligt in de rede dat de gemeente maat
regelen in de openbare ruimte treft of mede mogelijk maakt.
Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van drainage.
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Bespreking
van het wettelijk
kader van de
gemeentelijke
hemelwaterzorgplicht

4.3 - Hemelwaterbeleid
Gemeenten hebben een zorgplicht voor hemelwater in stedelijk

benut of geïnfiltreerd in de bodem of geloosd op oppervlaktewater.

gebied. Deze taak is recent vastgelegd in de waterwet. Maar ook

Het streven is zo min mogelijk overlast bij extreme buien te ervaren

voor die tijd deden gemeenten al jaren hun werk op dit gebied.

en geen foutieve aansluitingen op het hemelwaterstelsel te hebben.

Immers, in stedelijk gebied ligt overal riolering waarmee niet alleen

Het hemelwaterbeleid richt zich in eerste plaats op nieuwbouw en/

het afvalwater naar de zuivering wordt gebracht maar waarmee ook

of woningrenovatie en/of rioolrenovatie. Op dergelijke momenten is

overtollig hemelwater wordt ingezameld en afgevoerd.

het goed mogelijk te kiezen voor een nieuw systeem dat voldoet
aan de eisen van deze tijd. In bijgaande kaders staat een concrete

Nieuw is dat gemeenten bewuste keuzes kunnen maken hoe om te

uitwerking van het beleid.

gaan met het hemelwater. Zij kunnen het gemengde stelsel hand
haven, of een ander stelseltype aanleggen of perceeleigenaren

Hemelwaterbeleid is gebaat bij particulier initiatief, bijvoorbeeld door

dwingen tot afkoppelen op eigen terrein. Opmerkelijk is dat de wet

te kiezen voor een groene tuin in plaats van een geheel verharde tuin.

uitgaat van het principe dat de perceeleigenaar eerst aan zet is om
op eigen terrein het hemelwater te infiltreren of te lozen op opper-

Extreme buien vormen een nieuwe opgave voor het stedelijk water-

vlaktewater. Dit is fundamenteel anders dan vroeger.

beheer, zie bijgaand kader. In deze GRP periode worden er middelen
gereserveerd om in de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifter-

De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht inzake hemel-

bant een onderzoek uit te voeren naar het gedrag van de riolering

water staat verwoord in de Waterwet. Zie bijgaand kader met deze

en de watergangen bij extreme regenbuien.

wetstekst en een bespreking daarvan.
Het hemelwaterbeleid in de gemeente Dronten is als volgt:
Doelstelling gemeente Dronten

De kerngedachte is om de trits “Vasthouden - Bergen - Afvoeren”

De kern van het hemelwaterbeleid wordt als volgt geformuleerd:

en de trits “Schoonhouden - Scheiden - Zuiveren” concreet vorm te

Primair zijn burgers en bedrijven verantwoordelijk op hun eigen ter-

geen in elk nieuw of te vernieuwen project.

rein. Gemeente Dronten streeft ernaar op langere termijn het hemelwater deels te ontvlechten. Het hemelwater wordt dan deels lokaal
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1) 
Hemelwater is in principe schoon en wordt zo min mogelijk

a) Uitgangspunt is voor elke kern een totale berging van de voor-

verontreinigd. Ongecoate uitlogende materialen bij voorkeur niet

zieningen tezamen van 40 mm en een gedoseerde afvoer van

toepassen in de bouw en verbouw.

1,5 l/s/ha. Eén en ander in overleg met het waterschap Zuider-

2) Infiltratie van hemelwater op de plek waar het valt is de meest
logische keuze.

zeeland.
b) De retentie kan worden aangelegd als separate vijver, maar

3) 
Transport van hemelwater moet worden geminimaliseerd. Be

kan ook worden geïntegreerd in het watersysteem in en rond

nodigde voorzieningen blijven dan klein en het risico op veront-

het stedelijk gebied. Hier treedt een raakvlak op met het beleid

reiniging beperkt.

van het waterschap. Daarbij kan in overleg worden gezocht

4) Bovengrondse afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven
riolering. Zichtbaarheid biedt de beste garantie tegen foutieve

naar maatwerk, gericht op doelmatige oplossingen met zo
laag mogelijke maatschappelijke kosten.

aansluiting van afvalwater op het hemelwatersysteem en draagt
bij aan bewustwording.

Extreme buien

5) Rechtstreekse lozing van niet vervuilde oppervlakken op opper-

Extreme buien geven steeds vaker problemen met wateroverlast.

vlaktewater is vaak een goede oplossing voor straten en percelen

Het geeft een nieuwe opgave.

grenzen aan het water.

•
Rioolstelsels zijn veelal ontworpen voor probleemloze afvoer

6) Samenspel van dakvlakken, dakgoten, regenpijpen en perceels-

van hemelwater tot een neerslagintensiteit van 60 l/s/ha (liter per

goten zodanig ontwerpen dat het hemelwater zoveel mogelijk

seconde per hectare) ofwel 20 mm/uur. Dit is voldoende voor alle

bovengronds naar de gewenste plek wordt afgevoerd. De keuze

normale dagen en ook voor de meeste zware neerslag.

voor bovengrondse hemelwaterafvoer richting een wadi of

• Af en toe, vooral bij zomerse donderbuien, komen hogere neer-

andere centrale voorziening impliceert dat hiermee rekening

slagintensiteiten voor, tot wel 300 l/s/ha. Het is erg kostbaar om

moet worden gehouden in het stedenbouwkundige plan en de

rioolstelsels daarop te dimensioneren. Als zo’n bui (of hevige cel in

civiele planuitwerking. Het gaat met name om de detaillering vanaf

een bui) slechts enkele minuten duurt is er weinig aan de hand. Het

regenpijp via perceelsgoot en straatgoot richting infiltratievoor

wordt een probleem als het langer aanhoudt.

ziening, met de notie dat water van hoog naar laag stroomt.
7) Dimensionering van retentievoorzieningen en overig oppervlakte
water in overleg met het waterschap.
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• De verwachting is dat door de klimaatontwikkeling extreme buien
vaker voorkomen. In vakliteratuur wordt gepleit om te rekenen op
een uur lang 300 l/s/ha ofwel 100 mm in een uur. Afgelopen jaren zijn dergelijke extreme buien op meerdere plekken in ons land
waargenomen. Het wordt geen eis dat de gemeente het systeem
zodanig ontwerpt dat zo’n bui probleemloos verwerkt kan worden,

• Water in verkeersaders en doorgaande wegen en (fiets)tunnels gedurende meer dan 1 uur de doorgang blokkeert;
• Water langer dan 4 uur hinder oplevert voor het verkeer, zowel
gemotoriseerd als fietsers of voetgangers;
• Water langer dan 4 uur in een tuin staat en dit afkomstig is uit het
rioleringssysteem.

maar wel een opgave voor de inrichting van de openbare ruimte om overlast en schade te beperken. Vanwege de toenemende

Naast overlast kan er sprake zijn van waterhinder. Voorbeelden

kans op extreme buien worden er middelen gereserveerd om het

van hinder zijn water tussen de trottoirbanden, ondergelopen plant

stelsel in de kernen opnieuw door te rekenen.

soenen, achterpaden of tuinen.

• Het belangrijkste kenmerk van dergelijke situaties is dat het water
niet in de riolering past en dus op straat blijft staan en daar gaat

Wateroverlast op openbaar terrein vraagt om onmiddellijke actie van

stromen richting lage plekken. Op de lokaal laagste plekken komt

de gemeente.

alles bijeen en ontstaat overlast en soms ook schade. De nieuwe
opgave wordt om het water her en der te geleiden naar laag ge-

4.4 - Oppervlaktewaterbeleid

legen groenstroken. Bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen

In het stedelijk gebied zijn voorzieningen aangebracht om het over-

dient deze nieuwe opgave mee te spelen. Hemelwaterafvoer wordt

tollig neerslag en grondwater af te voeren. Maar ook overstorten

steeds meer een bovengrondse aangelegenheid met invloed op de

vanuit het rioolstelsel worden via het watersysteem afgevoerd. Het

inrichting van de bovengrondse openbare ruimte.

is belangrijk dat het watersysteem voldoet aan de eisen. De afvoer
moet gewaarborgd zijn, ook in de toekomst als we door klimaat

De gemeente Dronten spreekt van regenwateroverlast indien:

veranderingen te maken krijgen met extreme buien. Daarnaast heeft

• Putdeksels omhoog komen en gevaar opleveren;

het stedelijk water andere functies als belevings- en recreatieve

• Regenwater langer dan 4 uur op straat staat;

waarde.

• Het water op straat stinkt en/of er toiletpapier en andere visuele
verontreinigingen bevat vanwege volksgezondheidsrisico;
• Water via de straat huizen of gebouwen instroomt;
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Om een goede afweging tussen de verschillende partijen te bewerk
stelligen hebben de gemeenten in Flevoland gezamenlijk met het
waterschap waterplannen opgesteld. Als voortvloeisel van het
Nationaal Bestuursakkoord Water is het stedelijk water in 2011
overgedragen.
De afspraken zijn vastgelegd in een maatwerk overeenkomst
stedelijk water Dronten. In de bijlage is een tekening van de over
gedragen watergangen toegevoegd. Deze sheets zijn dynamisch.
Bij uitbreiding van het gemeentelijke areaal wordt het beheer en
onderhoud van de watergangen die voldoen aan de voorwaarden
na een periode van 3 plantseizoenen overgedragen aan het waterschap Zuiderzeeland. De voorwaarden en de wijze van beheer staan
beschreven in de maatwerkovereenkomst stedelijk water Dronten.
Hierdoor is de noodzaak om een apart waterplan op te stellen
komen te vervallen. Daarnaast speelt mee dat het van belang is
om de waterketen optimaal af te stemmen met het watersysteem.
Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Vandaar dat in dit GRP ook het stedelijk water is opgenomen. Veel
maatregelen die uitgevoerd moeten worden aan de waterhuis
houdkundige voorzieningen in het stedelijk gebied hebben vaak een
relatie met de afvalwaterhuishouding.
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Stedelijk water Flevoland
Bij de inrichten of beheer van stedelijk water gelden zo veel mogelijk
onderstaande uitgangspunten:

benoemd en vallen daarmee onder het Besluit lozen buiten in

• De oevers hebben zover mogelijk een natuurvriendelijke inrichting;
•
Overstorten vanuit gemengde riolen lozen, indien mogelijk, op
groot ontvangend oppervlaktewater;

richtingen, waardoor geen lozingsvergunning meer benodigd is;
• Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belevingswaarde van het water en het recreatief medegebruik wordt

• Er wordt gewerkt met robuuste peilvakken;

gefaciliteerd.

•
Watergangen moeten voldoende capaciteit hebben voor de
afkoppelambitie van de gemeente.

•
De lozingspunten vanuit het rioolsysteem worden in het GRP

•
Bij woningen die direct grenzen aan een waterpartij streeft de
gemeente Dronten naar verkoop van de oeverbeschoeiing
(indien aanwezig) inclusief 2 meter van het water.
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Opgaven voor de
planperiode

5

Rioleringsbeheer vergt een vooruitziende blik. Het beheer moet
op orde blijven en soms worden aangepast aan nieuwe eisen en
mogelijkheden. Het vraagt steeds weer aandacht en brengt met zich
mee dat versleten onderdelen moeten worden vervangen of gereno
veerd. Daarnaast zijn soms verbeteringen nodig. Hierbij speelt het
begrip doelmatigheid de hoofdrol, zodat de schaarse middelen doelbewust worden ingezet. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven
van de geprogrammeerde onderzoeken en maatregelen gedurende
de planperiode van dit GRP. Deels als concrete maatregelen, deels
als geraamde budgetten waarvan de specifieke invulling volgt op
basis van uitwerking gedurende de planperiode.
5.1 - Beheer op orde houden
In hoofdstuk 3 van dit GRP is beschreven hoe het beheer plaatsvindt. Het operationeel beheer is beschreven in het jaarlijkse werkplan riolering. Er wordt op een zorgvuldige wijze omgegaan met het
areaal.
Op het gebied van beheer, beleid en samenwerking zijn er in de
planperiode de volgende maatregelen te nemen.
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Digitaliseren

Recht van Opstal

Op het gebied van digitaliseren willen we nog een inhaalslag maken.

In de gemeente Dronten hebben we diverse objecten in de openbare

Zo dienen de huisaansluitingen nog gedigitaliseerd worden. Tevens

grond liggen die niet van de gemeente zijn. Denk onder meer aan

dienen de oude calque/pen- tekeningen uit de archiefkasten nog

olie- en vetvangputten, persleidingen en gemalen, aanwezig voor

gedigitaliseerd te worden. Ook dienen de kolken nog verwerkt te

bedrijfsvoering van een ondernemer. Door een recht van opstal te

worden in het gemeentelijk digitale beheerprogramma.

vestigen is de ondernemer volledig verantwoordelijk voor zijn object
en zijn de risico’s voor de gemeente uitgesloten. In de planperiode

Aansluitingen

willen we de objecten inventariseren en hiervoor een recht van

Op het gebied van aansluitingen willen we de komende periode

opstal vestigen.

de persleidingaansluitingen op het vrij verval rioolstelsel aan gaan
pakken. Vanwege de lange verblijftijd van water in persleidingen ont-

Onderzoeken

staat zwaveldioxide. Dit gas tast de betonnen putten en buizen van

• Realisatie gescheiden stelsels:

het rioolstelsel aan. Door nu de persleidingaansluiting verdronken

	In de gemeente Dronten is er op diverse plaatsen in de openbare

(onder water aan sluiten) te maken, voorkomen we aantasting van

ruimte nog sprake van gemengd rioolstelsel. Op het moment dat

de riolering, waardoor de levensduur van de riolering kunnen ver-

deze riolering vervangen moet worden vanwege ouderdom of

lengen. In het verleden zijn de meest schadelijke aansluitingen al

herinrichting van de openbare ruimte heeft het de voorkeur om

aangepakt.

de riolering gescheiden aan te leggen. Hierdoor is het verstandig
om op voorhand een plan te maken waar het mogelijk is om de

Daarnaast willen we in deze periode aandacht geven aan een

riolering bij vervanging gescheiden aan te leggen. We stellen

onderzoek naar de aansluiting van illegale bedrijfslozingen. Uit in-

voor om hier een plan voor op te stellen.

specties blijkt dat er schadelijke stoffen op het riool worden geloosd,
die zowel de riolering als de zuivering in hun doelmatige werking
aantasten. In samenwerking met OFGV en het waterschap Zuiderzeeland willen we de illegale bedrijfslozingen in kaart brengen en
hierop gaan handhaven.
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• Doorrekenen van de stelsels qua capaciteit:

Communicatie en bewustwording

	Het regent steeds vaker en de buien zijn intenser. Dit vraagt veel

We kunnen de riolering in technische zin goed beheren, maar op

van het rioleringsstelsel en de inrichting van de openbare ruimte.

het moment dat het verkeerd gebruikt wordt, gaat het ten koste van

In deze planperiode willen we het stelsel opnieuw doorrekenen

het functioneren. Vandaar dat het van belang is om de burgers/

om te bekijken waar we in de toekomst problemen kunnen ver-

bedrijven te informeren over wat wel en niet in het riool mag. Jaar-

wachten. Hiermee kunnen we vervolgens rekening houden bij

lijks wordt hier op verschillende wijzen(denk aan foldermateriaal en

herinrichtingen en rioolvernieuwingen. Uiteraard zal de riolering

de gemeentelijke website) aandacht voor gevraagd. Middels een

niet op de meest extreme buien worden gedimensioneerd, daar

educatieprogramma voor het basisonderwijs willen we de jeugd

de kosten maatschappelijk niet verantwoord zijn.

hier ook bij betrekken, vanuit de gedachte dat de jeugd de toekomst
heeft. In deze planperiode worden voor deze maatregelen middelen

• OAS-studie uitvoeren:

gereserveerd.

	In samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland hebben we
in 2008 een Optimalisatie Afvalwaterstromen Studie opgesteld

Samenwerking afvalwaterketen

(OAS). Hierin is over de grenzen van de individuele zorgplicht

Voor de samenwerking in de afvalwaterketen is menskracht be

gekeken om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare

nodigd. Op het moment dat we als gemeente zelf geen menskracht

middelen. Deze studie zal in de planperiode nogmaals worden

kunnen leveren, dient deze ingehuurd te worden. Daarnaast heb-

uitgevoerd.

ben we met de flevolandse gemeente en het waterschap afspraken
gemaakt. Het inzetten op duurzaamheid en innovatie is zo’n afspraak

• Rasmariant-onderzoek herhalen:

waar budget voor moet worden gereserveerd. De samenwerking heeft

	
Eens in de vijf jaar wordt er een gemeentelijk rioleringsplan

tot doel de kwetsbaarheid van de gemeente Dronten te verminderen

(GRP) opgesteld waarin het gemeentelijk beleid en de te nemen

en daarnaast tevens met andere partijen oplossingen te vinden in het

maat
regelen voor de planperiode worden beschreven. Daarn

doelmatiger omgaan met middelen en krachten met elkaar te bun

aast zal eens per vijf jaar een Rasmariant analyse worden uit-

delen.

gevoerd, waarmee we op basis van inspecties en het toekennen
van schadepunten iets kunnen zeggen over levensduur van de
riolering.
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te verminderen en daarnaast tevens met andere partijen oplossingen te vinden in het
doelmatiger omgaan met middelen en krachten met elkaar te bundelen.

Geplande maatregelen voor onderzoek en planvorming.
Onderwerp

Planjaar
2016
2017

Kosten
2018

2019

2020

2021

Recht van Opstal vestigen eigendommen
derden openbaar geb.
Onderzoek +controle illegale
bedrijfslozingen
Digitaliseren kalk tekeningen
Digitaliseren van de huisaansluitingen
Onderzoek en verhelpen aantasting
inprikpunten persleidingen
Onderzoek verwerking extreme buien in de
kernen
Kolken koppelen met GBI database
Globaal plan gemengd naar gescheiden
Strategische samenwerking Zuiderzeeland
o.a. OAS
Rasmariant analyse
Opstellen GRP + kostendekkingsplan
Inrichten website + educatie en
voorlichting scholen duurzaamheid
Periodiek foldermateriaal
Inhuur derden voor Samenwerking in de
afvalwaterketen
Duurzaamheid en innovatie

€ 90.000

Onderzoek, meten, verwerken
rioleringsvraagstukken

€ 150.000

€ 90.000
€ 5.000
€ 20.000
€ 60.000
€ 50.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 20.000
€ 25.000
€ 40.000
€ 80.000
€ 30.000
€ 120.000
€ 150.000

5.2 – Maatregelen aan gemalen
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Gemalen vervullen de rol van het hart in de riolering. Het is van groot belang de gemalen in
goede conditie te houden. Het dagelijkse beheer en onderhoud staat omschreven in
hoofdstuk 3 van dit GRP. Daarnaast is het nodig om af en toe onderdelen te vervangen. Dit
staat aangegeven in het meerjaren-onderhoudsprogramma. Voor beheer en onderhoud aan
gemalen wordt jaarlijks € 60.000,- gereserveerd.
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Rioolreparatie
als maatwerk
om de
levensduur te
verlengen

5.2 - Maatregelen aan gemalen
Gemalen vervullen de rol van het hart in de riolering. Het is van

De gemeente Dronten heeft in 2015 een Rasmariant analyse op

groot belang de gemalen in goede conditie te houden. Het dagelijkse

de vrijverval uit laten voeren. Door uit te gaan van risico-gestuurd

beheer en onderhoud staat omschreven in hoofdstuk 3 van dit GRP.

beheer en een riool niet vanzelfsprekend te vervangen als hij 60 jaar

Daarnaast is het nodig om af en toe onderdelen te ver
vangen.

oud is, zoals tot nog toe werd aangenomen.

Dit staat aangegeven in het meerjaren-onderhoudsprogramma.
Voor beheer en onderhoud aan gemalen wordt jaarlijks € 60.000,-

Op basis van gedetailleerde inspecties en door het uitvoeren van

gereserveerd.

reparaties en de inzet van moderne renovatietechnieken, kan
een riool dikwijls veel langer meegaan.

5.3 - Reparatie en vernieuwing van de riolering
In de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstond het besef dat verouderde

Door de inspectiebeelden te vertalen naar degradatie-punten als

riolen kunnen leiden tot gaten in het wegdek en tot disfunctioneren

maat voor de veroudering van een individueel riool. Op deze wijze

van de riolering. Er kwam meer aandacht voor beheer en onderhoud

zie je als beheerder een riool langzaam achteruit gaan en word je

van de riolering. De rioolheffing (toen nog rioolrecht) moest omhoog

niet overvallen door einde levensduur. Voorts geeft het een beeld

om de benodigde middelen te vergaren. Door verhoging van de hef-

van de gemiddelde toestand van de riolen.

fing kwam ook geld beschikbaar om verouderde riolen te kunnen
vervangen door nieuwe.

Op straatniveau kunnen we onderscheid maken in belangrijke en
zeer belangrijke riolen. Zeer belangrijk zijn de riolen met veel achter

In het laatste gemeentelijk regeringsplan zijn we uitgegaan van een

liggend gebied, onder hoofdwegen of in het centrum. Bij de zeer

vervangingstermijn van de vrij-verval riolering van gemiddeld 56

belangrijke riolen hanteer je een lager maximum aantal degradatie-

jaar, dit is in 2014 naar aangepast naar 60 jaar. Als alle bestaande

punten omdat de gevolgen van falen groter zijn dan bij de andere

riolen binnen circa 60 jaar vervangen worden, dan leidt dit tot een

riolen. Op deze wijze ga je bewuster om met veroudering en risico’s.

hoge rioolheffing. Omdat er in het verleden nog geen mogelijk

Dit is de kern van risico gebaseerd rioleringsbeheer, ofwel asset ma-

heden waren om iets te kunnen zeggen over de levensduur van een

nagement, in dit geval toegepast op het kostbaarste deel van de

rioolstreng is er uitgegaan van een schatting. Inmiddels bestaat die

riolering, namelijk de riolen. Hierdoor is minder budget benodigd voor

mogelijkheid wel op de markt.

rioolvervanging en hoeft de rioolheffing minder te stijgen dan eerder
werd berekend. Bewuste doelmatigheidskeuzes op dit vlak leiden
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veelal tot aanzienlijke besparingen ten opzichte van vervanging op

5.4		 Verbeteringsmaatregelen

basis van leeftijd. De essentie hiervan is dat er bewust meer risico

Verbeteringen aan de riolering kunnen nodig zijn om wateroverlast

wordt genomen met het langer doorgaan met oude riolen. Door deze

te voorkomen of om de belasting van het milieu te reduceren. In

wijze van risico gestuurd beheer gaan de riolen veel langer mee.

gemeente Dronten is er in samenwerking met het waterschap
Zuiderzeeland een onderzoek gaande aan de overstort aan de

Het Rasmariant onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de over

Handelsweg te Dronten. Afhankelijk van de uitkomst van dit onder-

wegend goede kwaliteit en status van onze vrij verval riolering. Echter,

zoek zijn er wellicht maatregelen te nemen in het rioolstelsel. Op

omdat de risico’s over enkele decennia wellicht toch te groot blijken

dit moment zijn er nog geen middelen gereserveerd voor eventuele

of dat nog onbekende faalmechanismen leiden tot nieuwe inzichten,

maatregelen aan het stelsel.

rekenen we in de gemeente Dronten met een verwachte gemiddelde
levensduur van 90 jaar.
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Organisatie, samenwerking 6
en benchmark
Het beheren van de rioleringsvoorzieningen en het uitvoeren van

andere afdelingen binnen de gemeente-

het geformuleerde beleid is mensenwerk. In dit hoofdstuk wordt dit

lijke organisatie. In het overzicht staan

mensenwerk vanuit enkele invalshoeken belicht. Als eerste wordt

de belangrijkste verwoord.

Personele
aspecten van het
rioleringsbeheer
en de watertaken

Relaties van
rioleringsbeheer
met aanpalende
gemeentelijke
vakgebieden

Aspecten van
de samenwerking
tussen de
gemeente en de
waterbeheerder

een berekening gegeven van de benodigde personeelsformatie.
Daarna wordt ingegaan op samenwerking met andere discipli-

6.3 - Samenwerking met de waterbeheerder

nes in de gemeentelijke organisatie en met andere gemeenten en

De gemeentelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grond-

het waterschap. Tot slot wordt de rioleringszorg van de gemeente

wateroverlast heeft meerdere raakvlakken met de taken van de

Dronten bekeken vanuit een extern perspectief door middel van het

waterbeheerders. Voor gemeente Dronten gaat het hierbij

fenomeen benchmark.

om waterschap Zuiderzeeland. Samenwerking met het
waterschap is van groot belang en zelfs verwoord in

6.1 - Beherende organisatie

de Waterwet.

Rioleringsbeheer is een veelomvattende aangelegenheid en vraagt
inzet van menskracht. Bijgaand een overzicht van de belangrijkste

In bijgaand overzicht staan de meest relevante aspec-

taken. Het overzicht volgt de indeling van de Leidraad Riolering

ten van samenwerken met het waterschap verwoord.

module D2000 en maakt gebruik van de kengetallen uit deze

De praktijk leert dat in de loop der jaren bepaalde

module. Dit geeft een onafhankelijke globale check op de omvang

onderwerpen meer of minder aandacht krijgen. Dit

van de beherende organisatie van de gemeente. De check leert dat

is soms een gevolg van lokale voorvallen en dikwijls

gemeente Dronten de taken voor de rioleringszorg uitvoert met een

ook een meebewegen met landelijke ontwikkelingen.

minimale eigen bezetting en dus als “regiegemeente” functioneert.

Zo was er tijdens de voorbereiding van eer
dere
riolerings
plannen veel aandacht voor de riool
over
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storten en de drukriolering in het buitengebied, terwijl

Rioleringsbeheer is een eigen vakgebied, maar geen volstrekt sec-

recent meer aandacht is ontstaan voor het zoeken

torale aangelegenheid. Op diverse punten bestaan raakvlakken met

van besparingen in de waterketen.
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6.4 - Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland
In Flevoland zijn de gemeenten en het waterschap samen verantwoordelijk voor de inzameling, transport en zuivering van afvalwater
en voor de infrastructuur die daarvoor nodig is (de afvalwaterketen).
De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen biedt de
mogelijkheden om de keten duurzaam, innovatief en doelmatig in
te richten en om te besparen in de kosten. Ondanks dat Flevoland
een relatief jonge provincie is met moderne infrastructuur hebben
de gemeenten en het waterschap qua besparingen al veel bereikt.
Maar er wordt gestreefd om in 2020 structureel ongeveer 7 miljoen
euro minder uit te geven aan de afvalwaterketen dan in 2010 was
voorzien. Dat is een besparing van 12,5%. Gezien de uitgaven die
in Flevoland in 2013 zijn gedaan aan de afvalwaterketen (49,5 miljoen euro) liggen we op schema om deze doelstelling in 2020 te
realiseren.
Om deze doelstelling te bereiken wordt op de volgende onderwerpen
in de regio Flevoland samengewerkt:
• gezamenlijke planvorming;
• het afstemmen van investeringen;
• gezamenlijk meten en monitoren;
• het initiëren van een regionaal duurzaamheids- en innovatie
programma t.b.v. de afvalwaterketen.
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De besparingen houden niet op na 2020. De stuurgroep Afval

6.5 - Benchmark rioleringszorg

waterketen Flevoland streeft voor de periode 2020-2030 naar een-

Stichting RIONED heeft in 2013 een grootschalige benchmark uit-

zelfde kostenontwikkeling als in de periode 2010-2020, maar indien

gevoerd. Alle gemeenten hebben meegedaan. De resultaten geven

mogelijk zelfs naar een meer gematigde ontwikkeling van de kos-

een indruk hoe een gemeente omgaat met de rioleringszorg. De

ten. De stuurgroep ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor

indruk is slechts globaal omdat resultaten worden uitgedrukt in ver-

innovaties, vooral gezien de te verwachten investeringen in de

zamelbegrippen en soms alleen gelden voor het meetjaar 2013.

Flevolandse afvalwaterketen.

Desalniettemin is het een nuttige meting en zijn voor sommige
gemeenten enkele opvallende uitkomsten te noteren die om een

Het samenwerkingsverband “Samenwerking Afvalwaterketen Flevo

verantwoording vragen of een koerswijziging.

land” heeft een bijzondere rol. Het is een netwerkorganisatie waarin
de gemeenten in Flevoland en het waterschap met elkaar samen

Bij de resultaten van gemeente Dronten zijn enkele punten die op-

werken op het gebied van de afvalwaterketen. In het kader van

vallen:

de samenwerking is een Regionale bestuursovereenkomst onder

•
Gemeente Dronten heeft gemiddeld 20 meter riolering per

tekend en is een maatregelenprogramma met daarin concrete doelen

woning terwijl 13 meter het landelijke gemiddelde is. Dit hangt

en maatregelen opgesteld. De partijen werken samen om inhoud

samen met het feit dat gemeente Dronten veel gescheiden

te geven aan de doelmatigheidsopgave, de kwaliteit van de afval

riolering kent en relatief ruim van opzet is. Het gegeven is re-

waterketen te vergroten en de kwetsbaarheid van de organisaties

levant omdat veel kosten samenhangen met de hoeveelheid

te verlagen.

riolering;
• Gemeente Dronten heeft weinig drukriolering in het buitengebied. Dit
is gunstig omdat drukriolering veelal leidt tot aanmerkelijke kosten
voor het beheer;
• In gemeente Dronten is weinig riolering vervangen hetgeen een
logisch gevolg is van de relatief jonge leeftijd van de gehele
gemeente;
• De rioolheffing is lager dan gemiddeld in Nederland, vooral door
het jonge stelsel.
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Kostentoerekening,
vermogensbeheer en
rioolheffing

7

Rioleringsbeheer kost geld. In dit hoofdstuk wordt toegelicht om wel-

belangrijke opgave voor het GRP. Deze raming is van invloed op

ke kosten het gaat. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop

de noodzakelijke hoogte van de rioolbelasting. Van belang is de

investeringen worden afgeschreven en welke spelregels worden

verdeling van de kosten over wegbeheer en rioleringsbeheer. Zie

gehanteerd bij het vermogensbeheer. Tot slot wordt stilgestaan bij

bijgaande kaders.

de wijze waarop de rioolheffing is vormgegeven om de benodigde
In paragraaf 5.3 is ingegaan op de uitgevoerde Rasmariant analyse,

middelen te vergaren.

het werken met risico-gestuurd rioolbeheer en de keuze om uit te
7.1 - Investeringsprojecten

gaan van een gemiddelde levensduur van 90 in plaats van 60 jaar.

In deze paragraaf wordt gekeken naar de investeringsprojecten.

Deze keuzes zijn bepalend voor de verwachte uitgaven op lange ter-

Dat zijn projecten die bedoeld zijn om langjarig te functioneren en

mijn. Naast de riolering zijn op lange termijn ook kosten aan de orde

waarvan de uitgaven niet vanzelfsprekend direct als kosten op de

voor de vervanging van rioolgemalen en infiltratievoorzieningen. De

begroting worden meegenomen.

geraamde uitgaven staan in bijgaand kader. Deze investeringen
worden betrokken bij de berekening van de benodigde rioolheffing.

Het vervangen of relinen(kous trekken in oude rioleringsbuis) van
verouderde riolering is één van de grootste uitgavenposten van het
rioleringsbeheer. Het vooraf ramen van de kosten is daarom een
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Kosten voor vervanging op lange termijn
• Rioolvervanging en rioolrenovatie:

• Rioolgemalen, inclusief persleidingen en drukriolering:

- Bij de jaarlijkse exploitatiekosten is al rekening gehouden met
het uitvoeren van reparaties aan kolken, aansluitleidingen.
- Daarnaast moet worden gerekend op kosten voor rioolvervanging of renovatie. In dit GRP wordt uitgegaan van vervanging
na 90 jaar, maar met enige spreiding over de jaren en met een
basisbedrag voor de komende jaren waarin nog geen enkel
riool de 90 jaar heeft bereikt.

- Bij de jaarlijkse exploitatiekosten is al rekening gehouden met
het vervangen van de elektromechanische onderdelen van de
rioolgemalen en de pompunits.
- Daarnaast moet worden gerekend op kosten voor het vervangen van:
		 ▪ R
 ioolgemalen bouwkundig; verwachte levensduur 45 jaar.
		 ▪ Persleidingen; verwachte levensduur 45 jaar.

		 ▪ De vervangingswaarde bedraagt 176 miljoen euro.

		 ▪ Pompunits bouwkundig; verwachte levensduur 45 jaar.

		 ▪ Ter indicatie: 176 miljoen verdeeld over 90 jaar leidt tot

		 ▪ In de praktijk wordt eerst gekeken naar de staat van de objec-

bijna 2 miljoen per jaar. Deze waarde is hoger dan de jaarlijkse

ten alvorens te besluiten tot ingrijpende vernieuwingen.

exploitatiekosten uit de vorige paragraaf! Dit onderstreept het

		 ▪ D
 e vervangingswaarde van deze objecten bedraagt circa 2,5

belang om een oud riool niet onnodig vroeg te vervangen,

miljoen euro. Dit impliceert een raming van de gemiddelde

maar goed na te denken over reparaties die de levensduur
kunnen verlengen.

kosten voor vervanging van circa € 60.000 per jaar.
		 ▪ Infiltratievoorzieningen inclusief verharding.

		 ▪ Bij de gemengde riolering wordt 10% extra gerekend om aanleg
van een gescheiden stelsel mogelijk te maken.
		 ▪ P
 as in 2049 bereikt de eerste riolering van gemeente Dronten

Vervangingsinvesteringen

- Bij de jaarlijkse exploitatiekosten is al rekening gehouden met
het reinigen van de waterpasseerbare verharding om de infiltra-

Voor de eerste 20 jaar is

tiecapaciteit op peil te houden.

de verwachte investering
beperkt tot gemiddeld

de leeftijd van 90 jaar. Incidenteel kan eerdere vervanging nood

	- Daarnaast moet bij de infiltrerende verharding worden gere-

zakelijk zijn, bijvoorbeeld door verzakking of extra aantasting. In

kend op het eens per 30 jaar vervangen van de verharding. Dit

€ 240.000 per jaar (€ 100.000

de jaren 2016 - 2038 wordt gerekend op € 100.000 per jaar.

wordt voor 50% toegerekend aan de riolering. De totale vervan-

rioolvervanging, € 60.000

gingswaarde bedraagt circa 4,7 miljoen euro. Dit impliceert een

gemalen en persleidingen en

gemiddelde kostenpost van circa € 80.000 per jaar.

€ 80.000 infiltraties).

		 ▪ Voor de jaren daarna worden de volgende bedragen aangehouden:
2039 - 2046: € 500.000 per jaar.
2047 - 2056: € 2.000.000 per jaar.
2057 - 2093: € 4.000.000 per jaar.
2094 - 2102: € 2.000.000 per jaar.
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7.2 - Exploitatiekosten

Kosten (groot) onderhoud/beheer

Het dagelijks beheer en onderhoud van de riolering is van essentieel

De kosten voor onderhoud en beheer

belang om het systeem goed te laten functioneren. In deze paragraaf

moeten uit de exploitatie worden ge-

worden deze uitgaven toegelicht. Eerst wordt het principe besproken

dekt. Om deze kosten jaarlijks te

van activiteiten die je mag toerekenen. Daarna wordt stilgestaan bij

egaliseren mag gebruik worden ge-

de zogenaamde gemengde activiteiten. Tot slot volgt het overzicht

maakt van een onderhoudsvoorzie-

van de uitgaven.

ning. Zo’n voorziening moet dan wel
worden onderbouwd met een meerja-

Activiteiten die worden uitgevoerd ten behoeve van het riolerings-

rig onderhouds- en beheerplan.

beheer mogen worden toegerekend aan het rioleringsbeheer. Zij
worden bekostigd vanuit de middelen die worden binnengehaald

De kosten voor het (groot) onderhoud en

met de rioolheffing. In het “model kostenonderbouwing rioolheffing

beheer (inclusief de incidentele lasten) zijn geraamd

van de VNG” wordt als toets de checkvraag geformuleerd: ”Worden

op € 860.000 per jaar (prijspeil 2015). Hierin zijn ook de incidente-

de activiteiten verricht ter nakoming van de zorgplichten voor afval-

le kosten opgenomen voor het digitaliseren van de rioolgegevens

hemel- en grondwater?”. Dit is de wezenlijke vraag op grond waar-

(kalktekeningen, bestaande huisaansluitingen en straatkolken), voor

van iets kan worden toegerekend aan de rioolheffing of niet. Ver

onderzoeken (naar aantasting inprikpunten persleidingen en naar

volgens wordt een standaardoverzicht gepresenteerd. De bedoeling

verwerking extreme buiten), alsmede voor opzetten regionale sa-

is dat deze spoort met de begroting, zie bijgaand kader.

menwerking in de waterketen en inrichting website. Verder is mee-

Relatie
tussen het
GRP en de
begrotingscyclus

genomen: het vijfjarig opstellen van een nieuw GRP en de vijfjarige
Sommige activiteiten worden enkel uitgevoerd ten behoeve van het

doorrekening van een Rasmariant-analyse. Zie bijlage “Financiën

rioleringsbeheer en worden daaraan geheel toegerekend, bijvoor-

nieuwe GRP 2016-2021 Dronten” voor een gedetailleerd overzicht

beeld het inspecteren en reinigen van de riolering. Daarnaast zijn er

van deze kostenraming.

gemengde activiteiten, zie bijgaande kader.
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Kosten routinematig beheer
De kosten voor routinematig beheer betreffen de kosten voor elek-

Bijgaande tabel geeft een overzicht van de jaarlijkse kosten, prijspeil

triciteit, klein onderhoud, dagelijks beheer, jaarlijkse inspecties en

2015. De getallen zijn gebaseerd op ervaring van de gemeentelijke

dergelijke. De kosten voor het dagelijks, routinematig beheer zijn

organisatie.

geraamd op € 548.000 per jaar.
Exploitatiebegroting riolering x € 1.000
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vanaf 2016

BTW%

routinematig beheer

kosten (groot) onderhoud/beheer

25

21%

Elektriciteit rioolgemalen

25

21%

Onderzoeken / meetprogramma's

25

21%

Jaarlijkse bemonstering

5

21%

Bijdrage aan exploitatiekosten gemalen en persleidingen

32

21%

Jaarlijkse inspectie rioolgemalen

10

21%

Bijdrage aan projecten/reconstructies

50

21%

Klein onderhoud riolering

25

21%

Herstel huisaansluitingen

50

21%

Adviesdiensten / Gemeentelijk onderzoek bij klachten

6

21%

Herstel kolken n.a.v. bestek (leverantie + aanleg)

65

21%

Beheersysteem gemalen

12

21%

Herstel riolering/kolken in projecten wegonderhoud

60

21%

Beheersysteem riolering

15

21%

Herstelmaatregelen (kleine ingrepen/reparaties)

50

21%

Grondwatermeetnet

16

21%

Meerjarenplanning rioolgemalen

50

21%

Verzekeringen voor rioolgemalen

3

21%

Onderhoudsprojecten pompputten buitengebied

10

21%

Contributies

6

21%

Overige en onvoorziene kosten

50

21%

Telefoon / data

10

21%

Reinigen kolken

85

21%

voorziening dubieuze debiteuren alg. dienst

16

0%

Reiniging + inspectie vrijverval riolering

85

21%

Periodiek foldermateriaal

5

21%

Structureel reinigen rioolgemalen

20

21%

toegerekende tractiekosten

3

17%

Waterdoorlatende verharding

50

21%

uren rioolbeheer (incl uren beleidsontwikkeling)

317

0%

Onderzoek, Meten, verwerken, rioleringsvraagstukken.

25

21%

doorbelasting kosten straatvegen

25

21%

Duurzaamheid & innovatie afvalwaterketen

25

21%

perceptiekosten

50

5%

inhuur derden voor Samenwerking Afvalketen Flevoland

20

21%

totaal routinematig beheer

548

Samenwerking in de afvalwaterketen

25

21%

incidentele onderzoeken/projecten 2021 (*)

83

21%

totaal (groot) onderhoud/beheer

860
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Enkele opmerkingen bij deze tabel:

De gemeente kan er voor kiezen om die voor- en nadelen te verre-

• De kosten verschillen in de praktijk iets van jaar tot jaar. Overschot-

kenen met een reserve om de 100% kostendekkendheid van het

ten en tekorten worden jaarlijks via de reserve riolering verrekend.

rioolbeheer te borgen.

Eventuele grotere overschotten worden uiteindelijk gestort in de
voorziening riolering, zodat het ingezamelde geld beschikbaar blijft

Aangezien de kosten voor dagelijks en routinematig beheer goed

voor de rioleringszorg.

ingeschat kunnen worden, zullen de werkelijke kosten niet of nau-

• Er is een post van € 83.000 opgenomen voor de te nemen maatre-

welijks afwijken van de begroting. Daarom wordt in Dronten geen

gelen, ofwel de activiteiten die we denken te gaan uitvoeren in de

gebruik gemaakt van zo’n reserve. De verschillen tussen de reke-

periode 2016-2021.

ning en begroting worden in praktijk immers veroorzaakt door de
gerealiseerde omvang van de vervangingen en de omvang van het

De volgende kosten zijn nieuw ten opzichte van het vorige GRP:

groot onderhoud.

• de kosten die de gemeente maakt voor het heffen en innen van de
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rioolheffing worden ook aan de rioolkosten toegerekend (en dus

BTW en kwijtschelding

gedekt uit de rioolheffing in plaats van uit de algemene middelen).

Het bestaande beleid is om de BTW ook uit de rioolheffing te dek-

Voor deze zogenaamde perceptiekosten is € 50.000 opgenomen.

ken. Deze methodiek blijft gehandhaafd met dien verstande dat ook

• een deel van de kosten van het straatvegen (€ 25.000) wordt aan

de BTW op de investeringen die in de balanssfeer worden afgeboekt

de rioleringskosten toegerekend. Dit omdat straatvegen voorkomt

ook uit de rioolheffing worden gedekt. Dat is de facto dezelfde werk-

dat straatkolken en riolen sneller vervuilt raken met zand, slib en

wijze als voorheen omdat voorheen de BTW over de kapitaallasten

blad.

uit de rioolheffing werd gedekt.

Op grond van de richtlijnen van de commissie BBV moeten finan-

In het nieuwe GRP wordt de kwijtschelding rioolheffing voortaan ook

ciële voor- en nadelen op het dagelijks en routinematig beheer ten

uit de rioolheffing gedekt in plaats van uit de algemene middelen. Dit

gunste of ten laste komen van het resultaat van de algemene dienst.

wordt geraamd op € 25.000 per jaar.
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Samenvatting kostenoverzicht
Hieronder staat een overzicht van de jaarlijkse kostenraming vanaf 2016.
Exploitatiebegroting riolering

begroot

aantal aansluitingen

per aansluiting
17.602

gemiddelde investering vervanging/rehabilitaties 10-20 jaar

€ 240.000

€ 14

gemiddelde investering vervanging/rehabilitaties lange termijn*

€ 270.000

€ 15

totaal (groot) onderhoud/beheer

€ 860.000

€ 49

totaal routinematig beheer

€ 548.000

€ 31

totaal lasten

€ 1.918.000

€ 109

BTW-effect (BCF)

€ 212.000

€ 12

BTW-effect (BCF) investeringen uit spaarvoorziening

€ 50.000

€3

lasten kwijtschelding (derving inkomsten)

€ 25.000

€1

totaal te dekken uit rioolheffing en onderhoudsvoorziening

€ 2.205.000

€ 125

* Voor vervangingsinvesteringen vrijverval rioolleidingen op lange termijn moet rekening gehouden worden
met een vervangingsgolf die na 2049 op gang komt. Om in de komende planperioden niet geconfronteerd
te worden met extreme tariefverhogingen wordt een demping van tariefverschillen voorgesteld op basis
van de huidige inzichten.

54

VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

INHOUDSOPGAVE

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

Ten opzichte van het oude GRP wordt er vanuit de algemene dienst

De heffing is gericht aan gebruikers van percelen, is gelijkluidend

minder rente aan de rioolkosten doorberekend omdat de geactiveer-

voor woningen en niet-woningen en kent een vast bedrag van

de investeringen in de balanssfeer worden afgeboekt. Om dat te

€ 139,80.

compenseren worden er ook kosten aan de rioolheffing toegerekend
die voorheen uit de algemene middelen werden gedekt. De volgen-

Bijgaand kader schetst enkele wetenswaardigheden rondom de

de tabel geeft een overzicht.

rioolheffing en mogelijke varianten. In gemeente Dronten speelt
de vraag of het niet rechtvaardiger is als bedrijven die veel afvalwa-

mutaties lastentoerekening aan rioolheffing
begroot
bij: toerekening kosten straatvegen

25.000

bij: perceptiekosten

50.000

bij: lasten kwijtschelding

25.000

af: minder toerekening rentelasten

57.000-

totaal extra lastentoerekening

43.000

7.3 - Grondslag en maatstaf voor de rioolheffing
Gemeenten hebben de mogelijkheid tot een heffing om de kosten

ter lozen en/of bedrijven met een groot afvoerend verhard oppervlak
meer gaan betalen dan het gewone tarief voor huishoudens.
Dit punt wordt vanaf 2017 gecorrigeerd door voor niet-woningen een
extra heffingsmaatstaaf in te voeren:
m3 watergebruik

Extra heffing

Totaal t.o.v.

500-1.000

1x

huishouden
2 x de heffing

1.000 – 2.500

2x

3 x de heffing

2.500 >

4x

5 x de heffing

voor de gemeentelijke watertaken te bestrijden. Zie bijgaand kader
• Voor percelen met een afvalwaterlozing wordt een staffel ingevoerd

met de wetstekst.

en als extra heffing aan de gebruiker opgelegd.
De rioolheffing voor 2015/16 van gemeente Dronten is een gecom-

Enkele
wetenswaardigheden
rondom de
rioolheffing

bineerde heffing voor zowel het afvalwater als de zorgplichten voor
grond- en hemelwater.
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7.4 - Berekening van de hoogte van de rioolheffing

Uitgangspunten bij de berekening van de benodigde rioolheffing
Het berekenen van de benodigde rioolheffing komt neer op het vinden
van balans tussen inkomsten en uitgaven waarbij een dempende
rol wordt gespeeld door de methode van vermogensbeheer. De
berekening geschiedt met behulp van een speciaal daartoe op
gesteld financieel rekenmodel.

• Kwijtscheldingen en oninbaar worden gesteld op € 25.000 per jaar,
ten laste van de heffing.
• Perceptiekosten worden geschat op € 50.000 per jaar, ten laste
van de heffing.
• BTW à 21% wordt meegerekend voor zover van toepassing. Uitkering vanuit het compensatiefonds komt ten goede aan de algemene
middelen, dus niet aan de riolering.

De benodigde hoogte van de rioolheffing is deels onvermijdelijk en

• Pompen, schakelkasten, etc. niet activeren, maar direct afschrijven.

deels afhankelijk van keuzes.

• Investeringen in rioolrenovaties worden direct afgeboekt vanuit de
voorziening riolering

Onderstaande keuzes zijn gehanteerd voor het GRP:

• Op een positieve voorziening en/of reserve wordt rente toegere-

• Rioolheffing 100% kostendekkend.

kend ter grootte van de inflatie.

• Boekwaarde oude investeringen per 1-1-2016 € 1.800.000.
• Stand van de voorziening/reserve riolering per 1-1-2016 € 16.000.000.
• Exploitatiekosten conform paragraaf 7.2.
• Investeringen conform paragraaf 7.1.

• Eventueel overschot einde boekjaar storten in reserve riolering en
later in de voorziening.
• Vormgeving van de rioolheffing volgens paragraaf 7.4 met 17.000
geraamde gewogen eenheden.
•
De extra inkomsten uit extra opslag voor bedrijven (minimaal)
wordt toegevoegd aan de spaarvoorziening.
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Keuzes voor toekomstige dekking uit rioolheffing
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De verwachting is dat er in de eerstkomende planperioden van het

In de volgende grafiek staan enkele scenario’s voor de toename van

GRP geen of weinig grootschalige vervangingsinvesteringen en

de investeringskosten per jaar. Bij scenario A en B lopen de investe-

rehabilitaties nodig zijn. De investeringsbedragen zijn de eerste jaren

ringen op tot € 4 miljoen, terwijl C en D scenario’s zijn die oplopen

dan ook beperkt. Voor de langere termijn (over 30-40 jaar en verder)

tot 2,5 miljoen. Nogmaals, gelet op de huidige (goede) stand van

moet er wel rekening worden gehouden met toenemende investerin-

de riolering kan nu nog slechts globaal worden aangegeven dat de

gen voor vervanging, rehabilitaties en groot onderhoud. Of de inves-

investeringskosten op de langere termijn gaan stijgen. In welk tempo

teringskosten dan daadwerkelijk oplopen tot € 4 miljoen per jaar moet

en tot welke hoogte zal in de volgende planperioden van het GRP

dan ook blijken.

duidelijk moeten worden.

Tot nu toe heeft Dronten een rioolheffing in rekening gebracht met daarin een opslag om de
LEESWIJZER
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Tot nu toe heeft Dronten een rioolheffing in rekening gebracht met
daarin een opslag om de kapitaallasten voor toekomstige investe
ringen te dekken. De vraag is nu in welke mate Dronten nu moet
blijven sparen.
Hieronder worden twee keuzevarianten voor de hoogte van de rioolheffing beschreven.
1.€ 109 per jaar (= tarief dekt de huidige jaarkosten. De spaarvoorziening blijft dan de eerst jaren in stand ter dekking van kosten op
de lange termijn);
2. € 140 per jaar (= huidige tarief. De gemeente blijft dan sparen voor
toekomstige investeringen).
Bij keuzevariant 1
(€ 109 per jaar) worden de komende jaren alle nieuwe kosten voor
beheer, onderhoud en vervanging/rehabilitaties gedekt uit de rioolheffing. De spaarvoorziening blijft dan in stand om een deel van
de toekomstige investeringen in vervanging en rehabilitaties op de
langere termijn (30-40 jaar) te kunnen dekken. Hiermee is er een
risico dat het tarief op termijn fors moet worden verhoogd als blijkt
dat de investeringen op de langere termijn inderdaad oplopen tot
€ 4 miljoen per jaar.
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Bij keuzevariant 2
(vasthouden van het huidige tarief van € 140 per jaar) blijft de

De volgende grafiek geeft het effect op de spaarvoorziening weer

gemeente nog verder doorsparen voor de vervanging van toe

van investeringsscenario A (geleidelijke toename investeringen tot

komstige vervangingen en rehabilitaties op de lange termijn (30 - 40

€ 4 miljoen per jaar, vanaf 2025, zie grafiek hierboven). Bij variant 1

jaar), zij het wel wat minder dan nu omdat de tarieven jaarlijks niet

(rioolheffing € 109 per jaar) wordt er niet verder gespaard en daalt de

extra boven de inflatiecorrectie worden verhoogd. De spaarvoor

voorziening vanaf het moment dat het investeringsniveau toeneemt,

ziening neemt dan in de eerstkomende planperioden met € 550.000

terwijl de gemeente bij variant 2 (rioolheffing 140 per jaar) eerst nog

per jaar toe. Hiermee ontstaat een iets steviger buffer om grote

licht door blijft doorsparen om een grotere buffer op te bouwen om

investeringen op termijn te kunnen opvangen, zij het dat op de lan-

de toekomstige investeringen op te vangen. Bij beide scenario’s zal

gere termijn ook grote verhogingen van de rioolheffing nodig lijken.

echter de rioolheffing op termijn (na 2040) echter wel omhoog moeten
om de kosten te kunnen dekken.

investeringen op te vangen. Bij beide scenario’s zal echter de rioolheffing op termijn (na
2040) geleidelijk omhoog moeten om de kosten te kunnen dekken.
effecten�op�spaarvoorziening�
in�miljoenen�per�jaar�
�25,0��
�20,0��
�15,0��

rioolheffing�€�109�/�jr�

�10,0��

rioolheffing�€�140�/�jr�

�5,0��
�-����
2015�

2020�

2025�

2030�

2035�

doorrekening gebaseerd op scenario A (zie grafiek boven)
variant 1: met rioolheffing van € 109 per jaar niet meer doorsparen
variant 2: met rioolheffing van € 140 per jaar eerst nog langzaam doorsparen
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Geadviseerd wordt om te kiezen voor een tarief in het midden van beide varianten, namelijk
€ 125 per jaar.
Daarmee blijft de gemeente nog steeds sparen voor investeringen op de lange termijn, maar
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niet meer zo veel als de afgelopen jaren.
In de
komende
planperioden
wordt dan bekeken in
hoeverre op de lange termijn de grote investeringen tot € 4 miljoen per jaar daadwerkelijk

Colofon
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2021 is een uitgave van de gemeente Dronten.
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Grafisch ontwerp - ontwerp & productie
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verwijzing van pag. 12

Artikel 4.22 Wet milieubeheer:
1. 
De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen
periode een gemeentelijk rioleringsplan vast.

3. 
Indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt,
houdt de gemeenteraad met dat plan rekening bij de vaststelling van
een gemeentelijk rioleringsplan.

2. Het plan bevat ten minste:

4. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van

a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen

Verkeer en Waterstaat, aan gemeenten de plicht opleggen tot

voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater

prestatie
vergelijking ten aanzien van de uitvoering van de taak,

als bedoeld in artikel 10.33, alsmede de inzameling en verdere

bedoeld in artikel 10.33, alsmede de taken, bedoeld in de artikelen

verwerking van afvloeiend hemelwater als bedoeld in artikel 3.5

3.5 en 3.6 van de Waterwet. Bij of krachtens algemene maatregel

van de Waterwet, en maatregelen teneinde structureel nadelige

van bestuur kunnen regels worden gesteld over de frequentie,

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven

inhoud en omvang van de prestatievergelijking.

bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, als
bedoeld in artikel 3.6 van laatstgenoemde wet en een aanduiding
van het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan
vervanging toe zijn;
b. een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan
te leggen of te vervangen voorzieningen als bedoeld onder a;
c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld
onder a en b, worden of zullen worden beheerd;
d. de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen
als bedoeld onder a, en van de in het plan aangekondigde activi
teiten;
e. een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten.
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Literatuurlijst bij dit GRP
Documenten met algemene achtergrondinformatie bij het GRP
Deze zijn de moeite waard voor wie meer wil weten van riolerings
beheer, recente landelijke ontwikkelingen en mogelijke beleids
keuzes.
1. RIONED leidraad riolering.
2. VNG brochure “Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak,
de wet gemeentelijke watertaken toegelicht”.
3. Het “model kostenonderbouwing rioolheffing” van de VNG inclusief bijbehorende notitie.
4. Commissie BBV en RIONED - brochure over investeringen, rente
en BTW.
5. Bestuursakkoord water.
Documenten met locatie specifiek basismateriaal voor het onderhavige GRP
Deze documenten zijn aanwezig bij de afdeling Ruimtelijke Realisatie
en Beheer (RRB) van de gemeente.
1. Basisrioleringsplan Dronten 2005, hydraulisch en milieutechnisch
functioneren gemengde riolering.
2. Maatwerkovereenkomst Stedelijk Water, gem. en wp. Zuiderzeeland, 8 oktober 2010.
3. Benchmark rapportage Dronten 2013 - Stichting RIONED.
4. OAS Dronten - 2010
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Bestuursakkoord Water:
In het Bestuursakkoord Water uit 2011 hebben het Rijk, VNG, UvW en
Ipo doelen ten aanzien van het watersysteem en de (afval)waterketen
vastgelegd. Het Bestuursakkoord Water heeft grote invloed op de uitvoering van onze gemeentelijke watertaken. Mede daarom wordt het
planperiode van dit GRP afgestemd op het Bestuursakkoord Water. Er
is commitment om de doelen van het Bestuursakkoord Water in 2020
te halen. Het jaar 2020 is een jaar van heroriëntatie. Mochten regio’s
of partijen ernstig achterblijven, dan is afgesproken dat interbestuurlijk
toezicht door de provincie in beeld komt.
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Artikel 4.23 Wet milieubeheer
1. 
Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij betrekken bij de voorbereiding van
het plan in elk geval:
a. gedeputeerde staten,
b. de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar
het ingezamelde afvalwater wordt getransporteerd, en
c. de beheerders van de oppervlaktewateren waarop het inge
zamelde water wordt geloosd.
2. Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders
hiervan mededeling door toezending van het plan aan de in het
eerste lid, onder a tot en met c, genoemde instanties, en Onze
Minister.
3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in
één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid
worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden
gekregen van de inhoud van het plan.
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Evaluatie maatregelen 2011 - 2015
NR

Activiteit uit vGRP 2011 - 2015

Evaluatie

A1

Inzichten metingen en uitwerken meetplan

1 Onderzoek naar functioneren drainage in de Gilden met als resultaat: aanleg van minder drainage en tevens minder
te reinigen/onderhouden drainage leidingen in toekomst
2 Er is een Rasmariant onderzoek uitgevoerd, risico gestuurd rioleringsbeheer, met als resultaat dat de riolering veel
langer meegaat dan de 60 jaar waar we altijd mee rekenen.
3 Monitoring overstortlocatie gestart in samenwerking met ZZL, uitkomsten in 2016

A1

Verwerken, valideren en interpreteren meetgegevens

Continu proces

A2

Structureel beheer en onderhoud bijzondere constructies

Continu proces

A3

Grootschalige plannen openbaar gebied en water opstellen

Uit de Rasmariant analyse is gebleken dat we nog lang niet toe zijn aan een grootschalige vervangingsopgave.

A4

Evaluatie kostendekking en vervangingsplan

Dit wordt opgesteld tijdens ieder nieuw Gemeentelijk RioleringsPlan en is in dit plan verwerkt.

H1

Extra vervangingskosten aanleg hemelwatervoorzieningen

Continu proces

H2

Toename beheerkosten i.v.m. hemelwatervoorzieningen

Continu proces, er zijn financiële middelen beschikbaar voor onderhoud wadi’s en onderhoud infiltratievoorzieningen

H4

Opstellen PvE watertoets (Hemelwater, Communicatie)

Het waterschap Zuiderzeeland heeft een hier een digitale tool voor ontwikkeld

H5

Onderzoek naar wenselijkheid instellen verordeningen en maatwerkvoorschriften
hemelwater

Er is geen noodzaak voor het opstellen van een verordening, dus is het ook niet uitgevoerd

H6

Extra beheerkosten waterdoorlatende wegverharding (reiniging en opnieuw invegen)

Financiële middelen zijn beschikbaar, nog niet gebruikt

G1

Inrichten grondwatermeetnet

Er is een grondwatermeetnet in de gemeente Dronten aangelegd middels peilbuizen en loggers

G1a

Onderhoud grondwatermeetnet

Het beheer en onderhoud van de loggers is uitbesteed aan Wareco

G2

Verwerken, valideren en interpreteren grondwater meetgegevens

De gegevens zijn digitaal middels een portal beschikbaar. Als het goed is in de loop van 2015 zijn de gegevens ook
middels DrontenMaps (NedGraphics) toegankelijk.

G3

Gemeentelijk onderzoek bij klachten

Indien er klachten zijn, wordt er actie ondernomen

G4

Inventarisatie grondwatervoorzieningen

Met behulp van enkele bestaande peilbuizen is het grondwatermeetnet ingericht.

G5

Opstellen PvE bij uitbreidingen ter overname grondwatermeetpunten (inclusief
communicatie)

Intern wordt overlegd over de locatie voor de aanleg van peilbuizen in nieuw te ontwikkelen gebieden met als doel te
trachten de peilbuizen in de toekomst op te nemen in het bestaande grondwatermeetnet.

G6

Onderzoek naar wenselijkheid instellen verordeningen en maatwerkvoorschriften
grondwater

Er is geen noodzaak voor het opstellen van een verordening, dus is het ook niet uitgevoerd

G7

Onderhoud drainage

Continu proces

C1

Inrichten en actueel houden 'watergedeelte' website

Op de site van de gemeente Dronten staan onderwerpen ten aanzien van riolering en water beschreven. Het staat
echter niet op een logische locatie en is moeilijk te vinden.

C2

Uitbreiden en verspreiden periodiek foldermateriaal

Bewoners worden indien noodzakelijk, meestal bij onregelmatigheden of klachten, geïnformeerd middels brieven of
foldermateriaal.

C3

Opzetten en voeren structureel overleg Waterschap

Er is een structureel overleg met het waterschap over projecten en beleidsontwikkelingen

C4

Opstellen PvE watertoets (Hemelwater, Communicatie)

Het waterschap Zuiderzeeland heeft een hier een digitale tool voor ontwikkeld

C5

Opstellen incidentenplan

Is niet uitgevoerd, daar het geen activiteit voor de rioleringszorg is. Het past meer in een totaalplan voor de incidenten en rampenbestrijding

C6

Opstellen nieuw vGRP

Het resultaat hiervan leest u op dit moment

Afvalwater

Hemelwater

Grondwater

Communicatie

Is uitgevoerd

Niet nodig geacht

14

15

Niet uitgevoerd
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Citaat: Flevolands maatregelenprogramma 2014-2020
1. Doelmatigheid verhogen in het beheer van de afvalwaterketen
Dit betekent dat in 2020 de exploitatiekosten en investeringen zijn

3. Verminderen van de kwetsbaarheid bij de uitvoering van de
beheertaken

geoptimaliseerd. Concreet betekent dit een structurele besparing

Dit betekent dat er in 2020 geen knelpunten zijn in de personele

van 12,5% van de raming voor het jaar 2020 (d.d. 2010) in 2020

capaciteit en vakkennis bij de uitvoering van de beheertaken. Er is

(=7,1M€). De te maken kosten voor onderzoek, innovaties en in

een dusdanige personele formatie in het netwerk (Flevoland) aan-

vesteringen om de doelstellingen te behalen worden gedekt door

wezig om de taken goed uit te voeren en ook om tijdelijk wegvallen

extra besparingen. Daarmee streeft de regio naar een kosten

onderling op te vangen. Met andere woorden, er is altijd achtervang

ontwikkeling van maximaal ± 9% over de gehele periode. Voor de

en vervanging met voldoende kennis van het uitvoeringsprogramma,

periode 2020-2030 streeft de regio naar een zelfde, en indien moge-

de inhoud en de specifieke lokale kenmerken. Tevens is er aandacht

lijk een iets meer gematigde, kostenontwikkeling dan in de periode

voor het actueel houden van de in het samenwerkingsverband be-

2010-2020 (9% over de gehele periode) bij gelijkblijvend prijspeil.

nodigde vakkennis om de beheertaken goed te kunnen uitvoeren.

We bereiken deze doelmatigheidsdoelstelling onder meer door het
verbeteren van de kwaliteit, innovaties en het verminderen van de

Voor het borgen van de meest kwetsbare functies worden voor 2016

kwetsbaarheid. De partijen volgen de kostenontwikkeling in de afval-

onderlinge afspraken vastgelegd. Voor het op peil houden van de be-

waterketen en spiegelen die aan landelijke cijfers.

nodigde vakkennis is er in 2015 een kennisontwikkelingsprogramma
en een opleidingsprogramma voor jong talent.

2. 
Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de
beheertaken
Dit betekent dat er in 2020 per afzonderlijke zuiveringskring een
goed functionerend en geoptimaliseerd afvalwatersysteem is. Toetsing van prestaties vindt plaats aan de doelen en indicatoren zoals vastgelegd in de Gemeentelijke rioleringsplannen (GRP’s), het
Transport- en Zuiveringsplan en landelijke benchmarkresultaten.
Uiterlijk in 2016 (aansluitend op huidige plantermijnen) zijn de GRP’s
en waterschapplannen qua planning en inhoud op elkaar afgestemd
en zijn op basis daarvan bilaterale afspraken (maatregelen) tussen
waterschap en gemeente bestuurlijk vastgelegd (bv in afvalwater
akkoorden). Op basis van deze plannen worden de inhoudelijke
doelstellingen voor 2020 zo nodig bijgesteld.
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Rioolverstopping
Bij een slecht functionerende rioolwaterafvoer dient de gebruiker
zelf actie te ondernemen. De te ondernemen stappen zijn in onderstaand stappenschema beschreven.
Stappenschema Rioolverstopping
1. De gebruiker* constateert een verstopping;
2. De gebruiker* lost het probleem zelf op of neemt contact op met
een rioolontstoppingsbedrijf;
3. Het ontstoppingsbedrijf spuit op kosten van de gebruiker* de huisaansluiting door;
4. Bij herhaalde verstopping is het verstandig dat de gebruiker* het
ontstoppingsbedrijf opdracht geeft voor het uitvoeren van een
inspectie;
5. Blijkt dat de verstopping wordt veroorzaakt door:
a. Problemen in het hoofdriool;
b. Leidingbreuk of ernstige vervorming op openbaar terrein;
c. Wortelingroei van gemeentelijke beplanting/bomen;
d. Leiding met tegenschot groter dan de buisdiameter op openbaar terrein, dan worden over het algemeen de kosten voor
de inspectie vergoed door de gemeente dan wel rechtstreeks
betaald door de gemeente. Verstoppingen die ontstaan door
het onjuist gebruik van de leiding (ook op openbaar terrein)
zijn altijd voor rekening van de gebruiker* (bijvoorbeeld doekjes, vet of wasgoed en dergelijke);
6. Het ontstoppingsbedrijf dient de gemeente te informeren over de
oorzaak van de verstopping(indien punt a t/m d zich voordoen);
7. Mocht de verstopping veroorzaakt worden door de genoemde
punten a t/m d dan zal de gemeente opdracht geven het probleem
te verhelpen (de huisaansluiting te herstellen of het hoofdriool te
ontstoppen).
*gebruiker = bewoner en/of eigenaar
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Inspectie van de riolering
Gespecialiseerde bedrijven hebben rijdende camera’s ontwikkeld
waarmee de toestand van een riool kan worden bekeken. Het riool
wordt meter voor meter beoordeeld op een groot aantal aspecten en
krijgt een grote lijst met rapportcijfers. Dergelijke inspecties worden
uitgevoerd in alle riolen, het vaakst in oude riolen en/of riolen die eerder al matig scoorden. De resultaten kunnen aanleiding geven om
reparaties uit te voeren of om het betreffende riool te programmeren
voor relining of vervanging.
Bij het inspecteren van riolen wordt naar diverse toestandsaspecten
gekeken. Al deze aspecten leiden tot afzonderlijke beoordelingen,
steeds op de plek waar een afwijking wordt aangetroffen. Het
totaalplaatje kan aanleiding geven tot gewenste reparaties aan het
riool. Soms zal echter spoedige vervanging nodig zijn omdat het riool
ernstige tekortkomingen vertoont die niet meer te repareren zijn.
De toestand van riolen word beoordeeld op 3 aspecten:
• stabiliteit;
• afstroming;
• waterdichtheid.
Bij het beoordelen van de toestand van riolen kennen we 3 categorieën:
• geen maatregel nodig;
• waarschuwing;
• ingrijpen
Bij een waarschuwing hoeft nog niet direct wat te doen, maar moet
je de situatie wel meer nauwgezet monitoren. Bij een ingrijpmaatstaf
moeten er op korte termijn maatregelen genomen worden.
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Ingrijpmaatstaven

Maatstaven

Hoofdcode

Toestandaspect

Ingrijpmaatstaf

Opmerking

BAH

Defectieve aansluiting

4,5

1

BAI A

Indringend afdichtingsmateriaal afdichtingsring

4,5

2

BAI Z

Indringend afdichtingsmateriaal andere afdichting

A

zijn van het gewenste niveau van functioneren van de buitenriolering

BAJ A

Verplaatste verbinding Axiaal

5

2

en de daarbij behorende minimale toestand. De maatstaven worden

BAJ B

Verplaatste verbinding Radiaal

4,5

2

BAJ C

Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing

nvt

BAN

Poreuze buis

A

BAO

Grond zichtbaar door defect

5

BAP

Holle ruimte door defect

5

BBD

Binnendringen van grond

4,5

BBF

Infiltratie

4,5

BBG

Exfiltratie

5

BAA

Deformatie

A

3

BAB

Scheur

4,5

2,3

BAC

Breuk/instorting

2,4,5

BAD

Defectieve bakstenen of metselwerk

5

BAE

Ontbrekende metselspecie

A

BAF

Oppervlakteschade

4,5

BAK

Defectieve lining

A

BAL

Defectieve reparatie

A

BAM

Lasfouten

A

BAG

Instekende inlaat

5

5

BBA

Wortels

4,5

4

BBB

Aangehechte afzettingen

4,5

BBC

Bezonken afzettingen

4,5

BBE

Andere obstakels

4,5

BDD

Waterpeil

A

Maatstaven voor objecten dienen voor een gegeven situatie zijn
afgeleid van de aan de objecten te stellen functionele eisen. Maatstaven maken functionele eisen in kwantitatieve zin toetsbaar. De
te kiezen maatstaven dienen in een gegeven situatie afhankelijk te

per functionele eis opgesteld en worden beïnvloed door de lokale
situatie.

Waterdichtheid

2

Stabiliteit

4

Afstroming

4

Opmerking: Maatstaf A voor "Nader onderzoek"
1: U
 itgezonderd vet. Reden: indien aansluiting dichtgeslibd is met vet, dan dient dit probleem door de bewoner
te worden verholpen.
2: Alleen in combinatie met infiltratie of zandinloop.
3: Alleen bij uitzonderlijke gevallen waar de stabiliteit in gevaal is.
4: Maatregel afhankelijk van de hoeveelheid schade ten opzichte van de gehele leiding.
5: Alleen ingrijpen als schade gevolgen heeft voor verharding, dan wel de afstroming in gevaar komt.
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Rioolgemalen / pompputten Gemeente Dronten
Nr.

Type

Locatie

Kern

JvA

Nr.

Type

Locatie

Kern

JvA

10

Rioolgemaal

Staalwijk

Dronten

1979

214

Drukriool

Rendierweg 14

Buitengebied

2006

11

Rioolgemaal

Noorderlicht

Dronten

1972

215

Drukriool

Rendierweg 16

Buitengebied

2006

12

Rioolgemaal

Melkweg

Dronten

1973

216

Drukriool

Rendierweg 18

Buitengebied

2006

13

Rioolgemaal

Barrage

Dronten

1990

217

Drukriool

Rendierweg 11

Buitengebied

2006

14

Rioolgemaal

de Zuid

Dronten

1979

218

Drukriool

Rendierweg 20

Buitengebied

2006

15

Rioolgemaal

Boegspriet

Dronten

1991

219

Drukriool

Rendierweg 13

Buitengebied

2006

16

Rioolgemaal

Koningshof

Swifterbant

1996

220

Drukriool

Rendierweg 22

Buitengebied

2006

17

Rioolgemaal

Zichtbord

Swifterbant

1992

221

Drukriool

Rendierweg 15

Buitengebied

2006

18

Rioolgemaal

Havenweg

Biddinghuizen

1988

222

Drukriool

Rendierweg 24

Buitengebied

2006

19

Rioolgemaal

Noorderbaan

Biddinghuizen

2000

223

Drukriool

Rendierweg 17

Buitengebied

2006

20

Rioolgemaal

de Dreef

Biddinghuizen

1994

224

Drukriool

Rendierweg 30

Buitengebied

2006

21

Rioolgemaal

Ridderspoorlaan

Swifterbant

1994

225

Drukriool

Rendierweg 32

Buitengebied

2006

22

Rioolgemaal

Bisonweg

Swifterbant

2006

226

Drukriool

Rendierweg 25

Buitengebied

2006

23

Rioolgemaal

Plantweg

Biddinghuizen

1999

227

Drukriool

Rendierweg 27

Buitengebied

2006

25

P1

Spoelklep Havenkom

Dronten

2001

228

Drukriool

Rendierweg 29

Buitengebied

2006

25

P4

de Noord

Dronten

2001

230

Drukriool

Rendierweg 31

Buitengebied

2006

25

P10

de Oeverloper

Dronten

2001

231

Drukriool

Rendierweg 40

Buitengebied

2006

26

Rioolgemaal

Wieling

Swifterbant

2002

232

Drukriool

Rendierweg 33

Buitengebied

2006

27

Rioolgemaal

Ploegschaar

Biddinghuizen

2002

233

LPR

Salonwagens Fazantendreef Stedelijk gebied 2007

28

Rioolgemaal

Kolk

Swifterbant

2002

234

LPR

Dierenpark Dronten

Stedelijk gebied 2007

29

Rioolgemaal

Gilden

Dronten

2007

235

LPR

Jeu de Boules Dronten

Stedelijk gebied 2007

30

WSV Swift

Beverweg 2

Swifterbant

2005

236

LPR

Begraafplaats Dronten

Stedelijk gebied 2007

31

Rioolgemaal

Educalaan

Dronten

2008

33

Rioolgemaal

Wierse

Biddinghuizen

2016

41

Rioolgemaal

Milieustraat

Dronten

2005

201

Drukriool

Bremerbergweg 4

Buitengebied

2005

202

Drukriool

Bremerbergweg 7

Buitengebied

2005

203

Drukriool

Bremerbergweg 9

Buitengebied

2005

204

Drukriool

Bremerbergweg 8

Buitengebied

2005

205

Drukriool

Bremerbergweg 13

Buitengebied

2005

206

Drukriool

Bremerbergweg 17

Buitengebied

2005

207

Drukriool

Bremerbergweg 16

Buitengebied

2005

208

Drukriool

Bremerbergweg 22

Buitengebied

2005

209

Drukriool

Spijkweg 9

Buitengebied

2005

210

Drukriool

Rendierweg 4

Buitengebied

2006

211

Drukriool

Rendierweg 10

Buitengebied

2006

212

Drukriool

Rendierweg 5

Buitengebied

2005

213

Drukriool

Rendierweg 7

Buitengebied

2006

VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

INHOUDSOPGAVE

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

verwijzing van pag. 24

Riooloverstorten

Basisinspanning en waterkwaliteitsspoor

Riolering is in de eerste plaats bedoeld voor inzameling en trans-

Afgelopen jaren is door waterschappen ingezet op de basisin

port van afvalwater. In de vorige eeuw is de praktijk ontstaan dat

spanning, het saneren van riooloverstorten. Soms door volledige

overtollig hemelwater met dezelfde riolering wordt ingezameld en

sluiting, soms door afkoppelen van verhard oppervlak van de riole-

getransporteerd. Dit betreft het zogenoemde gemengde rioolstelsel.

ring, soms door grote bergbezinkbassins.

Het brengt in feite al het water waar je vanaf wilt naar de stadsrand. In
de loop van de vorige eeuw werden aan de stadsranden zuiveringen

In 1995 is landelijk besloten dat de vuilemissie vanuit gemengde

gebouwd omdat de lozing vanuit de steden ontoelaatbaar werd voor

rioolstelsels naar oppervlaktewater 50% gereduceerd moet worden.

de kwaliteit van het oppervlaktewater. De waterkwaliteit is daarna

Deze wens werd bekend als de “basisinspanning”. Het bereiken van

sterk verbeterd. De sanering van bedrijfslozingen is ook van grote

de gewenste oppervlaktewaterkwaliteit bestaat uit een 2-sporen

invloed geweest op de waterkwaliteit.

beleid, de basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor. Als na het
behalen van de basisinspanning nog steeds knelpunten ten aanzien

Het zuiveringsproces is gebaat bij een vrij constante aanvoer van

van oppervlaktewaterkwaliteit worden ervaren, kunnen gemeente en

afvalwater en niet bestand tegen de piek van al het hemelwater. Om

waterbeheerder gezamenlijk besluiten om aanvullende maatregelen

die reden wordt er naast het echte afvalwater slechts een beperkte

te nemen.

hoeveelheid extra water vanuit de riolering naar de zuivering geleid.
Dit wordt de pompovercapaciteit genoemd. De rest wordt tijdelijk
geborgen in de riolering. Dit wordt de berging genoemd. Maar bij
zware buien of langdurige neerslag schiet deze bergingscapaciteit
tekort en raakt het stelsel geheel gevuld. Om overlast te voorkomen
zijn overstorten aangebracht in speciale putten. Deze lozen dan
verdund doch ongezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater. Het
kan resulteren in stank en visuele overlast, een verminderde water
kwaliteit met soms vissterfte, verarming van ecosystemen en dikwijls verontreinigde baggerspecie. De riooloverstorten kunnen niet
worden gemist omdat het gemengde stelsel dan meerdere keren
per jaar leidt tot water op straat inclusief afvalwater. Riooloverstorten
zijn aldus een noodzakelijk kwaad vanuit een historisch gegroeide
situatie.
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Wadi’s
Een wadi is een met gras ingezaaide verlaging in het groen. In deze
wadi’s bergen wij tijdelijk hemelwater, zodat het in de bodem kan infiltreren. Deels vindt gedoseerde afvoer plaats via drainage onderin
de wadi. Bij hevige pieken kan soms ook noodoverloop plaatsvinden
richting oppervlaktewater. Vanuit landelijk onderzoek is bekend dat
wadi’s zorgen voor zuivering en retentie van afstromend hemelwater
en daarom goed passen bij duurzaam stedelijk waterbeheer.
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Beheer van water in de stad
De gemeente was beheerder van enkele stadswateren. Deze zijn
per 1 januari 2011 in beheer en onderhoud overgegaan aan het
waterschap. De gedachte is dat het waterschap dan een samen
hangend beheer kan voeren zonder invloed van de stadsgrenzen.
Voor het waterschap is het een leertraject omdat omgang met de
vele stadsbewoners een andere interpretatie vergt van het onderhoud en van omgang met de keur (verordening van het waterschap
met regels en beperkingen) dan in het buitengebied.
In de maatwerkovereenkomst stedelijk water zijn voor de overge
dragen watergangen de criteria voor beheer en onderhoud vast
gelegd.
Sloten in het buitengebied
De gemeente heeft langs de wegen in het buitengebied veel sloten
in eigendom en beheer: Deze sloten hebben veelal een functie
voor opvang van afstromend hemelwater vanaf het wegdek. Voor
deze functie is een zaksloot meestal voldoende en is doorgaande
afvoer niet nodig. Als de sloten een bredere functie hebben voor
naastgelegen percelen is er sprake van peilbeheer. Dat valt buiten
het werkgebied van de gemeentelijke zorgplichten op gebied van
afvalwater, hemelwater en grondwater. Dergelijke sloten passen
beter bij de waterschappen, maar zijn in de praktijk vaak in beheer
bij gemeenten. De sloten in het buitengebied van gemeente Dronten
hebben een mix van genoemde functies. Bekostiging van het beheer
en onderhoud heeft een apart begrotingsnummer en valt in die zin
buiten het GRP, maar raakt er wel aan.
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Zie voor bijgevoegde kaarten de volgende pagina's...

VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

INHOUDSOPGAVE

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

verwijzing van pag. 25, 38

Ü
=

=

=

=

=
=

=

=

=

=

=

=

=

Legenda
Overgedragen watergangen

=

Waterschap

=

Waterschap - provincie
=

Waterschap - staatsbosbeheer
Overgedragen kunstwerken
=

Duikers (technische staat: gemeente verantwoordelijk)

Watergangen en kunstwerken voor overdracht
Biddinghuizen
okt 08, 2010
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Overgedragen kunstwerken
J Stuwen
=

Duikers (technische staat: gemeente verantwoordelijk)

Watergangen en kunstwerken
voor overdracht
Dronten
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Legenda
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=

Beheer oeverconstructie
=

Waterschap

=

Gemeente
=

Geen oeverconstructie
Kunstwerken
=

Duikers

Beheerverantwoordelijkheid oeverconstructies
Biddinghuizen
sep 30, 2010
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Legenda
Beheer oeverconstructie

=

Waterschap

=

Gemeente

=

=

Particulier
=

Geen oeverconstructie
=

Kunstwerken
=

Duikers

Beheerverantwoordelijkheid oeverconstructies
Dronten
sep 30, 2010
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Kunstwerken
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25

Beheerverantwoordelijkheid oeverconstructies
Swifterbant
okt 08, 2010
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Monitoring = brug tussen theorie en praktijk
Rioleringsvoorzieningen zoals gemalen, pompunits, overstorten en
drainage worden gedimensioneerd op basis van theoretische be
rekeningen met diverse aannamen. Deze werkwijze is heel gebruikelijk in de civiele techniek en in de praktijk de enige bruikbare manier
om grootschalige voorzieningen te ontwerpen. Het is gebruikelijk dat
het feitelijke functioneren enigszins afwijkt van de ontwerpuitgangspunten. Zolang dit binnen redelijke marges plaatsvindt is er niets aan
de hand en voldoet het systeem aan de verwachtingen. Maar als het
feitelijke functioneren fors afwijkt van de verwachting, dan wordt het
tijd om in te grijpen. Monitoring is het waarnemen van het feitelijke
gedrag en dit in relatie brengen met het beoogde gedrag.
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Wet gemeentelijke watertaken
De Wet (verankering en bekostiging) gemeentelijke watertaken trad
op 1 januari 2008 in werking . Deze wet benoemde de gemeentelijke
zorgplichten op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwaterstand. Verder werd de rioolheffing mogelijk gemaakt als belasting in
plaats van retributie. Tot slot werd in de toelichting veel gezegd over
de verhouding tussen gemeente en waterschap. Voor het GRP een
essentiële wet! Het was echter een wijzigingswet, dus geen blijvende
zelfstandige wet. Het betrof een aantal samenhangende wijzigingen
aan de Wet milieubeheer, de Wet op de waterhuishouding en de
Gemeentewet. Enige tijd later is de Wet op de waterhuishouding,
met andere wetten, opgegaan in de nieuwe Waterwet. De voor het
GRP belangrijke wetsteksten staan nu dus in de Wet milieubeheer,
de Waterwet en de Gemeentewet. De Wet gemeentelijke watertaken
is dus minder zichtbaar, maar onverminderd relevant. Komende jaren wordt een deel hiervan opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.
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Artikel 10.33 Wet milieubeheer:
1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg
voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat
vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen
percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een
inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.
2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als
bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke systemen of andere
passende systemen in beheer bij een gemeente, waterschap of
een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met
het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen
blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van
bescherming van het milieu wordt bereikt.
3. 
Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gede
puteerde staten in het belang van de bescherming van het milieu
ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in het eerste lid,
voor:
a. een gedeelte van het grondgebied van een gemeente, dat
gelegen is buiten de bebouwde kom, en
b. een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een
vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten
wordt geloosd.
4. D
 e ontheffing bedoeld in het derde lid kan, indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor de ontheffing is verleend daartoe
aanleiding geven, door gedeputeerde staten worden ingetrokken.
Bij de intrekking wordt aangegeven binnen welke termijn in inzameling en transport van stedelijk afvalwater wordt voorzien.

VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

INHOUDSOPGAVE

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

verwijzing van pag. 30

Lozingen op de riolering
Lozingen op de riolering vallen onder de milieuwetgeving:

• Steeds geldt het zorgplichtbeginsel voor afvalwaterlozingen:

• Lozingen vanuit bedrijven (Wm – inrichtingen) vallen onder het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, afgekort
Barim en veelal aangeduid als het Activiteitenbesluit. De activiteiten
zijn opgedeeld in diverse categorieën.

- Het voorkomen of beperken van bodemverontreiniging;
-
Het voorkomen of beperken van oppervlaktewaterveront
reiniging;
- Het beschermen van de doelmatige werking van de voorzien

- In artikel 3.4 staan de zogenaamde afstandscriteria. Lozen van

ingen voor afvalwaterbeheer, zoals de riolering en de zuivering;

huishoudelijk afvalwater of daarop gelijkend bedrijfsafvalwater
in de bodem of op oppervlaktewater is alleen toegestaan als de

- Het voorkomen van het ontstaan van afvalwater;

riolering verder weg ligt dan:

- Doelmatig afvalwaterbeheer;

		 • 40 m bij lozingen tot en met 10 inwoner equivalent (i.e.)

- Geen lozingen zoals olie in het riool;

		 • 100 m bij lozingen van 11 tot 25 i.e.

- Geen afvalwater lozen in het hemelwaterriool.

		 • 600 m bij lozingen van 25 tot 50 i.e.

• Voor de meeste lozingen is de OFGV (Omgevingsdienst Flevoland

		 • 1500 m bij lozingen van 50 tot 100 i.e.

en Gooi- & Vechtstreek) het bevoegd gezag.

		 • 3000 m bij lozingen van 100 tot 2000 i.e.
		 • 
Lozingen door particuliere huishoudens vallen onder het
Besluit lozing afvalwater huishoudens, afgekort Blah.
- In artikel 7 staat dat lozen niet is toegestaan als riolering aanwezig is op minder dan 40 m vanaf het perceel.
• Overige lozingen vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen
(Blbi). Hierin is ondermeer geregeld dat hemelwaterlozingen zijn
toegestaan mits de zorgplicht in acht wordt genomen. In bijzondere
gevallen kan de waterbeheerder maatwerkvoorschriften opleggen.
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Bespreking van het wettelijk kader van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht
Artikel 3.6 Waterwet:

C. Structureel nadelige gevolgen. Het gaat niet om het bestrijden

H. Verwerking van het ingezamelde grond

van incidenten, maar alleen om structureel nadelige gevolgen.

water. Het is aan de gemeente te beoor-

houders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke

Kortstondige overlast in natte perioden is geen reden tot ingrijpen.

delen of een apart stelsel voor afvoer

gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige

D. Voor de aan de grond gegeven bestemming. Dit betekent bijvoor-

van het grondwater wordt aangelegd

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven

beeld dat een groenzone of een garagebox natter mag zijn dan

of dat de hoeveelheden zodanig gering

bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor

een woning.

zijn dat afvoer via de riolering doelmatig

1. 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wet

zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de
zorg van het waterschap of de provincie behoort.

E. Zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Deze woorden geven aan

is.

dat er grenzen zijn aan het effect van maatregelen. Gemeenten

I. De wet ziet niet toe op oude gevallen

hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de

F. Voor zover het doelmatig is. Dit is enerzijds een belangrijke af

verwerking van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder

bakening van de zorgplicht en anderzijds een grote verant

geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige

woordelijkheid. Het is aan de gemeente om kosten en baten van

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

maatregelen af te wegen en gemotiveerde keuzes te maken.

in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, en

Deze woorden weerspiegelen de kern van de gemeentelijke auto-

het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.

maar is gericht op nieuwe situaties.

nomie in dit dossier.
G. 
Voor zover het niet tot de zorg van waterschap of provincie

Enkele punten uit de wettekst zijn van belang om de taak van de

behoort. Met name het peilbeheer door het waterschap heeft

gemeente af te bakenen:

invloed op de grondwaterstanden. In het buitengebied is het

A. Dragen zorg voor. Deze woorden maken duidelijk dat het hier om

waterschap het meest bepalend voor de grondwaterstanden,

een zorgplicht gaat en niet om een resultaatsverplichting.

eventueel aangevuld met particuliere sloten en drainage. In

B. In het openbaar gemeentelijk gebied. Deze formulering is essentieel.

stedelijk gebied speelt het oppervlaktewater dat in beheer is bij

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een woning

het waterschap ook een belangrijke rol voor de grondwaterstan-

om deze bouwkundig in goede staat te laten verkeren wat

den. In de praktijk is vaak sprake van een historisch gegroeide

betreft vochtdichtheid van verblijfsruimten. De gemeente kan

situatie. Maatregelen van waterschap en gemeente kunnen

maatregelen treffen in het openbare gebied. In de eerste plaats

elkaar versterken of tegenwerken. De wetgever stelt in de toe

om schade aan de wegconstructie door verzakking en opvriezen

lichting dat het de bedoeling is dat gemeente en waterschap

te voorkomen. Daarnaast werkt ontwatering van de openbare

samen op trekken, onderling goede afspraken maken en even

ruimte in positieve zin door naar de omgeving.

tueel kosten delen.
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Bespreking van het wettelijk kader van de gemeentelijke hemelwaterzorgplicht
Artikel 3.5 Waterwet:

C. Van recente datum is de aandacht voor extreem zware buien die

met de riolering naar een situatie waar-

1. 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wet

door de klimaatontwikkeling vaker lijken voor te komen dan voor-

bij particulieren zelf infiltreren of lozen

houders dragen zorg voor een doelmatige inzameling van het

heen. Het gaat om de vraag op welke plekken de enorme hoe-

op de sloot, zal een overgangstermijn

afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan

veelheden water kortstondig geborgen kunnen worden. Verder

nodig zijn om de particulieren in de

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen,

speelt de vraag welke mate van overlast en schade acceptabel

gelegenheid te stellen eigen voor

redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater

wordt geacht. Ook hier is het aan de gemeente om afwegingen

zieningen te treffen. Een en ander kan

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

van doelmatigheid te maken.

worden aangegeven in een verordening.

2. 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wet

D. Redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Deze woorden staan te

E. 
Doelmatige verwerking. De zorgplicht

houders dragen tevens zorg voor een doelmatige verwerking van

midden van een wat langere omschrijving. Zij geven aan dat de

van de gemeente gaat niet alleen over

het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemel-

wet er in beginsel van uitgaat dat het hemelwater op het perceel

het inzamelen van het hemelwater,

water kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden

waar het valt in de bodem wordt geïnfiltreerd of op de sloot wordt

maar ook over de verwerking hiervan.

begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het,

geloosd. Dit sluit aan bij de natuurlijke gang van zaken: regen

Het is aan de gemeenten om hierin

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

zakt weg in de bodem of loopt weg richting een sloot. In veel ge-

doelmatige keuzes te maken. In de toe-

oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren

vallen kan deze weg ook worden bewandeld in stedelijk gebied.

lichting bij de wet wordt dit benadrukt.

naar een zuiveringtechnisch werk.

Dikwijls is de bodem geschikt voor infiltratie en dikwijls zijn sloten,

Dit is een trendbreuk met afge
lopen

greppels, vijvers en grachten aanwezig. De wet gaat er vanuit

jaren waarin waterschappen veelal do-

Enkele punten uit de wettekst zijn van belang om de taak van de

dat eerst naar deze mogelijkheden wordt gekeken. Alleen als het

minant waren geworden ten aanzien

gemeente af te bakenen:

naar het oordeel van de gemeente teveel vergt van de particuliere

van deze afweging. Elders in de wet

A. Dragen zorg voor. Deze woorden maken duidelijk dat het hier om

eigenaar of woningcorporatie om dit te doen, dan is de gemeente

wordt wel benadrukt dat gemeenten

aan zet om het hemelwater in te zamelen. Dit is een trendbreuk

en

B. Doelmatige inzameling. Deze woorden zijn belangrijk. De kosten

met de gangbare civiele praktijk waarbij meestal vanzelfsprekend

samenwerken. Het waterschap is dus

die samenhangen met de inzameling en verwerking van hemel-

al het hemelwater wordt ingezameld via de riolering. Met deze

niet buitenspel gezet bij het maken van

water zijn afgelopen jaren flink gestegen door investeringen die

nieuwe wetgeving is het aan de gemeente om aan te geven in

de keuzes, maar op een gelijkwaardige

zijn afgesproken met het waterschap voor verbetering van de

welke delen van de stad van de perceelseigenaren kan worden

positie gezet, waarin het niet zozeer

kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze kosten worden via de

gevergd het hemelwater te verwerken op het eigen perceel en in

normen aan de gemeente oplegt, maar

rioolheffing verhaald op de burger. Het is aan de gemeente om af

welke delen van de stad de gemeente voorzieningen aanbiedt

in overleg haar belangen inbrengt.

te wegen welke maatregelen doelmatig worden geacht en welke

voor de inzameling van het hemelwater. Als de gemeente in be-

als te duur worden aangemerkt.

staande gebieden wil overgaan van inzameling van hemelwater

een zorgplicht gaat en niet om een resultaatsverplichting.
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Rasmariant-analyse in het kort
De kern van een Rasmariant-analyse is het volgende:

riolen. Bewuste doelmatigheidskeuzes op dit vlak leiden veelal tot aan-

•	
Reeds beschikbare inspectiegegevens van bestaande riolering

zienlijke besparingen ten opzichte van vervanging op basis van leeftijd.

worden met het programma Rasmariant op systematische wijze
geanalyseerd.

Beheer van riolen op basis van inspecties en risicobenadering
Riolen worden langzamerhand slechter naarmate ze ouder worden. De

Bijgaand kader benoemt de toegevoegde waarde van een Rasmari-

beoordelingen van schadebeelden van rioolinspecties bevestigen dit in-

ant-analyse.

zicht. Tot voor kort werden deze beoordelingen teruggebracht tot waarschuwings- of ingrijpmaatstaven. Nieuw is het inzicht om de beoorde

Beheer van riolen op basis van inspecties en risicobenadering

lingen te vertalen tot degradatiepunten als maat voor de veroudering

Riolen worden langzamerhand slechter naarmate ze ouder worden.

van een individueel riool. Op deze wijze zie je als beheerder een riool

De beoordelingen van schadebeelden van rioolinspecties bevestigen

langzaam achteruit gaan en word je niet overvallen door einde levens-

dit inzicht. Tot voor kort werden deze beoordelingen teruggebracht tot

duur. Voorts geeft het een beeld van de gemiddelde toestand van de

waarschuwings- of ingrijpmaatstaven. Nieuw is het inzicht om de beoor-

riolen. Dit kun je vergelijken met andere gemeenten en je kunt het ge-

delingen te vertalen tot degradatiepunten als maat voor de veroudering

bruiken als toets om te zien of je afgelopen jaren vooruit of achteruit

van een individueel riool. Op deze wijze zie je als beheerder een riool

bent gegaan met de gemiddelde kwaliteit. Als je niks onderneemt ga

langzaam achteruit gaan en word je niet overvallen door einde levens-

je achteruit, terwijl renovaties leiden tot vooruitgang. Je gaat ook zien

duur. Voorts geeft het een beeld van de gemiddelde toestand van de

dat de riolen die alleen hemelwater afvoeren langzamer verouderen.

riolen. Dit kun je vergelijken met andere gemeenten en je kunt het ge-

Verder kun je op straatniveau onderscheid maken in belangrijke en zeer

bruiken als toets om te zien of je afgelopen jaren vooruit of achteruit

belangrijke riolen. Zeer belangrijk zijn de riolen met veel achterliggend

bent gegaan met de gemiddelde kwaliteit. Als je niks onderneemt ga

gebied, onder hoofdwegen of in het centrum. Bij de zeer belangrijke

je achteruit, terwijl renovaties leiden tot vooruitgang. Je gaat ook zien

riolen hanteer je een lager maximum aantal degradatiepunten omdat

dat de riolen die alleen hemelwater afvoeren langzamer verouderen.

de gevolgen van falen groter zijn dan bij de andere riolen. Op deze wijze

Verder kun je op straatniveau onderscheid maken in belangrijke en zeer

ga je bewuster om met veroudering en risico’s. Dit is de kern van risico

belangrijke riolen. Zeer belangrijk zijn de riolen met veel achterliggend

gebaseerd rioleringsbeheer, ofwel asset management, in dit geval

gebied, onder hoofdwegen of in het centrum. Bij de zeer belangrijke

toegepast op het kostbaarste deel van de riolering, namelijk de riolen.

riolen hanteer je een lager maximum aantal degradatiepunten omdat

Bewuste doelmatigheidskeuzes op dit vlak leiden veelal tot aanzienlijke

de gevolgen van falen groter zijn dan bij de andere riolen. Op deze wijze

besparingen ten opzichte van vervanging op basis van leeftijd.

ga je bewuster om met veroudering en risico’s. Dit is de kern van risico
gebaseerd rioleringsbeheer, ofwel asset management, in dit ge-

Bekijk hier de volledige Rasmariant-analyse

val toegepast op het kostbaarste deel van de riolering, namelijk de
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Rioolreparatie als maatwerk om de levensduur te verlengen

Verouderd riool relinen of vervangen?

Een verouderend riool is meestal niet opeens aan vervanging toe.

Riolering heeft een eindige levensduur. Na verloop van tijd kunnen

Vaak is het een proces van langzamerhand slechter worden. Er valt

bijvoorbeeld zettingen optreden of lekkende voegen of aantasting

eens een klein gat in de weg boven de plek waar de riolering lekt

van beton. Een belangrijke indicator is de leeftijd, maar soms zijn

op een vergane voegverbinding. Het riool hoeft dan niet direct ver-

relatief jonge riolen toch snel versleten, bijvoorbeeld door slechte

vangen te worden, maar kan op die ene plek worden gerepareerd.

aanleg of door aantasting ten gevolge van lozingen vanuit de druk-

In bijvoorbeeld winkelstraten of ontsluitingswegen wil je niet dat het

riolering. De toestand van de riolering wordt daarom periodiek ge-

riool met enige regelmaat moet worden gerepareerd. Daar kies je

ïnspecteerd met behulp van speciale rijdende camera’s. Er volgt

bij twijfel al snel voor vervanging of relining. In rustige buurtstraten

een nauwkeurige beoordeling en rapportage. De rioolbeheerder kan

is het echter een acceptabele methode om door het toepassen van

aan de hand daarvan maatregelen formuleren. Soms kan worden

reparaties de levensduur van de riolering flink te verlengen en zo-

volstaan met onderhoud en reparaties. In andere gevallen is het

doende de totale kosten voor de gemeenschap te beperken. In de

riool zodanig verouderd dat relinen of vervangen aan de orde is.

komende 20 jaar verkeren naar verwachting behoorlijk veel riolen in

Bij relining wordt binnenin de oude riolering een nieuwe kunststof

Nederland in deze situatie. Het is niet mogelijk deze reparaties voor-

voorziening aangebracht. Bij vervanging wordt de straat opgebro-

af in detail aan te geven, laat staan te programmeren. Het vraagt

ken en worden nieuwe buizen, putten en aansluitleidingen aange-

een alerte houding van de rioolbeheerder, inclusief beschikbaarheid

legd. Rioolvervanging is daardoor een zeer ingrijpende maatregel.

van middelen en menskracht om snel tot actie over te gaan om zo-

Dikwijls wordt tegelijk de wegconstructie verbeterd, het wegdek ver-

doende overlast te beperken. Op deze manier kan veel geld worden

nieuwd en de openbare ruimte opnieuw ingericht. Rioolvervanging

bespaard ten opzichte van een beleid waarin je bij twijfel altijd voor

vraagt daarom een goede voorbereiding en afstemming met andere

vervanging kiest. Maar onder drukke wegen en in winkelcentra en

vakgebieden. Relinen is minder ingrijpend en is meestal aanzien-

bij riolen met een groot achterliggend gebied wil je niet teveel risico

lijk goedkoper. Relinen biedt echter niet altijd een goede oplossing,

lopen en kies je sneller voor vervanging dan dat je dikwijls stukjes

zoals bij verzakte riolering. In Nederland wordt in diverse gemeen-

moet repareren.

ten de koerswijziging ingezet om niet langer vanzelfsprekend uit te
gaan van vervanging van verouderde riolen, maar fors in te zetten
op relinen als moderne doelmatige techniek om verouderde riolen
een nieuw leven te geven. Een nadere afweging tussen relining en
vervangen wordt te zijner tijd per project gemaakt op basis van dan
uit te voeren inspecties en op basis van de plannen die er al of niet
zijn om de weg te reconstrueren en de openbare ruimte opnieuw in
te richten.
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Personele aspecten van het rioleringsbeheer en de watertaken
Rioleringsbeheer, inclusief de gemeentelijke watertaken, brengt een

b. Reparaties aan bestaande voorzieningen.

omvangrijk takenpakket met zich mee, dat de nodige personele inzet

c. Renovatie of vervanging van bestaande voorzieningen.

vereist. Met behulp van de Module D2000 uit de Leidraad Riolering

d. Verbeteringsmaatregelen.

is een inschatting te maken van de benodigde personele inzet. Het
is gebaseerd op inwoneraantal, areaalgrootte en geplande inves

De personele inzet voor deze maatregelen is gerelateerd aan de

teringen. Het gaat uit van landelijke gemiddelden en houdt geen

investeringslijst.

rekening met lokale bijzonderheden. Het is een hulpmiddel om de
Een gemeente kan kiezen om alle taken met eigen mensen te doen

lokale personeelsformatie te bespreken.

of om meer uit te besteden. Bij de “algemene taken” kan de gemeente
De taken zijn te verdelen in 3 hoofdgroepen:

zelf het GRP schrijven en hydraulische berekeningen uitvoeren of

1. Algemene taken bij het beheer van de riolering:

deze taken uitbesteden aan een adviesbureau. Bij “onderhoud” kan

a. GRP opstellen, jaarprogramma’s, overleg beheerders, afstem-

ze zelf kolken reinigen en een eigen gemalenploeg hebben of dit

ming andere vakgebieden, terugkoppeling, regelen middelen.

uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven. Bij “maatregelen voor-

b. 
Uitvoeren van inspecties, controles, metingen en bereke

bereiden” kan de gemeente zelf het ontwerp en bestek maken of dit
uitbesteden aan een ontwerpbureau. De uitvoering valt buiten dit

ningen.
c. 
Ingaan op klachten, verwerken van revisie en vergunning

overzicht.

verlening.
Onderstaand worden twee uitersten gegeven. Bij “zelf doen” doet de
De personele inzet voor deze algemene taken is gerelateerd aan het

gemeente alle taken met eigen mensen. Bij “regie” wordt zoveel mo-

inwoneraantal.

gelijk uitbesteed, maar de gemeente blijft verantwoordelijk en moet

2. Onderhoud van de bestaande voorzieningen:

coördinerende en aansturende taken wel blijven doen. De volgende

a. Onderhoud van riolen, aansluitleidingen en kolken.

kolommen tonen de situatie in de gemeente Dronten, aangevuld met

b. Onderhoud van gemalen en de drukriolering buitengebied.

eventuele opmerkingen.

c. Onderhoud van drainage en infiltratievoorzieningen.
De personele inzet voor deze onderhoudstaken is gerelateerd aan
de areaalgrootte.
3. Maatregelen voorbereiden:
a. Aanleg van nieuwe voorzieningen.

Hoofdgroep taken

“zelf doen”

“regie”

Dronten

1 – Algemene taken

3,1 fte

1,4 fte

1,0 fte

2 – Onderhoud

5,2 fte

0,6 fte

0,9 fte

3 – Maatregelen

1,4 fte

0,5 fte

0,6 fte

Totaal fte’s

9,7 fte

2,5 fte

2,5 fte

Voor meer info: spreadsheet module
D2000 Leidraad Riolering.
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Relaties van rioleringsbeheer met aanpalende gemeentelijke
vakgebieden:
• Wegbeheer.

• Omgevingsvergunningen.

- Riolering, kolken en aansluitleidingen liggen in en onder de
weg. Werkzaamheden aan de één beïnvloeden de ander.
• Inrichting openbare ruimte.

-W
 ateraspecten vormen onderdeel van de vergunning.
• Opsporen foutieve aansluitingen en handhavend optreden.
-
Foutieve aansluitingen zijn een lastig punt binnen het rio-

- Hemelwaterafvoer wordt sterk beïnvloed door de inrichting van
de openbare ruimte. Vooral bij extreme buien speelt het spel
van hoog en laag een cruciale rol, het vormt het verschil tussen
gereguleerde afvoer of overlast.

leringsbeheer. Bij het opsporen en herstellen treedt je in het
domein van de particulier.
• Duurzaamheid en milieubeleid.
- Keuzes inzake beleid en beheer van riolering hebben effecten

• Schoonhouden openbare ruimte.

in termen van duurzaamheid en milieu.

- Straatvegen en kolken zuigen hebben met elkaar te maken.
Een schonere straat leidt tot minder vuil in de kolken. Maar
kolken zuigen is goedkoper dan straatvegen, dus de relatie is

• Financiën en belasting.
- Rioleringsbeheer kost geld. Dit punt wordt verderop in dit GRP
uitgewerkt.

beperkt.
• Beheer gemeentelijke watergangen.
- Grotere vijvers en watervoerende watergangen zijn in beheer
bij de waterschappen. De gemeente beheert veel sloten in het
buitengebied. Deze horen vooral bij de weg en bij het naast
gelegen perceel.
• Ontwikkelingsprojecten (woningbouw en herstructurering).
- Deze projecten vormen een kans om de gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater
in één keer goed in te vullen. Soms sluit je aan om het naast
liggende bestaande systeem, soms kies je voor iets nieuws dat
optimaal past in de nieuwe situatie.
• Uitvoeringsprojecten.
- Tijdens het ontwerp en de uitvoering van rioleringswerken is het
van belang dat de kwaliteit wordt geborgd zodat de rioleringsbeheerder goede objecten krijgt overgedragen.
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Artikel 3.8 Waterwet:

Aspecten van de samenwerking tussen de gemeente en de
waterbeheerder:

• Waterschappen en gemeenten
dragen zorg voor de met het

• Watertoets. Dit is het proces van overleg met de waterbeheerder

- Afkoppelen. Afkoppelen van hemelwater van de gemengde

oog op een doelmatig en

waardoor inzichten over het water al vroegtijdig worden mee

riolering leidt tot minder aanvoer naar de AWZI en dus tot enige

samenhangend

genomen in het ruimtelijke ontwerp.

besparing. Daarnaast zullen de riooloverstorten minder vaak

benodigde

waterbeheer

afstemming

van

- Locatiekeuze – ruimtelijke ordening. Het gaat om de vraag of de

werken. Het waterschap heeft dus belang bij afkoppelen, maar

taken en bevoegdheden waar-

plek geschikt is voor de gewenste ontwikkeling of dat het beter

de kosten liggen bij de gemeente. Die zal moeten afwegen

onder het zelfstandige beheer

elders kan. Andersom kan ook, namelijk dat de waterbeheerder

wanneer en op welke wijze afkoppelen doelmatig is.

van inname, inzameling en
zuivering van afvalwater.

ruimte voor water zoekt en de gemeente nodig heeft.

- Lozing op de riolering. De gemeente is bevoegd gezag voor

- Peilbeheer – ruimtelijke ordening. Het waterschap is verant-

lozing op de riolering, terwijl dit mede effect heeft op de werking

woordelijk voor het peilbeheer. Het bedient daarmee de ruim-

van de AWZI. Afstemming van beleid, vergunningverlening en

telijke functies zo goed mogelijk. Het beleid van beide over

handhaving inclusief toezicht ook samen met het waterschap

heden moet daarom op elkaar afgestemd zijn.

is daarom nodig.

- Systeemkeuze - ruimtelijke inrichting. Het gaat bijvoorbeeld om

• Waterlopen. Waterschap Zuiderzeeland voert het beheer over een

de keuze voor een wadi omdat dit retentie geeft gecombineerd

deel van de waterlopen in gemeente Dronten. Sloten in het buiten-

met zuivering van straatvuil en ontlasting van de AWZI.

gebied vallen vaak onder gemeentelijk beheer. Onderwerpen van

• Waterketen. De waterketen is het geheel van drinkwater via riolering
tot de zuivering AWZI, dus grofweg alles in een buis ten behoeve
van onze kraan in huis en bedrijf.

afstemming zijn onder meer het peilbeheer, het oeverbeheer, de
toekomstige herinrichting en de afvoer van maaisel.
• Waterkeringen. Voor de veiligheid zijn waterkeringen van groot be-

- AWZI. Het waterschap is beheerder van de AWZI. Het aan
sluitende rioolstelsel is in beheer bij één of meerdere gemeenten.
Afstemming is van belang.

lang. Soms is er sprake van medegebruik, denk aan dijkwoningen,
wegen, fietspaden, kabels en leidingen en begrazing.
• Waterloket en watervergunning. De gedachte van het waterloket

- Persleidingen. Gemeente en waterschap hebben persleidingen
in beheer.

is dat burgers en bedrijven niet heen en weer worden gestuurd
tussen verschillende instanties, maar goed antwoord krijgen op al

- Riooloverstorten. De riooloverstort is een noodzakelijk kwaad.
De waterbeheerder dringt aan om maatregelen om de effecten
te minimaliseren, maar de gemeente moet kostbare maat
regelen afwegen tegen andere zaken.

hun vragen over water en bij dit loket terecht kunnen voor een vergunning.
•
Onkruid en plaagdieren bestrijding. Residuen van bestrijdings
middelen vormen een risico voor de kwaliteit van oppervlaktewater,

-
Dun water. De AWZI is bedoeld voor afvalwater, niet voor

grondwater en drinkwater. Terughoudend gebruik is gewenst.

grondwater en oppervlaktewater dat onbewust door intreding
in de riolering wordt afgevoerd.
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Vervangingswaarde van de riolering

Gezamenlijke activiteiten

De kosten voor de totale vervangingswaarde van de riolen in Dron-

Onder gezamenlijke activiteiten wordt bijvoorbeeld de herinrichting

ten zijn indicatief geraamd. De volgende uitgangspunten zijn daarbij

van een bestaande wijk verstaan. Dit leidt tot meerdere activiteiten

gehanteerd:

zoals rioolvervanging en herinrichting van de openbare ruimte. Er

1. Riool krijgt opnieuw dezelfde diameter en diepteligging.

wordt bij een dergelijk integraal project economisch voordeel be-

2. Materiaal: beton of kunststof.

haald doordat werk met werk wordt gemaakt. Anderzijds ontstaat

3. Grondsoort: zand, klei en veen.

soms enige kapitaalvernietiging als de riolering iets eerder wordt

4. Wegdek vernieuwen over de breedte van de sleuf.

vervangen dan strikt noodzakelijk. Het maatschappelijk voordeel

5. Vrijkomende grond opnieuw gebruiken in de sleuf.

van een integrale aanpak is vaak van doorslaggevend belang. Het is

6. Aansluitleidingen vernieuwen tot aan de erfgrens.

zaak om binnen de begroting van het integrale project aan te geven

7. Kolken vernieuwen.

welke deel van de totale kosten redelijkerwijs ten laste van de riool-

8. Inclusief WRU (winst, risico en uitvoering door aannemer)

heffing worden gebracht.

9. Inclusief VT (voorbereiding en toezicht door of namens gemeente)
10. Inclusief AK (algemene kosten bij gemeente)
11. Exclusief BTW.
De totale vervangingswaarde van de bestaande riolering in gemeente
Dronten wordt op basis van dezelfde uitgangspunten geraamd op
€ 176.000.000- exclusief BTW en exclusief gemalen en bijzondere
voorzieningen. Dit getal vormt een illustratie van de hoge kosten die
horen bij de riolering.
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Relatie tussen het GRP en de begrotingscyclus

Gemengde activiteiten

In het GRP wordt de beleidsmatige onderbouwing van de uit

Gemengde activiteiten dienen meerdere doelen. Bijvoorbeeld

Een activiteit als onkruidbestrijding

gaven geschetst. Daarbij wordt meerdere jaren vooruit gekeken om

straatreiniging. Dat wordt hoofdzakelijk gedaan voor het schoon-

wordt niet uitgevoerd ten behoeve

te zorgen dat de rioolbelasting ook op lange termijn op het juiste

houden van de openbare ruimte. Maar het dient ook de riolering

van de rioleringszorg en kan er dus

niveau zit om alle noodzakelijke activiteiten te kunnen uitvoeren om

omdat de kolken dan minder vaak hoeven te worden gereinigd.

niet aan worden toegerekend.

het rioolstelsel en aanverwante zaken duurzaam in stand te hou-

Van zo’n gemengde activiteit kan een gedeelte van de kosten

den. Daarnaast is er een jaarlijkse cyclus van begroting, feitelijke

worden toegerekend aan de rioolheffing. Het percentage van

uitgaven en de verantwoording daarvan in de jaarrekening. Het is de

kostentoerekening is enigszins arbitrair en dient naar redelijkheid

bedoeling van het GRP dat deze sturend is voor de jaarlijkse gang

te worden gekozen met een onderbouwing in het GRP.

van zaken en daaraan een beleidsmatige basis geeft. In de praktijk kunnen natuurlijk ontwikkelingen optreden waardoor een jaar in

Onderstaand worden enkele gemengde activiteiten besproken

werkelijkheid afwijkt van de raming en het beleid. Dit dient jaarlijks

voor gemeente Dronten:

te worden verantwoord in de jaarrekening. In het volgende GRP

• Straatreiniging. Straatreiniging dient in eerste plaats het beheer

wordt hierop teruggekomen met de vraag of aanpassing in het beleid

van de openbare ruimte. In tweede instantie treedt een besparing

nodig is. Vervolgens geeft het nieuwe GRP een nieuwe planning

op bij het reinigen van de kolken. Een percentage van circa 20%

voor de lange termijn waarin de afwijkingen uit de voorgaande jaren

doet recht aan de optredende voordelen bij het kolken reinigen.

zijn opgenomen en waarin nieuwe inzichten worden betrokken. Op

• Bermenbeheer. Sloten en bermen in het buitengebied horen niet

deze wijze zijn de jaarlijkse cyclus van begroting en jaarrekening en

of nauwelijks bij de zorgplichten uit de Wet gemeentelijke water-

het langjarige GRP ondersteunend aan elkaar. Voor het opvangen

taken. Ze worden in gemeente Dronten niet toegerekend aan de

van mee- en tegenvallers is de reserve riolering bedoeld.

riolering.
• Onderhoud WADI’s. Een WADI is in essentie een voorziening
voor de hemelwaterzorgplicht van een gemeente. In de praktijk
zien bewoners een WADI vaak als een groenvoorziening of een
speelplek. Die functies heeft een WADI vaak ook. Het lijkt redelijk
het beheer voor 50% toe te rekenen aan de rioolheffing.
•
Waterdoorlatende verharding. Dit type verharding dient niet
alleen het wegbeheer maar ook zorgplicht voor hemelwater. Het
is daarom redelijk de kosten te verdelen. In gemeente Dronten
wordt voor deze activiteit € 50.000 per jaar toegerekend aan de
rioleringszorg.
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"Financiën nieuwe GRP 2016 - 2021 Dronten"
In verband met het opstellen van een nieuw GRP 2016 – 2021 voor
de gemeente Dronten is een overzicht gemaakt van de financiële
situatie van het rioolbeheer. Op basis daarvan wordt in deze notitie
een advies gegeven voor de hoogte van de rioolheffing in de komende planperiode.
Om het volledige plan in te zien klik hier.
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Artikel 228a Gemeentewet:
1. Onder de naam rioolheffing kan een belasting worden geheven
ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden
zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater
en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk
afvalwater en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking
van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van
maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
2. Ter zake van de kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en
b. kunnen twee afzonderlijke belastingen worden geheven.
3. 
Onder de kosten, bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan de omzetbelasting die als gevolg van de Wet op het BTWcompensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit dat fonds.
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Enkele wetenswaardigheden rondom de rioolheffing
Voorheen betrof de heffing een rioolrecht, dat is een retributie, waar-

verhard oppervlak, bedrag naar WOZ-waarde van het eigendom:

aan in de praktijk nadelen kleefden vanwege knellende jurisprudentie.

• Een vast bedrag per perceel is de eenvoudigste heffingsmaatstaf.

Sinds de Wet gemeentelijke watertaken is het een rioolbelasting met
ruimere mogelijkheden om de activiteiten zoals verwoord in het GRP
te bekostigen vanuit de vernieuwde heffing.

eigenarenheffing, maar komt ook voor bij
gebruikersheffing. Perceptiekosten laag.

Het past zowel bij heffing van eigenaren als gebruikers.

• Combinaties van genoemde heffings

• Een bedrag naar waterverbruik sluit aan bij het profijtbeginsel, want

maatstaven zijn ook toegestaan, zo-

wie veel gebruikt betaalt extra. Het komt ook sympathiek en eer-

als deels van eigenaren en deels van

lijk over. Het sluit echter niet aan bij de kostenveroorzaking omdat

gebruikers, maar het wordt al gauw in-

De rioolheffing kan gericht zijn op de eigenaar of de gebruiker van

de kosten voor de riolering nauwelijks worden beïnvloed door de

gewikkeld en leidt dan tot hogere per

een perceel. Beide worden veel toegepast in Nederland. Sommi-

mate van afvalwater. Perceptiekosten zijn hoger doordat informa-

ge heffingsmaatstaven passen beter bij eigenaar, andere juist bij

tie van het drinkwaterbedrijf benodigd is. Het past alleen bij een

gebruiker.

ceptiekosten.
• Bij alle heffingsmaatstaven anders dan

gebruikersheffing.

een vast bedrag is het verstandig een

• Een bedrag naar huishoudgrootte lijkt impliciet op waterverbruik.

minimum en een maximum te definiëren

De wet geeft de mogelijkheid voor een gesplitste heffing, dat is een

Daarnaast doet het recht aan het profijtbeginsel omdat iedereen

aparte heffing voor alleen het afvalwater en daarnaast een heffing

persoonlijk belang heeft bij de bescherming van de volksgezond-

voor hemel- en grondwater. De gedachte is dat de heffing dan klaar

heid. Perceptiekosten zijn laag doordat het bevolkingsregister

Kwijtscheldingenbeleid richt zich op de

is voor een waterketenbedrijf dat zich alleen richt op afvalwater. In

goed op orde is en bij de gemeente. Het past alleen bij een gebrui-

genen die niet in staat zijn hun rioolhef-

kersheffing.

fing te betalen. Veelal gaat het om men-

de praktijk is het lastig omdat oude rioolstelsels meestal van het

om disproportionaliteit te voorkomen.

gemengde stelseltype zijn. Daarnaast moeten bij een gesplitste hef-

• Een bedrag naar verhard oppervlak. Dit sluit aan bij het kosten-

sen met een uitkering. Dit kan worden

fing ook de kapitaalslasten van oude investeringen alsnog worden

veroorzakingsbeginsel. De kosten van de dimensionering van de

bekostigd vanuit een sociale geldstroom

opgesplitst. Het oogt gekunsteld. Normaal is de gecombineerde

riolering worden grotendeels bepaald door de hoeveelheid hemel-

bij de gemeente of vanuit de rioolheffing.

heffing waarbij één rekening wordt gestuurd met een heffing die is

water en dus door het aangesloten verhard oppervlak. Perceptie-

Het laatste impliceert dat de anderen dan

bedoeld voor het bestrijden van de kosten die volgen uit de drie ge-

kosten hoger doordat extra gegevens benodigd zijn, bijvoorbeeld

meer moeten betalen. Boekhoudkundig

meentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.

op basis van luchtfoto’s. Het past vooral bij een eigenarenheffing.

kan het worden genoteerd als kostenpost

• Een bedrag naar de WOZ-waarde. Dit sluit aan indirect bij zowel

of als vermindering van de inkomsten.

De rioolheffing mag niet worden gebaseerd op inkomen, winst of ver-

profijt- als kostenveroorzakingsbeginsel. De eerste gedachte is

Kwijtschelding komt meer voor bij gebrui-

mogen. Wel op het profijtbeginsel of het kostenveroorzakingsbeginsel.

dat een kostbaar perceel meer waardevermeerdering heeft door

kers dan bij eigenaren.

Verder mag de heffing worden gebruikt ter ondersteuning van beleids-

de aansluiting op de riolering. De tweede gedachte is dat hoge-

doelen, mits er geen sprake is van willekeur of onredelijkheid.

re kosten vooral worden veroorzaakt door uitgestrekt wonen van

Vrijstelling van de heffing wordt soms

wege extra meters riolering in de weg en door groot wonen van-

verleend voor garageboxen en religieuze

Redelijke heffingsmaatstaven zijn: een vast bedrag per perceel, be-

wege meer verhard oppervlak. Indirect horen uitgestrekt en groot

instellingen vanuit praktische of levens

drag naar waterverbruik, bedrag naar huishoudgrootte, bedrag naar

wonen meestal bij een hoge WOZ-waarde. Het past vooral bij

beschouwelijke overwegingen.
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Bijlage 1: Afkortingen en begrippen
Afkortingen

IBA

Individuele Behandeling Afvalwater

Waterwet 	Waterwet Bevat de integrale

	Individuele zuiveringssystemen voor percelen (in het
AWZI

Afvalwaterzuiveringsinrichting

wetstekst die 8 verouderde

buitengebied) die niet op de riolering zijn aangesloten.

wetten integreert.

De IBA’s zijn in het beheer bij waterschap Zuiderzeeland.

WM 	Wet Milieubeheer

BBB	BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij
bergbezinkbassin.

“Wet van 13 juni 1979, houKRW 	(Europese) KaderRichtlijn water

dende regelen met betrekking

Zie begrippenlijst.

tot een aantal algemene on-

BRP	BasisRioleringsPlan Rioleringsplan van de gemeente
met technische onderbouwing van maatregelenpakket

derwerpen op het gebied van
NBW

Nationaal Bestuursakkoord Water

de milieuhygiëne”.

voor verbetering van de riolering.
OAS 	Optimalisatie AfvalwaterSysteem
CZV 	Chemisch ZuurstofVerbruik

WVO 	Wet Verontreiniging Opper-

De afkorting OAS wordt gebruikt voor (onderzoek naar

vlaktewateren

de mogelijkheden van) een betere afstemming tussen de

“Wet van 13 november 1969,

riolering en de awzi. Doel hiervan is om de vuilemissie

houdende regelen omtrent de

van het gehele afvalwatersysteem (riolering en awzi) te

verontreiniging van oppervlak-

		

verminderen tegen minimale maatschappelijke kosten

tewateren”.

DOB

(voor gemeente en waterschap).

Zie toelichting in begrippenlijst bij vuilemissie.
DWA

DroogWeerAfvoer
Duurzaam Onkruid Beheer

		

WWH 	Wet op de WaterHuishouding

GRP 	Gemeentelijk RioleringsPlan

RIONED 	RIOlering NEDerland, stichting ingesteld door het

GRP waarin gemeentelijke wateraken zijn opgenomen
	Wettelijk verplicht (volgens de Wet Milieubeheer) plan

“Wet van 14 juni 1989,

ministerie van VROM. Behartigt de belangen van

houdende regelen inzake de

riolerend Nederland.

waterhuishouding”. De rele-

waarin het rioleringsbeleid van de gemeente is vastgelegd.

vante artikelen uit de Wwh zijn
RWZI 	RioolWaterZuiveringsInstallatie

overgenomen in de Waterwet.

(ook wel genoemd awzi of afvalwaterzuiveringsinrichHWA /

HemelWaterAfvoer

ting).

RWA 	Hemel- (of Regen-) waterafvoer bedoeld voor het inzamelen van schoon hemelwater om het vervolgens in het

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

milieu te brengen (infiltreren, lozing op oppervlaktewater)
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Begrippen

•	Doelen zijn de beschrijving van het gewenste systeem-

Drukriolering

gedrag, ofwel de gewenst (ideale) situatie met betrek-

Drukriolering bestaat uit leidingen met

Basisinspanning

king tot de toestand en het functioneren van de riolering,

een kleine diameter waardoor afvalwater

In het Europees Rijnverdrag is afgesproken om de vuilemissie naar

in relatie tot de omgeving.

van huishoudens onder druk wordt afge-

oppervlaktewateren met 50% te verminderen. In Nederland is hier-

•	Functionele eisen zijn specificaties van de doelen die

voerd. Elke aansluiting is voorzien van

toe de zogenaamde basisinspanning geïntroduceerd, die inhoudt

voor de rioleringszorg zijn geformuleerd. De functionele

een pompunit die het afvalwater in het

dat zowel waterschappen (via effluent van awzi’s) als gemeenten

eisen geven aan welke voorwaarden moeten worden

drukriool pompt. Om grotere afstanden

(via overstorten) hun lozingen met 50% reduceren.

gesteld om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

en/of hoogteverschillen te overbruggen

•	Maatstaven zijn de getalsmatige precisering van de

worden soms tussengemalen toegepast.

Bij de basisinspanning gaat het om de totale jaarlijkse vuilvracht

functionele eisen en zijn nodig om te kunnen bepalen in

Het afvalwater wordt afgevoerd naar de

van effluentlozingen en overstortingen. Dit is vertaald in de eis dat

hoeverre aan de functionele eisen wordt voldaan. Maat-

awzi of naar het gemengd rioolstelsel.

gemengde rioolstelsels zich qua vuilemissie moeten gedragen als

staven maken de functionele eisen in kwantitatieve zin

Drukriolering wordt voornamelijk toege-

toetsbaar.

past in het buitengebied, waar percelen

een referentiestelsel met 7 mm berging plus 2 mm in randvoorzieningen. De basisinspanning wordt veelal gezien als (de eerste)

•	De meetmethoden geven aan op welke wijze wordt

op relatief grote afstand van elkaar

stap op weg naar de gewenste waterkwaliteit. De basisinspanning

getoetst of aan de maatstaf wordt voldaan. Bij de maat-

maakt echter geen onderscheid in de functie en/of ontvangstcapa-

staven wordt aangegeven welke meetmethoden worden

citeit van het ontvangende oppervlaktewater. Het reduceren van de

gehanteerd om daarmee het gewenste functioneren

Effluent

vuilemissie ongeacht de effecten op de waterkwaliteit kan leiden tot

van de riolering eenduidig en reproduceerbaar vast te

Binnen de rioleringswereld wordt hiermee

sub optimalisatie. Technisch gezien is het daarom te prefereren om

leggen. Er zijn veelal meerdere meetmethoden beschik-

gedoeld op het gezuiverde water dat door

maatregelen direct af te stemmen op waterkwaliteitsspoor, waarbij

baar, De keuze van de te gebruiken meetmethoden is de

een awzi wordt geloosd. Hoe beter de

verdergaande maatregelen worden getroffen gericht op het berei-

verantwoordelijkheid van de beheerder(s),

zuivering, hoe beter de kwaliteit van het

liggen.

ken van de gewenste waterkwaliteit.

effluent is en hoe kleiner de vervuiling
Droogweerafvoer (DWA)

van het oppervlaktewater waarop wordt

Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden

Dwa is de afvoer van afvalwater van huishoudens en bedrijven.

geloosd.

(DoFeMaMe) De doelen, functionele eisen, maatstaven en meet-

In tegenstelling tot rwa is er altijd sprake van dwa, ongeacht de

methoden geven structuur aan de formulering van het rioleringsbe-

weersomstandigheden. Dwa bestaat vrijwel volledig uit vuil water,

leid in het gemeentelijk rioleringsplan. Deze opzet en de begrippen

doordat in droge perioden geen neerslag wordt afgevoerd. In

zijn ontleend aan de Leidraad Riolering (module A1100), waarin de

gemengde rioolstelsels is het debiet (afvoerhoeveelheid) tijdens

begrippen als volgt zijn gedefinieerd:

droog weer zeer gering t.o.v. de maximum afvoercapaciteit.
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Gemengd (riool)stelsel

gaat uit van een stroomgebied benadering, waarbij chemische en

Overstort

In een gemengd rioolstelsel wordt overtollig hemelwater en afval-

ecologische kwaliteitsdoelen worden gesteld. De KRW houdt een

Een overstort eis een (nood)uitlaat van

water van huishoudens en bedrijven door hetzelfde buizenstelsel

resultaatverplichting in per 2015.

een rioolstelsel. Overstorten treden in

afgevoerd. Bij droog weer is er alleen afvalwater van huishoudens

werking als de capaciteit van het riool-

en bedrijven (dwa). Tijdens neerslag mengt het regenwater (rwa)

Openbare hemelwaterstelsels

stelsel onvoldoende is om alle neerslag

zich met het vuile water. Dit heeft twee grote nadelen. Ten eerste

Openbare (gemeentelijk) hemelwaterstelsels zijn voorzieningen

te verwerken. Zie verder “overstorting”.

wordt het relatief schone regenwater gemengd met vuil water en

voor de inzameling, transport en verder verwerking van uitsluitend

dan naar de awzi afgevoerd om te worden gezuiverd. Ten tweede

afvloeiend hemelwater. Daaronder vallen de rwa-riolen (regenwa-

Overstorting

wordt de riolering overbelast bij extreme neerslag. Het met vuil wa-

terafvoer) van gescheiden stelsels, wadi’s, infiltratievoorzieningen,

Bij een overstorting wordt water vanuit

ter vermengde regenwater komt dan via overstorten ongezuiverd

doorlatende verharding en retentievijvers.

de riolering (door overbelasting van de

in het oppervlaktewater terecht. Dit zorgt voor vervuiling van het
oppervlaktewater en de waterbodem.

riolering) direct op oppervlaktewater
Openbare ontwateringsvoorzieningen

geloosd, zonder zuivering in een awzi.

Ontwateringstelsels (voor grondwater) zijn voorzieningen waarmee

Overstortingen kunnen beperkt worden

(structurele) grondwateroverlast wordt voorkomen. Onder openbare

door de bergingscapaciteit en afvoer

In een gescheiden rioolstelsel zijn aparte buizenstelsels aangelegd

ontwateringsvoorzieningen vallen onder andere: oppervlaktewate-

capaciteit van het rioolstelsel te vergroten

voor vuil water (dwa) en regenwater (rwa). De dwa wordt naar de

ren (zoals greppels, sloten, kanalen en vijvers), drainagenetwerken

of door het rioolstelsel minder te belasten,

awzi getransporteerd. Regenwater wordt veelal afgevoerd naar

en IT-riolen (infiltratie en transport) waarbij de gemeente verant-

bijvoorbeeld door geen schoon regen

nabijgelegen oppervlaktewater. Het nadeel van gescheiden stelsels

woordelijk is voor het beheer. Ontwateringsvoorzieningen kunnen

water in de riolering te laten stromen.

is dat het regenwater soms tot vervuiling van het oppervlaktewater

ook omgekeerd werken en in droge tijden water aanvoeren om

leidt. Dit is met name het geval als na droge perioden het vuil van

grondwaterstanden op peil te houden.

Gescheiden (riool)stelsel

wegen en andere oppervlakken met het regenwater in de riolering
spoelt. Dit nadeel wordt grotendeels ondervangen in verbeterd

Openbare vuilwaterstelsels

gescheiden stelsels (vgs).

Een openbaar vuilwaterstelsel is een voorziening in beheer bij
de gemeente voor het inzamelen en transporteren van stedelijk

Hemelwaterafvoer (HWA)

afvalwater; dat wil zeggen het afvalwater geproduceerd door

Hwa is de afvoer van schoon overtollig hemelwater. In tegenstelling

huishoudens en al het water dat hier mee gemengd is zoals be-

tot dwa is er alleen sprake van Hwa tijdens en na buien.

drijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater en/of grondwater. Onder
het openbare vuilwaterstelsel vallen gemengde riolen, dwa-riolen

Kaderichtlijn Water (KRW)

(droogweerafvoer), drukriolering en (vrijwel) alle transportleidingen.

De KRW is een Europese richtlijn om het water in de Europese
Unie te beschermen en duurzaam gebruik te bevorderen. De KRW
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Regenwaterafvoer (RWA)

Waterkwaliteitsspoor

Rwa is de afvoer van overtollig hemelwater. In tegenstelling tot dwa

Bij het verminderen van de vuilemissie door riooloverstortingen

is er alleen sprake van rwa tijdens en na buien. Rwa wordt meestal

wordt een 2-sporen aanpak gehanteerd. Het ene spoor is de

in verband gebracht met het regenwaterstelsel in gescheiden of

basisinspanning. Het andere spoor is het waterkwaliteitsspoor.

verbeterd gescheiden rioolstelsels. In gemengde rioolstelsels is het

Het waterkwaliteitsspoor maakt onderscheid in de functie en/of

debiet (afvoerhoeveelheid) tijdens rwa-omstandigheden zeer groot

ontvangstcapaciteit van het ontvangende oppervlaktewater. De

t.o.v. de droogweerafvoer. Hierdoor kan het rioolstelsel overbelast

benodigde vermindering van de vuilemissie is afhankelijk van de

worden, hetgeen leidt tot overstortingen en in extreme situaties tot

gewenste waterkwaliteit.

wateroverlast.
Waterplan
Vrijvervalrioolstelsel

Beleidsplan waarin het waterbeleid voor watersysteem en water

In de meeste rioolstelsels wordt water onder vrij verval afgevoerd.

keten meestal samen met het waterschap is uitgewerkt.

Dit betekent dat het water door de zwaartekracht van hoog naar
laag stroomt. De term vrijvervalrioolstelsel wordt vaak gebruikt in

Watersysteem

tegenstelling tot transportstelsels en drukrioolstelsels, waarbij het

Het watersysteem is het natuurlijke systeem van water in onze

water wordt afgevoerd door pompen.

leefomgeving. Het omvat de oppervlaktewateren (beken, rivieren,
meren, etc.) en het grondwater (het ondiepe of freatische grond

Vuilemissie

water en het diepe grondwater).

De term vuilemissie wordt in dit GRP gebruikt voor de vuiluitworp
via riooloverstorten. Bij overstortingen wordt vervuild water geloosd. Voor gemengde rioolstelsels wordt uitgegaan van 250 mg
CZV per liter. CZV geeft het chemisch zuurstofverbruik aan van
het vuil in het water. Het zuurstofverbruik is een van de parameters
voor de vuilemissie.
Waterketen
De waterketen betreft menselijk gebruik van water. Hierbij wordt
water uit het watersysteem onttrokken (waterwinning) en
gedistribueerd onder de gebruikers (drinkwater). Na gebruik wordt
het afvalwater ingezameld en getransporteerd (riolering), gezuiverd
(awzi) en weer geloosd op oppervlaktewater (watersysteem).
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Bijlage 2: Aansluitverordening Riolering 2016

GECONSOLIDEERDE TEKST

AANSLUITVERORDENING RIOLERING 2016
AANSLUITVERORDENING
RIOLERING 2016
Wetstechnische
informatie
WETSTECHNISCHE INFORMATIE
WETSTECHNISCHE INFORMATIE
Gegevens van de regeling

De raad van de gemeente Dronten,

GEGEVENS VAN DE REGELING
GEGEVENS VAN DE REGELING
Overheidsorganisatie
gemeente Dronten
Officiële
naam regeling
Aansluitverordening
Overheidsorganisatie
gemeente Drontenriolering 2016
Citeertitel
Aansluitverordening
riolering
2016
Officiële naam regeling
Aansluitverordening
riolering
2016
Besloten
door
gemeenteraad
Citeertitel
Aansluitverordening riolering 2016
Deze
versie
is geldig tot (als de gemeenteraad
Besloten
door
vervaldatum
Deze versie is
is vastgesteld)
geldig tot (als de
Onderwerp
milieu
vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp
milieu
OPMERKINGEN M.B.T. DE REGELING
Opmerkingen m.b.t. de regeling
Geen.
OPMERKINGEN M.B.T. DE REGELING
Geen.

Geen.
GRONDSLAGEN

d. drainagewater:
grondwater, ingezameld door een ingegraven doorlatend buizenstelsel;

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No.

e. gebruiker:

B15.001634

degene die krachtens zakelijk of persoonlijk recht gebruik maakt van een

gezien het advies van de raadscommissie van december 2015;

perceel;
f. g
 emengd stelsel:

BESLUIT:

openbaar riool voor de afvoer van

Vast te stellen de volgende Aansluitverordening riolering 2016:

afvalwater en hemelwater;
g. gescheiden stelsel:

Afdeling 1. Begripsomschrijvingen

rioolstelsel waarbij het hemelwater, al

Artikel 1. Begripsbepalingen

dan niet door het openbaar riool, ge-

In deze verordening wordt verstaan onder:

scheiden van het buizenstelsel voor de

a. aansluitleiding:

afvoer van afvalwater wordt afgevoerd;

de buisleiding voor de afvoer van water tussen het openbaar

h. hemelwater:

Grondslagen
riool en de perceelsafvoerleiding;
1.
Gemeentewet, art. 149
GRONDSLAGEN
• Gemeentewet,
art. 149
b. afvalwater:
2.
Wet milieubeheer,
art. 10.33
1. Gemeentewet, art. 149
• Wet milieubeheer, art. 10.33
het water afkomstig van een perceel, uitgezonderd bronnerings2. Wet milieubeheer, art. 10.33
REGELGEVING DIE OP DEZE REGELING IS GEBASEERD (GEDELEGEERDE
water, hemelwater en drainagewater;
REGELGEVING)
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde
c. bronneringswater:
REGELGEVING DIE OP DEZE REGELING IS GEBASEERD (GEDELEGEERDE
1.
Geen.
regelgeving)
water aan de grond onttrokken voor tijdelijke verlaging van de
REGELGEVING)
• Geen.
grondwaterstand;
1. Geen.
OVERZICHT VAN IN DE TEKST VERWERKTE WIJZIGINGEN

van neerslag afkomstig water;
i. lozingstoestel:
toestel waardoor afvalwater wordt afgevoerd naar de perceelsafvoerleiding,
zoals een put, wasbak of toiletpot;

Datum
Betreft
Ontstaansbron:
Inwerkingtreding:
Voorstel
Overzicht vanTerugin de tekst verwerkte
OVERZICHTwerkende
VAN IN DE TEKST wijzigingen
VERWERKTE
WIJZIGINGEN
inwerkingdatum ondertekening;
datum ondertekening; gemeenteraad
treding
kracht
bron bekendmaking bron bekendmaking
Datum
TerugBetreft
Ontstaansbron:
Inwerkingtreding:
Voorstel
1-1-2016
Nieuwe regeling
17-12-2015
17-12-2015
B15.001634
inwerkingwerkende
datum ondertekening; datum ondertekening; gemeenteraad
Gemeenteblad d.d. Gemeenteblad d.d.
treding
kracht
bron bekendmaking bron bekendmaking

1-1-2016

Nieuwe regeling

30-12-2015, nr.
30-12-2015, nr.
17-12-2015
17-12-2015
130528
130528
Gemeenteblad d.d. Gemeenteblad d.d.
30-12-2015, nr.
30-12-2015, nr.
130528
130528

B15.001634
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j. openbaar riool:

b. g
 edurende de tijd die benodigd is voor het afgeven van een

e. aansluiting wordt aangevraagd voor

buizenstelsel bij de gemeente in eigendom en beheer voor

vergunning dan wel het nemen van een beslissing op een mel-

de permanente lozing van niet-veront-

inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en draina-

ding op grond van de Wet milieubeheer aangaande een op het

reinigd drainage- of bronneringswater

gewater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen,

perceel te vestigen of te wijzigen inrichting.

in een deel van de gemeente waar het

persleidingen en werken en installaties van overeenkomstige
aard, met uitzondering van de aansluitleidingen;

openbaar riool niet is bestemd voor de
Artikel 4. Weigering van de aansluitvergunning

k. perceelsafvoerleiding:

afvoer van drainage- of

1. E
 en aansluitvergunning kan worden geweigerd in het belang

bronneringswater;

binnen de grenzen van een perceel gelegen buisleidingenstelsel

van de bescherming van milieuwaarden, de volksgezondheid of

voor de afvoer van water;

wanneer het om technische redenen bezwaarlijk is de gevraagde

lozing van hemelwater in een deel van

aansluiting te realiseren.

de gemeente waar het openbaar riool

l. rechthebbende:
de eigenaar of zakelijk gerechtigde van een perceel, dan wel
diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel.

f. a
 ansluiting wordt gevraagd voor de

2. E
 r is in elk geval sprake van strijd met het belang van de be-

niet is bestemd voor de afvoer van

scherming van milieuwaarden, indien

hemelwater.

a. d
 e aansluiting zou worden gebruikt voor de lozing van water in
Afdeling 2. De vergunning

strijd met regels gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer;

Artikel 2. Aansluitvergunning

Artikel 5. Voorschriften

b. door de aansluiting gemeenschappelijke lozing zou plaatsvinden

Het is de rechthebbende verboden zonder vergunning een aan
sluiting van een perceelsafvoerleiding op het openbaar riool te
maken, te hebben of te wijzigen.

Het college kan aan de vergunning voor-

van afvalwater, bronneringswater, hemelwater of drainagewater

schriften verbinden ter bescherming van

op een gescheiden stelsel.

de in artikel 4 bedoelde belangen.

3. Er is in elk geval sprake van technische bezwaren indien:
a. realisering van bouwwerkzaamheden op het perceel in strijd zou

Artikel 3. Vergunningaanvraag, termijn beschikking

Afdeling 3. De aansluiting

zijn met regels gesteld bij of krachtens de Woningwet;

1. De rechthebbende van het aan te sluiten perceel vraagt de vergunning schriftelijk aan.

Artikel 6. Het verzoek tot aanleg of

b. het verschil tussen de ligging van de binnenonderzijde van de

wijziging aansluitleiding

perceelsafvoerleiding en de binnenbovenzijde van het openbaar

1. Uitsluitend op schriftelijk verzoek van

2. Het college beslist binnen acht weken op de aanvraag.

riool minder is dan 200 mm vermeerderd met het benodigde

de rechthebbende aan wie ingevolge

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, houdt het college

afschot van de aansluitleiding;

afdeling 2 een aansluitvergunning is

de aanvraag aan indien er geen reden is om de vergunning te
weigeren:
a. gedurende de tijd die benodigd is voor het afgeven van een
vergunning dan wel het nemen van een beslissing op een melding op grond van de Woningwet aangaande op het perceel te
verrichten bouwwerkzaamheden;

c. d
 e bovenzijde van een lozingstoestel lager ligt dan 150 mm bo-

verleend, verzorgt de gemeente de

ven de kruin van de weg waaronder het openbaar riool ligt, tenzij

aanleg of wijziging van een aansluit-

maatregelen worden getroffen om terugvloeien van het water in

leiding.

een lozingstoestel te voorkomen;
d. anders dan in een nieuw aangelegde omgeving de capaciteit van
het openbaar riool onvoldoende is voor de voorziene lozing;
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2. De rechthebbende stelt het verzoek ten minste vier weken voor
de gewenste uitvoeringsdatum op een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 10. Calamiteiten
1. B
 ij onvoldoende functioneren van een lozingstoestel onderzoekt

Afdeling 6. Overgang- en slotbepalingen

de rechthebbende of het een verstopping dan wel een storing

Artikel 13. Strafbepaling

betreft in het lozingstoestel dan wel de perceelsafvoerleiding.

1. Het is verboden bronneringswater,

Artikel 7. Kosten van de aansluiting

2. Indien uit het onderzoek blijkt dat

drainagewater of hemelwater te

Voor zover de kosten niet zijn verrekend in een eerder met de ge-

-d
 e storing is opgetreden in de aansluitleiding of het openbaar riool en

lozen op de voor afvalwater bestemde

meente aangegane overeenkomst, worden deze bij de aanvrager

-d
 eze niet veroorzaakt is door onjuist gebruik van de leiding

in rekening gebracht volgens de bij deze verordening behorende

afvoerbuis van een gescheiden stelsel.

vergoedt de gemeente de kosten van het onderzoek.

2. Het is verboden om andere stoffen

bijlage.

dan niet-verontreinigd hemelwater of
Afdeling 5. Onderhoud aansluiting, intrekking vergunning

niet-verontreinigd grondwater te lozen

Artikel 8. Uitvoering van de aansluiting

Artikel 11. Zorgplicht

op de voor hemelwater bestemde af-

1. Aan het verzoek wordt uitvoering gegeven nadat de kosten van

1. B
 ij werkzaamheden op een op het openbaar riool aangesloten

voerbuis van een gescheiden stelsel.

de aanleg of wijziging zijn voldaan.

perceel, treft de rechthebbende voorzieningen aan de perceels-

2. Geen aansluiting of wijziging vindt plaats indien de perceelsafvoerleiding niet voldoet aan de daaraan op grond van het
Bouwbesluit of de Bouwverordening van de gemeente Dronten
2002 te stellen eisen.

3. Overtreding van de bepaling van het

afvoerleiding ter voorkoming van verzanding van het openbare

eerste lid wordt bestraft met hechtenis

riool en de aansluitleiding.

van ten hoogste drie maanden of geld-

2. Indien de rechthebbende niet voldoet aan de in het eerste lid

boete van de tweede categorie.

omschreven zorgplicht, kan de gemeente op diens kosten de
aansluiting op het openbaar riool afsluiten.

Afdeling 4. Beheer en onderhoud

Artikel 14. Toezichthouders

3. D
 e rechthebbende stelt de gemeente op de hoogte van beëindi-

Artikel 9. Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging

Met het toezicht op de naleving van het

ging van het gebruik van de aansluiting op het riool.

bepaalde bij of krachtens deze ver

1. Reparatie, onderhoud en vervanging van de aansluitleiding

ordening zijn de ambtenaren van

geschiedt door en voor rekening van de gemeente. Schade door

Artikel 12. Intrekking en vervallen vergunning

onjuist gebruik van de leiding wordt op de gebruiker verhaald.

1. D
 e vergunning kan worden ingetrokken wanneer daarvan gedu-

2. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval verstaan:

het bouw- en woningtoezicht belast.

rende zes maanden geen gebruik is gemaakt.

a. het lozen van stoffen die vanwege hun aard en samenstelling
verstoppingen in de aansluitleiding of het openbaar riool kunnen
veroorzaken;

Artikel 15. Inwerkingtreding

2. D
 e vergunning vervalt van rechtswege na ontvangst van de

Deze verordening treedt in werking op de

mededeling dat het gebruik van de aansluiting op het riool wordt

dag na bekendmaking.

beëindigd.

b. het lozen van stoffen die door hun aard of concentratie de

3. D
 e kosten van verwijdering van de aansluitleiding worden bij de

constructie van de aansluitleiding of het openbaar riool kunnen

aanvrager in rekening gebracht volgens de bij deze verordening

aantasten.

behorende bijlage.

VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

INHOUDSOPGAVE

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

verwijzing van de Inhoudsopgave

Artikel 16. Overgangsrecht

BIJLAGE bij de Aansluitverordening riolering 2016

2.3	met een aansluitleiding met een

1. Aanvragen tot aansluiting of wijziging van een aansluiting die

diameter van 200 mm € 1.909,25

nog niet zijn afgedaan, worden behandeld overeenkomstig de

HOOFDSTUK 1. AANSLUITKOSTEN WONINGEN

bepalingen van deze verordening.

1.	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

2. Op aansluitingen die op het moment van de inwerkingtreding van
deze verordening tot stand zijn gebracht, zijn de bepalingen van
afdelingen 4, 5 en 6 van deze verordening van toepassing.
3. Bij strijd van bepalingen in deze verordening en die in een overeenkomst tussen de gemeente en de rechthebbende, prevaleert

HOOFDSTUK 3. AANSLUITKOSTEN

van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2

WONINGEN OP BEDRIJVEN

van de Aansluitverordening riolering en voor het maken van

TERREINEN

een aansluiting van een woning

3.1	Het tarief bedraagt ter zake van

1.1.	op een gescheiden stelsel

het in behandeling nemen van

1.1.1	met een aansluitleiding met een diameter van 125 mm

een aanvraag om vergunning

het bepaalde in deze overeenkomst.

€ 1.723,80

als bedoeld in artikel 2 van de

1.1.2	met een aansluitleiding met een diameter van 160 mm
Artikel 17. Intrekking
De Rioleringsverordening van 21 juli 2005 wordt ingetrokken.

1.2.

Aansluitverordening riolering voor

€ 1.907,15

het maken van een aansluiting van

op een gemengd stelsel

een woning op een bedrijventer-

1.2.1	met een aansluitleiding met een diameter van 125 mm
Artikel 18. Citeertitel

rein, welke in het bestemmings-

€ 1.149,00

Deze verordening kan worden aangehaald als: Aansluitverordening
riolering 2016.

plan ook als bedrijventerrein is

1.2.2	met een aansluitleiding met een diameter van 160 mm

bestemd, met een aansluitleiding

€ 1.273,25

de kosten die de aannemer aan

1.3 	In geval van een PPS-constructie (Publiek-Private SamenDronten, 17 december 2015

de gemeente in rekening brengt,

werking), per woning € 162,50

verhoogd met 22,85% met een
minimum van € 221,00.

De raad van Dronten,

HOOFDSTUK 2. AANSLUITKOSTEN APPARTEMENTEN

3.2	De werkelijk kosten worden voor-

COMPLEXEN

afgaand aan het in behandeling

mr. A.B.L. de Jonge						 2. 	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

nemen van de aanvraag aan de

D. Petrusma

van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2

aanvrager meegedeeld, blijkend

voorzitter							

van de Aansluitverordening riolering en voor het maken

uit een begroting die terzake door

griffier

van een aansluiting van een appartementencomplex, per

het college van burgemeester en

aansluitleiding

wethouders is opgesteld.

2.1 	met een aansluitleiding met een diameter van 125 mm
€ 1.149,00
2.2	met een aansluitleiding met een diameter van 160 mm
€ 1.262,90
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3.3	Indien een begroting als bedoeld in 3.2 is uitgebracht, wordt

HOOFDSTUK 6. KOSTEN VERWIJDEREN AANSLUITLEIDING

een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag

6.1	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 12,

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag

derde lid, van de Aansluitverordening riolering en voor het

schriftelijk is ingetrokken.

verwijderen van een aansluiting: de kosten die de aannemer
aan de gemeente in rekening brengt, verhoogd met 22,85%

HOOFDSTUK 4. AANSLUITKOSTEN BEDRIJVEN

met een minimum van € 224,50.

4.1	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

6.2	De onderdelen 3.2 en 3.3 zijn van overeenkomstige toepas-

van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2

sing.

van de Aansluitverordening riolering en voor het maken
van een aansluiting van een bedrijf met een aansluitleiding:
de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening
brengt, verhoogd met 22,85% met een minimum van

Dronten, 18 december 2015

€ 224,50.
4.2	De werkelijk kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld,

D. Petrusma MMC

blijkend uit een begroting die terzake door het college van

griffier

burgemeester en wethouders is opgesteld.
4.3	Indien een begroting als bedoeld in 4.2 is uitgebracht, wordt
een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag
na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis
is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag
schriftelijk is ingetrokken.
HOOFDSTUK 5. AANSLUITKOSTEN KETEN
5.1	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen
van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2
van de Aansluitverordening riolering en voor het maken van
een aansluiting van een keet € 1.149,00
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Bijlage 3: Verordening op de heffing en invordering van

Geconsolideerde tekst van de regeling

• verbruiksperiode: de periode waarop de

rioolheffing 2016

afrekening van het waterbedrijf betrek-

Wetstechnische informatie

De raad van de gemeente Dronten;

king heeft;

Gegevens van de regeling

• water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsgelezen het voorstel van het college van 30 september 2015,

gemeente Dronten

Officiële naam regeling

Verordening op de heffing en invordering van
rioolheffing 2016

Citeertitel

Verordening rioolheffing 2016

Besloten door

Gemeenteraad

• GBLT: het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

Lococensus - Tricijn te Zwolle.

gezien het advies van de raadscommissie van november 2015;

Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is
vastgesteld)
Onderwerp

afvalwater, hemelwater of grondwater.

B15.001515;

Overheidsorganisatie

Artikel 2 Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een

belastingen, retributies en heffingen

BESLUIT

directe belasting geheven ter bestrijding

vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invorde-

van de kosten die voor de gemeente

ring van rioolheffing 2016 (Verordening rioolheffing 2016)

verbonden zijn aan:

Opmerkingen m.b.t. de regeling

• de inzameling en het transport van

Geen.
Grondslagen
• Gemeentewet, art. 228a

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

huishoudelijk afvalwater en bedrijfs-

De verordening verstaat onder:

afvalwater, alsmede de zuivering van

• perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig

huishoudelijk afvalwater; en

gedeelte daarvan;

• de inzameling van afvloeiend hemel

• gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voor-

water en de verwerking van het ingeza-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde

zieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van

melde hemelwater, alsmede het treffen

regelgeving)

afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of

van maatregelen teneinde structureel

• Geen.

in onderhoud bij de gemeente;

nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven be-

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding
01-01-2016

Terugwerkende
kracht

stemming zoveel mogelijk te voorkomen

Betreft

Ontstaansbron: datum ondertekening;
bron bekendmaking

Inwerkingtreding: datum ondertekening;bron bekendmaking

Voorstel
gemeenteraad

Nieuwe regeling

26-11-2015 Gemeenteblad d.d. 11-122015 nr. 119769

26-11-2015 Gemeenteblad d.d. 11-122015 nr. 119769

B15.001515
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Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijds

Artikel 11 Termijn van betaling

• De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel

gelang

• In afwijking van artikel 9, eerste lid, van

van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering
wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.

• De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of,

de Invorderingswet 1990, moet de aan-

zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

• Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt:

slag worden betaald in één termijn die

• Indien de belastingplicht als bedoeld in het eerste lid in de loop

vervalt twee maanden na dagtekening

van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor

• Degene die naar de omstandigheden beoordeelt het perceel al
dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk
recht gebruikt;
• Ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als

van de aanslag.

zoveel driehonderdvijfenzestigste gedeelten van de voor dat jaar

• Belastingaanslagen waarvoor de

verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de

belastingschuldige een machtiging heeft

belastingplicht, nog volle etmalen overblijven.

afgegeven om deze af te schrijven door

• Indien de belastingplicht als bedoeld in het eerste lid in de loop

middel van automatische

bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan: degene die dat

van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing

incasso, dienen te worden betaald in

gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

voor de belasting voor zoveel driehonderdvijfenzestigste gedeel-

zoveel gelijke maandelijkse termijnen

ten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar,

als er na de dagtekening van de aanslag

na het einde van de belastingplicht, nog volle etmalen overblijven,

nog in het desbetreffende kalenderjaar

tenzij het bedrag van de ontheffing minder dan € 5,00.

volle dan wel gedeeltelijke kalender-

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun
indeling bestemd zin om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt,

• Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belas-

maanden resteren, met dien verstande

wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd

tingplichtige in de loop van het belastingjaar het feitelijk gebruik

dat het aantal maandelijkse termijnen

gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die

van een perceel beëindigt en direct aansluitend het feitelijk

niet minder dan zes bedraagt. Voor de

gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één

gebruik van een ander perceel, dat eveneens in de gemeente ligt,

overige aanslagen geldt onverkort de in

perceel worden aangemerkt.

heeft.

lid 1 van dit

• De belasting wordt niet geheven, indien het totale belastingbedrag
Artikel 5 Maatstaf van heffing

artikel neergelegde hoofdregel.

van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, minder dan €

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

• Op de in lid 2 van dit artikel geldt als res-

5,00 bedraagt.

trictie dat het bedrag per afschrijving op

• Indien de belastingplicht is beëindigd na de dagtekening van de

het totaalbedrag van het desbetreffende

Artikel 6 Belastingtarieven

aanslag, kan de belastingplichtige een aanvraag tot ontheffing

aanslagbiljet niet minder dan

De belasting per perceel bedraagt per belastingjaar € 139,80.

indienen bij de ambtenaar belast met de heffing.

€ 5,00 bedraagt.
• De Algemene termijnenwet is niet van

Artikel 7 Belastingjaar

Artikel 10 Kwijtschelding

toepassing op de in het eerste lid

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Bij de invordering van de rioolheffing wordt kwijtschelding verleend.

gestelde termijnen.

Artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
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Artikel 12 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT
Het dagelijks bestuur van GBLT kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.
Artikel 13 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
• De ‘Verordening rioolheffing 2015, van 27 november 2014, wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum
van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich door die datum hebben
voorgedaan.
• De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
• De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
• De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening rioolheffing
2016’.

Dronten, 26 november 2015
de raad van Dronten,

D. Petrusma MMC
griffier

mr. A.B.L. de Jonge

voorzitter

VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

INHOUDSOPGAVE

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

verwijzing van de Inhoudsopgave

Bijlage 7:
Geachte bewoners,

moet houden. Hieronder wordt kort aangegeven wat niet toelaat-

Infiltratieprobleem & wateroverlast

baar, niet gewenst is in uw straat:

De hierboven beschreven voorwaarden

Grond, zand, compost en dergelijke mogen niet op straat worden

dragen allemaal bij aan een milieubewuster

opgeslagen.

leven. Ik wil nogmaals benadrukken dat het

In uw woonomgeving vinden steeds veranderingen plaats. Zo is er

negeren van bovengenoemde voorwaar-

onlangs in uw straat nieuwe verharding aangebracht. Naast deze

Ook niet tijdens het inrichten van uw tuin(tenzij er een ruim zeil on-

den kan leiden tot infiltratieproblemen en

concrete veranderingen heeft u ook te maken met veranderingen

der wordt aangebracht van stortlocatie tot aan tuin). Grond en zand

verontreinigingen van het grond- en opper-

van het klimaat. Het regent in ons land steeds vaker en heviger.

dragen bij aan het dichtslibben van de infiltratiestenen, hetgeen

vlaktewater. Direct gevolg is dat de straats-

In de brief krijgt u meer informatie over het vasthouden, bergen en

plasvorming veroorzaakt.

tenen verstopt raken en het regenwater

afvoeren van het regenwater.

niet meer kan infiltreren. Dit leidt tot permaHet is verboden uw hond te laten poepen op wegen en trottoirs

nente wateroverlast op straat en stagnatie

Nieuwe wetgeving

Het hierboven gestelde is verwoord in artikel 65 van de Algemene

van de afvoer van het regenwater.

Om al het regenwater te kunnen bergen wordt er in het kader van

Plaatselijk Verordening (APV) van de gemeente Dronten. Naast de

nieuwe wetgeving zoveel mogelijk regenwater in de ondergrond ge-

onaangename geur en de mogelijkheid tot poep onder de schoen zal

Vragen

ïnfiltreerd. Door op deze manier het water langer vast te houden

het uitwerpsel vanwege de wegopbouw versneld in de ondergrond

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog

voldoen we aan de voor regenwater voorgeschreven regel: “ vast-

infiltreren, waardoor het grondwater en uiteindelijk het oppervlakte-

vragen hebben, dan kunt u op contact op-

houden –bergen – afvoeren”.

water wordt verontreinigd.

nemen met de heer M. van der Ploeg van
de gemeente Dronten op telefoonnummer

Waterdoorlatende klinkers

Het is niet gewenst auto’s op straat/erf te wassen

U heeft tijdens de bouw ook voorzieningen moeten treffen om het

U bent woonachtig in een infiltratiegebied, hetgeen inhoudt dat het

regenwater naar de straat af te voeren. De nieuwe verharding in

regenwater direct via de straat in de ondergrond infiltreert. Zo zal ook

uw straat bestaat namelijk uit waterdoorlatende klinkers. De straat

het zeepsop en het waswater met verontreinigingen van de auto (met

stenen zijn poreus en laten water door naar de ondergrond. De

name de remstof) de ondergrond in stromen. Dit leidt tot vervuiling

ondergrond is van doorlaatbaar drainzand, waardoor het water de

van de bodem en verslechtering van de kwaliteit van het grond- en

T. van Amerongen

mogelijkheid heeft om in de ondergrond te infiltreren.

uiteindelijk het oppervlaktewater.

Wethouder

Voorwaarden

Voorkom vervuiling van de ondergrond

Om de functie van het infiltreren van regenwater in de toekomst niet

Wees bewust met wat u buiten doet. Vloeibare stoffen zullen infiltreren

te verstoren en om verontreiniging van grond- en oppervlaktewater

en leiden tot verslechtering van het grond- en oppervlaktewater. Vaste

te voorkomen zijn er wel bepaalde voorwaarden waar u zich aan

stoffen in de vorm van koper en zink geven milieubelastende stoffen af

(0321) 388 604.

Met een vriendelijke groet,

die schadelijk zijn voor onze leefomgeving.
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