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1 Inleiding

In tegenstelling tot het voorgaande GRP is dit verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 2013-2017 (hierna
GRP) meer geschreven vanuit de beleidskaders in plaats vanuit de operationele programma's. De
beleidskaders en -keuzes zijn opgenomen in het hoofdrapport, bedoeld voor het bestuur en de
beleidsadviseurs. In dit achtergronddocument is detailinformatie opgenomen voor de vaktechnici,
inclusief op hoofdlijn het activiteitenprogramma met budgetten en een planning voor de komende
planperiode.

Onderhavig document is het achtergronddocument. Het doel van dit document is het beschrijven en
toelichten van de gehanteerde bronnen, de gebruikte informatie, de overwegingen en de uitgevoerde
analyses. In opbouw is het achtergronddocument geschreven als een bijlagerapport bij het
hoofdrapport, en geeft achtereenvolgens inzage in:

Het proces
- Een overzicht van de betrokken en de processtappen (hoofdstuk 2)

- Het begrippenkader (hoofdstuk 3)

Wat moeten wij?

- De context van de gemeentelijke watertaken (hoofdstuk 4)

- Het wettelijk kader en bestaande afspraken van de gemeente

(hoofdstuk 5)

Wat vinden wij
belangrijk?

- Het kwaliteitskader gemeentelijke watertaken (hoofdstuk 6)

Waar staan wij?

- Een overzicht van het areaal (hoofdstuk 7)

- Een evaluatie van het GRP 2005-2012 (hoofdstuk 8)

- De nulmeting (hoofdstuk 9)

Wat betekent dit?
- De activiteiten van het gewenste beleidsscenario (hoofdstuk 10)

- Uitwerking van de middelen en kostendekking (hoofdstuk 11)

Wat spreken wij af? - Reacties externen en bestuurlijke besluiten (hoofdstuk 12)
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2 Procedure opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017

Het GRP is opgesteld door ingenieursbureau Oranjewoud in nauw overleg met medewerkers van de
gemeente Rijssen-Holten, de waterschappen en de provincie Overijssel:

Gemeente: Gerard ten Bolschher (projectleider)
Erwin van Ooijen (teamleider Financiën)
Melvin Sahupala (medewerker Beheer)
Stefan Buitenhuis (medewerker Beheer)

Waterschappen: Gerdrik Bruins (waterschap Regge en Dinkel)
Rick Janssen (waterschap Rijn en IJssel)
José van 't Hull (waterschap Rijn en IJssel)
Ad Verstraaten (waterschap Groot Salland)

Provincie: Luc Jehee (beleidsmedewerker Eenheid Water & Bodem)
Oranjewoud: Benno Steentjes (adviseur / projectleider)

Dennis Jansen (contractmanager)
Melle Eijkelkamp (beheertechnicus)

Proces totstandkoming
Basisgedachte achter het vGRP is dat een gedegen en integrale beleidsafweging plaatsvindt op het
terrein van de verbrede watertaken, met raakvlakken naar de openbare ruimte, financiën en personeel.
Dit is van toepassing voor zowel de gemeentelijke organisatie als bij externe partijen die hierbij belang
hebben. De ambtelijke voorbereiding en uitwerking wordt verzorgd door de projectgroep, bestaande uit
medewerkers van de gemeente Rijssen-Holten, waterschap Regge en Dinkel, waterschap Groot-Salland,
waterschap Rijn en IJssel, de provincie Overijssel en Oranjewoud.

Het proces van ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming volgt het reguliere stramien.
De raad is in het jaarprogramma geïnformeerd over het feit dat in 2012 het nieuwe GRP opgesteld gaat
worden. In het proces is vervolgens in juni 2012 de raad gevraagd een voorkeur uit te spreken over de
ambities en mogelijke beleidskeuzes, voor de uiteindelijke vaststelling van het vGRP. Er is voor gekozen
om in een opiniërende commissie Grondgebied de te maken keuzes voor te bereiden, voorafgaand aan
het uiteindelijke vaststellen van het GRP bij de bestuurlijke behandeling van het vGRP.
Vervolgens zijn de gemaakte keuzes verder uitgewerkt, en is het definitieve vGRP aangeboden aan de
Raad. Na vaststelling is het vGRP bekendgemaakt in de media en aangeboden aan de waterschappen, de
provincie en de inspecteur van de Volksgezondheid.

Status onderhavige versie
Onderhavige revisie 06 van het vGRP is de definitieve versie en schetst het proces en geeft de taken en
verplichtingen van de gemeente weer. Het GRP 2005‐2012 is geëvalueerd en leerpunten hieruit zijn 
benoemd. De huidige situatie is in beeld gebracht, de nulmeting is gereed. De prioriteiten voor de
komende planperiode en de te maken keuzes zijn geformuleerd, inclusief de mogelijke consequenties
voor de rioolheffing. De meegegeven koers vanuit de raad is vertaald naar de daaruit voortvloeiende
consequenties.
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3 Begrippenkader
Het vakgebied van de gemeentelijke watertaken kent een eigen begrippenkader. De belangrijkste
begrippen zijn in dit hoofdstuk in algemene bewoordingen toegelicht.

Particulier terrein
De particulier is op eigen terrein verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Hieronder
valt ook het in stand houden van de diverse leidingen (binnen- en buitenshuis) die gebruikt worden voor
het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater. Op de erfgrens gaat de verantwoordelijkheid over
naar de gemeente. Nabij de erfgrens is een zogenaamd ontstoppingsstuk (gesitueerd op particulier
terrein) aangebracht. Via dat ontstoppingsstuk wordt in geval van een verstopping nagegaan in welk
deel van de riolering de verstopping aanwezig is (particulier of gemeente). In geval van een verstopping
zoekt de particulier het ontstoppingsstuk op. Is de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering
aanwezig dan lost de gemeente dat op. Bij een verstopping in het deel van de particulier is de particulier
zelf verantwoordelijk voor het oplossen.

Gemengd rioolstelsel
Er bestaan verschillende typen rioolstelsels. In de gemeente Rijssen-
Holten bestaat het grootste deel van de vrijverval riolering (circa 65%)
uit gemengde rioolstelsels. Bij een gemengd rioolstelsel wordt
overtollig hemelwater gezamenlijk met huishoudelijk en
bedrijfsafvalwater ingezameld en afgevoerd door één buis. Het
gemengde stelsel moet dus geschikt zijn om bij zware regenval
aanzienlijke hoeveelheden hemelwater en afvalwater te bergen en af te
voeren. Als bij regenval het stelsel te vol zit kan het water via de
overstorten uitstromen naar het oppervlaktewater.

Gescheiden en verbeterd gescheiden rioolstelsels
Om overstortingen van afvalwater te voorkomen zijn in woonwijken en op bedrijventerreinen
zogenaamde gescheiden rioolstelsels aangelegd. Dit type stelsel bestaat uit een apart riool voor het
afvalwater en een aparte voorziening voor het hemelwater (zoals hemelwaterriolen en wadi's). In
sommige gevallen wordt overtollig grondwater met dezelfde hemelwatervoorziening afgevoerd.

Meegespoeld vuil van bijvoorbeeld wegen komt in het riool
terecht. Dit wordt de 'first flush' genoemd en gebeurt aan het
begin van een regenbui, na een droge periode. In verbeterd
gescheiden stelsels stroomt de first flush een koppeling naar
het afvalwaterriool en vandaar naar de RWZI. De koppeling is
zo gemaakt dat alleen water van het hemelwaterstelsel naar
het afvalwaterstelsel kan stromen en niet andersom. In veel
gevallen is de scheiding tussen het afvalwater en
hemelwaterriool tot in het gemaal doorgevoerd. Nadeel van
verbeterd gescheiden stelsels is dat (op jaarbasis) een groot
deel van het hemelwater naar de RWZI wordt getransporteerd
(tot 75% op jaarbasis).
Bij volledig gescheiden stelsels is er geen koppeling aanwezig
en komt via het hemelwaterriool rechtstreeks in het
oppervlaktewater (milieu) terecht.

Rioolgemaal
Om de stroomsnelheid te bewaren, lopen riolen schuin omlaag. Wanneer de riolen circa 3 meter diep
onder de grond liggen wordt een pomp (rioolgemaal) geplaatst dat het water omhoog pompt in een
hoger gelegen deel van het rioolstelsel of over langere afstand transporteert. Dit is goedkoper dan het
riool over grote afstand steeds dieper leggen.
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Rioolwaterwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Het ingezamelde afval- en hemelwater wordt via rioolgemalen en persleidingen afgevoerd naar de
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) te Rijssen en Holten. Hier wordt het rioolwater gezuiverd.

RWZI Holten: afbeelding Google Maps 2012 ©

Overnamepunten
In de rioleringszorg is sprake van een tweetal zogenaamde overnamepunten. Allereerst het punt waar
de gemeente het stedelijk afvalwater van de particulieren (woningen en bedrijven) overneemt. Het
tweede punt betreft het punt waar de waterschappen het stedelijk afvalwater overneemt van de
gemeente.

Riooloverstort
Het is uit kostenoverweging niet doelmatig om het gemengde rioolstelsel zo groot te maken dat bij
hevige regenval al het verdund rioolwater kan worden afgevoerd naar de RWZI. In het rioolstelsel zijn
daarom op verschillende plaatsen riooloverstorten aanwezig. Via een overstort wordt het verdund
rioolwater dat bij heftige buien niet door de riolering kan worden verwerkt, afgevoerd naar
oppervlaktewater. Het oppervlaktewater raakt hierdoor vervuild waardoor risico's voor de
volksgezondheid en aantasting van natuurwaarden kunnen optreden.

Randvoorziening
Om de omvang en schade van riooloverstortingen te verminderen zijn diverse randvoorzieningen
aangelegd bij de riooloverstorten. De randvoorzieningen zijn uitgevoerd als bergbezinkbassin of
bergbezinkleiding. Dit is een grote betonnen bak of leiding waarin afvalwater tijdelijk wordt geborgen.
Als de bui is overgetrokken en het riool niet meer vol is, wordt het hemelwater en het vervuilde slib naar
het rioolstelsel teruggepompt en afgevoerd richting de zuivering. Door deze extra inhoud aan het
rioolstelsel toe te voegen, daalt het aantal riooloverstortingen. Daarnaast is de voorziening zo
ontworpen dat het verontreinigde slib zo veel mogelijk bezinkt. Het water dat alsnog overstort vanuit de
randvoorziening op oppervlaktewater is relatief schoon.
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Afkoppelen
Een meer duurzame methode om riooloverstortingen te
verminderen is voorkomen dat (te veel) schoon hemelwater in
het gemengde rioolstelsel terecht komt. Dit kan door
hemelwateraansluitingen van het gemengde rioolstelsel 'af te
koppelen'. Bijkomend voordeel van afkoppelen is dat het
rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallatie toeneemt.
Afgekoppeld hemelwater kan in de bodem worden geïnfiltreerd
of direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. De
afkoppelmogelijkheden zijn afhankelijk van de plaatselijke
bodemopbouw, de grondwaterstand, de inrichting van de
openbare ruimte en de aanwezigheid van oppervlaktewater.

Mechanische riolering
Is een riolering met natuurlijk verval niet mogelijk of onpraktisch of ondoelmatig, dan wordt
mechanische riolering toegepast. Mechanische riolering wordt vaak in het buitengebied toegepast om
het afvalwater van verspreid liggende boerderijen en andere percelen naar de kern en uiteindelijk de
rioolwaterzuiveringinrichting te transporteren. Met mechanische riolering wordt uitsluitend afvalwater
getransporteerd in verband met de beschikbare capaciteit. Hemelwater wordt lokaal afgevoerd naar
open water of een infiltratiesysteem.

Er zijn drie typen mechanische riolering: drukriolering,
vacuümriolering en luchtpersriolering. Bij alle drie typen
wordt het afvalwater in een put verzameld. Als het
waterpeil in de put een bepaald niveau bereikt, dan
zorgt het systeem er automatisch voor dat de put
geleegd wordt. Bij het meest gebruikte type,
drukriolering, leegt een afvalwaterpomp een of enkele
malen per etmaal de pompput en duwt het verzamelde
afvalwater in de leiding. Bij vacuümriolering wordt de
leiding door een hoofdstation vacuüm gezogen. Bij een
luchtpersriolering wordt het afvalwater met behulp van een compressor door middel van luchtdruk naar
het lozingspunt gestuwd. Zo ontstaat een "treintje" van afwisselend hoeveelheden afvalwater en lucht.

Regenwateroverlast
Door de klimaatverandering zullen zware regenbuien
vaker en heftiger optreden. In alle KNMI-scenario's
nemen de buien toe. Het traditionele rioolstelsel kan
deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle
plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen.
De riolering is bedoeld om bij normale regen het water
van wegen en daken af te voeren. Om bij grote
hoosbuien schade te voorkomen, zijn aanvullende
maatregelen nodig. Bijvoorbeeld infiltratie in de
bodem, afvoer naar open water en kortdurende
berging op straat of in de openbare ruimte. We moeten accepteren dat door toename van hevige buien
vaker water op straat zal staan. Wat wel en niet acceptabel is en hoeveel geld aan maatregelen wordt
uit gegeven, zijn lokale keuzes die in het vGRP gemaakt worden.
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Grondwaterproblemen
Grondwater is regenwater dat in de bodem zijgt of via kwel
omhoog komt. De hoogte hiervan wordt beïnvloedt door de
aanwezige grondlagen en/of door de nabijheid van drainage of
oppervlaktewater. De hoogte tot waar de grond verzadigd is, is de
grondwaterstand (of het grondwaterpeil). Het water eronder
noemen we grondwater.

Als de grondwaterstand in bebouwd gebied langere tijd te hoog of
te laag is, kan dit problemen geven. Te diepe grondwaterstanden
kunnen leiden tot zettingsproblemen (scheuren in woningen en
riolering), droogval en aantasting van (houten)paalfunderingen en
droogteschade aan planten en bomen. Te hoge grondwaterstanden
kunnen leiden tot grondwater en vocht in de kruipruimten met
optrekkend vocht in de woningen als gevolg, waardoor
gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Als gevolg van de
klimaatveranderingen kunnen deze problemen verergeren of er
kunnen zelfs nieuwe problemen ontstaan.
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4 De context van de gemeentelijke watertaken

De gemeentelijke watertaken omvatten meer dan de zorg voor een stelsel van buizen in de grond. Om
de inhoud van dit vGRP te kunnen begrijpen is kennis nodig van de (milieu) technische, financiële,
organisatorische en juridische aspecten. Dit hoofdstuk beschrijft de context van de gemeentelijke
watertaken.

4.1 De taakstellingen en verplichtingen van de betrokken partijen

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de gemeente Rijssen-Holten ligt, naast de gemeente,
in de handen van drie waterschappen (Regge en Dinkel, Groot-Salland, Rijn en IJssel), de provincie
Overijssel, het drinkwaterbedrijf Vitens en de particulieren.

Figuur 4-1: waterkringloop.

De betrokkenen hebben verschillende taakstellingen en verplichtingen. Figuur 4.1 geeft een indicatie
van de verdeling van de verantwoordelijkheden. Sommige verplichtingen zijn wettelijke vastgelegd, een
aantal verplichtingen is vastgesteld in Europees, landelijk, provinciaal of regionaal beleid. Andere
verplichtingen komen voort uit ambtelijke afspraken (al dan niet bestuurlijk vastgesteld). Soms gaat het
om resultaatsverplichtingen, in andere gevallen zijn slechts' werknormen bepaald.

4.2 Afspraken, taken en verplichtingen gemeente Rijssen-Holten

De gemeentelijke watertaken zijn 'verbreed'. In de oude wetgeving kon de zorgplicht strikt genomen
alleen door aanleg en aansluiting op de riolering worden ingevuld, en had de gemeente de zorg voor het
inzamelen en verwerken van afvalwater en hemelwater.

Vanuit de wetgever is gesteld dat uiterlijk begin 2013 elke gemeente over een verbreed Gemeentelijk
RioleringsPlan dient te beschikken waarin invulling aan de zorgplichten wordt gegeven. Met de nieuwe
zorgplichten heeft de gemeente meer vrijheid gekregen. De gemeente mag nu zelf bepalen welke
voorzieningen ze gebruikt voor inzameling, transport en (lokale) behandeling van het vrijkomend
stedelijk afval- en hemelwater. Door de verbreding van de zorgplichten heeft de gemeente nu een
regierol in de aanpak van structurele grondwateroverlast erbij gekregen.
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Het volgende schema toont op hoofdlijn de taken en verplichtingen van de betrokkenen. In het
achtergronddocument zijn de verplichte kaders voor de gemeente gedetailleerd weergegeven.

grondeigenaar
(particulier)

De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit
betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen
voor de inzameling van stedelijk afvalwater en afwatering van hemel- en grondwater. Zo is
hij in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het hemelwater wat op zijn terrein valt.
Ook de gevolgen van overtollig grondwater of een lage grondwaterstand vallen onder de
verantwoordelijkheid van de grondeigenaar. Pas als de particulier zich niet met redelijke
inspanning van deze zorg kan ontdoen ligt er een taak voor de gemeente.

Daarnaast heeft de particulier een zorgplicht. Hij mag niets doen waarvan hij kan
verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu.
De voorschriften zijn in diverse besluiten vastgelegd. Gemeente en waterschappen zien toe
of de particulier zich hier ook aan houdt.

Het ingezamelde huishoudelijk afvalwater dient de perceelseigenaar af te voeren naar de
erfgrens. Hier gaat de verantwoordelijkheid over naar de gemeente. Vaak is op de erfgrens
een zogenaamd ontstoppingsstuk aangebracht. Hier kan in geval van een verstopping
worden nagegaan in welke deel van de riolering de verstopping aanwezig is (particulier of
gemeente).

gemeente
Rijssen-Holten

Vanaf de erfgrens verzorgt de gemeente de verdere inzameling en het transport van het
huishoudelijk afvalwater en hemelwater (rioleringbeheer) tot het overnamepunt. Via een
stelsel van ondergrondse leidingen, putten en gemalen wordt het van huisaansluitingen en
straatkolken afkomstig afval- en hemelwater ingezameld en afgevoerd naar de
rioolgemalen.

Via een persleiding wordt dit stedelijk afvalwater vervolgens verpompt naar een ander deel
van het rioolstelsel of direct naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). In dat laatste
geval vormt het rioolgemaal het overnamepunt. Vanaf het overnamepunt (veelal één per
kern) zijn de waterkwaliteitsbeheerders (de waterschappen) verantwoordelijk voor de
verdere afvoer van het ingezamelde stedelijk afvalwater.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar gebied. Als
onderdeel hiervan onderhoudt de gemeente een deel van de hiervoor noodzakelijke
voorzieningen.

De gemeente draagt daarnaast nog zorg voor inrichting en beheer van gebieden en de
integratie met andere beleidsterreinen.

de
waterschappen

De waterschappen zorgen voor schoon water, voldoende water en veiligheid. Dit betekent
dat zij zorg dragen voor de waterkering, de aan- en afvoer van water, het peilbeheer, het
zuiveren van afvalwater, het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer en het gedelegeerd
vaarwegbeheer (kern Rijssen: waterschap Regge en Dinkel, kern Holten: waterschap Rijn en
IJssel, kern Dijkerhoek: waterschap Groot-Salland).

provincieProvincie
Overijssel

De Provincie Overijssel formuleert het overall beleid (RO en Water) en is verantwoordelijk
voor het diepe grondwaterbeheer, de zwemwaterkwaliteit en is vaarwegbeheerder van de
belangrijke vaarroutes.

provincieDrinkwaterbedrijf
Vitens

Vitens is in de gemeente verantwoordelijk voor het drinkwater. Vitens haalt het drinkwater
uit de grond. Het waterbedrijf zuivert hiervoor het grondwater en pompt het naar hun
klanten.

Rijk Het Rijk bepaalt (o.a. op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water) in het Nationaal
Waterplan de hoofdlijnen van het landelijke beleid voor het waterbeheer.
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5 De wettelijke kaders en bestaande afspraken

5.1 Wettelijk kaders

taakstellingen en verplichtingen van de gemeente status

Zorgplicht voor inzameling en transport van afvalwater (Wet milieubeheer art. 10.33)
wettelijk
verplicht

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor inzameling en transport van
stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.
De gemeente kan zelf kiezen via welke voorzieningen (riolering of een lokale zuiverende voorziening
(IBA)) ze haar zorgplicht invult, zowel voor de bebouwde kom als voor het buitengebied.

Gelet op de soms grote afstanden tussen bebouwing in het buitengebied is in de wet de
mogelijkheid van ontheffing van de zorgplicht meegenomen. Wanneer aanleg van riolering niet als
doelmatig wordt beschouwd kan Gedeputeerde Staten* voor een aangewezen gedeelte van het
grondgebied van de gemeente voor een nader te bepalen termijn de gemeente ontheffen van haar
zorgplicht.

* In het Bestuursakkoord Water 2011 is de afspraak gemaakt de zorgplicht voor inzameling van
stedelijk afvalwater aan te passen, zodat geen provinciale ontheffing nodig is wanneer de
gemeente om doelmatigheidsoverwegingen besluit in een deel van het buitengebied geen
afvalwater in te zamelen.

Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater (Waterwet art. 3.5)
wettelijk
verplicht

Vanuit de Waterwet heeft de gemeente een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking
van hemelwater, dat perceelseigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. De
perceelseigenaar is verantwoordelijk voor hemelwater op eigen terrein. De zorgplicht legt de
nadruk op een eerste verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar om het hemelwater zoveel
mogelijk zelf te verwerken. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is voor de perceelseigenaar om het
hemelwater zelf te verwerken, treedt de gemeentelijke zorgplicht in werking. Hierbij gaat het om
het aanbieden van een voorziening.

Zorgplicht voor voorkomen/beperken van schade door grondwateroverlast (Waterwet art. 3.6)
wettelijk
verplicht

Vanuit de Waterwet heeft de gemeente tevens een zorgplicht voor het in het openbaar
gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken. Voor zover gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn en het niet de
verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie is om maatregelen te nemen.

De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente niet
verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied. De zorgplicht
werkt niet met terugwerkende kracht en leidt niet tot aansprakelijkheid voor schadesituaties uit het
verleden. De wetgeving geeft aan dat de burger met grondwateroverlast bij de gemeente met zijn
probleem terecht moet kunnen. De gemeente is het eerste aanspreekpunt (loket) voor de burger.
De gemeente is echter geen probleemhouder en ook niet aansprakelijk.
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Planverplichting opstellen GRP (Wet milieubeheer art. 4.22)
wettelijk
verplicht

Naast de zorgplichten hebben gemeenten vanuit de Wet milieubeheer ook een verplichting voor het
opstellen van een Gemeentelijke Rioleringsplan. In dit plan moeten gemeenten beschrijven hoe zij
invulling geven aan hun zorgplicht en wat zij de komende jaren op rioleringsgebied van plan zijn te
doen. De Wet schrijft voor waaraan de inhoud van het plan ten minste moet voldoen en met welke
partijen afstemming moet plaatsvinden.

Wet op de Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
wettelijk
verplicht

Per 1 juli 2008 is de 'Wet op de Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten' (ook bekend als de
'Grondroerdersregeling' of WION-regeling) in werking getreden. Het doel van de wet is het
voorkomen van graafschade en de verschillende verantwoordelijkheden juridisch vast te leggen.
Voor het hoofdnet geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Vanaf 1 juli 2010 dient het hoofdnet
digitaal uitwisselbaar te zijn met KLIC-online. Voor de gemeente betekent dit dat haar gegevens
nauwkeurig (tot 1m aan weerszijden van de leiding) up-to-date en digitaal uitwisselbaar dienen te
zijn.

Europese Kaderrichtlijn Water
wettelijk
verplicht

Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt
van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het
oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is, met de mogelijkheid tot uitstel tot 2027.

De concrete implementatie van de KRW vindt plaats in zogeheten stroomgebiedsbeheerplannen. In
deze plannen zijn de waterlichamen aangewezen, zijn doelen afgeleid voor de ecologische en
chemische toestand. Ook zijn maatregelen benoemd om de doelen te bereiken, per waterlichaam
en voor gebieden als geheel. De gemeente RIjssen-Holten valt onder het deelstroomgebied Rijn-
Oost.

Samenwerken aan een samenhangend waterbeheer (Waterwet)
wettelijk
verplicht

De Waterwet zorgt voor een duidelijke afbakening met de Wet milieubeheer. In tegenstelling tot z'n
voorganger de Wvo, is de Waterwet nergens van toepassing op lozingen op rioolstelsels,
vuilwaterriolen, hemelwaterriolen en ontwateringstelsels (de zogeheten indirecte lozingen). De
Waterwet is wèl van toepassing op lozingen die direct in het oppervlaktewater plaatsvinden
(bijvoorbeeld een lozing van een bedrijfshemelwaterriool op oppervlaktewater) en lozingen
rechtstreeks op de RWZI. Alle overige lozingen vallen onder de Wet milieubeheer en in sommige
gevallen nog onder de Wet Bodembescherming. Kortom de verhouding tussen gemeente en
waterbeheerder bij indirecte lozingen is veranderd. Ondanks dat de waterbeheerder hiervoor geen
bevoegd gezag is, heeft zij nog wel een aantal bevoegdheden.

De Waterwet verplicht gemeente en waterbeheerder dan ook samen te werken aan een
samenhangend waterbeheer, waarbij de nodige afstemming van taken en bevoegdheden moet
plaatsvinden. Het vGRP vervult hierin een belangrijke functie!

Rioolheffing (Gemeentewet art. 228a)
wettelijk
verplicht

Vanuit de Gemeentewet kunnen gemeenten onder de naam rioolheffing een belasting heffen voor
de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de drie zorgplichten.
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Lozingseisen afvalwater op de riolering
Definitie afvalwater: huishoudelijk - en bedrijfsafvalwater, en overig water waarvan men zich wil
ontdoen

wettelijk
mogelijk

Om zowel het functioneren van de riolering én de RWZI als de bescherming van de omgeving
(bodem en oppervlaktewater) te waarborgen kan de gemeente eisen stellen aan hoeveelheid en
samenstelling van het door de particulier te lozen afvalwater. Voor lozingen zijn of worden
verschillende lozingenbesluiten van toepassing (amvb's). Alle lozingsvoorschriften kennen een
zorgplicht voor de lozer. Die mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen
oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Aanvullende voorschriften staan in de
lozingsvoorschriften. Per doelgroep is (respectievelijk komt) er een amvb:
1. Voor particulieren: Regels voor het lozen op de riolering, de bodem en het oppervlaktewater

zijn gebundeld in het Besluit lozing afvalwater huishoudens dat op 1 januari 2008 in werking
is getreden.

2. Voor bedrijven: Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden waarin voor
bedrijven het lozen op de riolering wordt geregeld. Voor landbouwbedrijven zijn/worden de
algemene regels opgenomen in het Activiteitenbesluit (na 2011, www.infomill.nl).

3. Lozen vanuit openbaar gebied: Dit is per 1 juli 2011 geregeld in het Besluit lozing afvalwater
buiten inrichtingen (BLBI). Met dit besluit wordt ook het lozen dat plaatsvindt door of namens
de gemeente in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten geregeld. Dat
betreft de zorgplicht voor stedelijk afvalwater op grond van artikel 10.33 Wm, en de
zorgplichten voor afstromend hemelwater en grondwater op grond van artikel 3.5 en 3.6
Waterwet. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) heeft hierbij een centrale rol. Het gaat hier
om de volgende gemeentelijke lozingen:
- vanuit een schoonwaterstelsel in de bodem of het oppervlaktewater (artikel 3.14)
- vanuit overstorten van vuilwaterstelsels (artikel 3.15)
- vanuit alternatieve systemen, volgens artikel 10.33, tweede lid, Wm, in de bodem of het
oppervlaktewater (artikel 3.16).

Voorwaarde in deze artikelen is dat de voorzieningen worden genoemd in en beheerd volgens
het GRP en het lozen conform het GRP wordt uitgevoerd.

Lozingseisen hemel- en grondwater
wettelijk
mogelijk

Vanuit de Wet milieubeheer hebben gemeenten de mogelijkheid om via een verordening regels te
stellen aan het lozen van hemelwater en grondwater. Zij kunnen met de verordening dus
voorschrijven dat particulieren regenwater en/of grondwater op eigen perceel moeten verwerken
of gescheiden aan de gemeente moeten aanleveren. De verordening kan geen eisen stellen aan
het lozen van stedelijk en/of huishoudelijk afvalwater. Gemeenten zijn niet verplicht om de
verordening op te stellen.

Voorkeursvolgorde omgang afvalwater (Wet milieubeheer art.10.29a)
wettelijke
voorkeur

Ter bescherming van het milieu is in de Wet milieubeheer een voorkeursvolgorde voor de omgang
met afvalwater opgenomen:
1. Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;
2. Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;
3. Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer;
4. Huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat

daarmee wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt, wordt ingezameld en
afgevoerd naar een RWZI;

5. overige afvalwater wordt zo nodig na zuivering bij de bron:
a. hergebruikt
b. in het milieu gebracht
c. afgevoerd naar een RWZI

Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De uiteindelijke afweging zal lokaal moeten
worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal moet staan. Indien daartoe
argumenten aanwezig zijn, kan van deze volgorde worden afgeweken.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk10/Titel105/Artikel1033
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/#Hoofdstuk3_1_Artikel35
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/#Hoofdstuk3_1_Artikel35
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/wetgeving/wet-milieubeheer/gemeentelijk/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/#Hoofdstuk3_38_Artikel314
http://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/#Hoofdstuk3_38_Artikel315
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk10/Titel105/Artikel1033
http://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/#Hoofdstuk3_38_Artikel316
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Basisinspanning
landelijke
afspraak

De basisinspanning riooloverstorten is een aanbeveling van de CIW c.q. CUWVO
(coördinatiecommissie uitvoering Wvo) uit 1992 die er op neerkomt dat rioolsystemen zodanig
aan te passen dat de vuiluitworp uit overstorten van deze systemen wordt verminderd.
Veelgenomen maatregelen zijn het aanbrengen van meer berging, meer pompovercapaciteit of
het afkoppelen van verhard oppervlak. Een deel van de inspanning moet daarbij door de
gemeente worden gedaan, een ander deel door het waterschap.

De bedoeling is dat met deze investering in het rioolstelsel de vuiluitworp van rioolstelsels via
riooloverstorten wordt verminderd. In de praktijk wordt veelal aan de basisinspanning voldaan
door het afkoppelen van verhard oppervlak, de aanleg van bergbezinkbassins en/of het
aanbrengen van meer pompcapaciteit.

Waterkwaliteitsspoor
landelijke
afspraak

Het rioleringsbeleid is erop gericht dat lozingen vanuit riolering op oppervlaktewater niet de
gewenste kwaliteit voor oppervlaktewater in de weg staan. Hiervoor is een tweesporenbeleid,
welke bestaat uit een emissiespoor (basisinspanning) en een waterkwaliteitsspoor. Het
tweesporenbeleid is een landelijk gedragen beleid. De invulling hiervan kan per waterschap
verschillen.

Na de uitvoering van de basisinspanning wordt elk lozingspunt beoordeeld op de waterkwaliteit.
Dit is het waterkwaliteitsspoor. Als niet wordt voldaan aan de gewenste (basis) kwaliteit dan
wordt de locatie aangeduid als knelpunt. Elk waterschap bepaald in overleg met gemeenten de
definitie van een knelpunt en de oplossingsrichting.

Stedelijke wateropgave (Nationaal Bestuursakkoord Water 2003 en NBW act. 2008)
landelijke
afspraak

In 1999 is de Commissie Waterbeheer 21e eeuw ingesteld. Aanleiding waren de hoge
rivierstanden in 1993 en 1995, de overlast door extreme neerslag in 1998 en de verwachte
klimaatverandering. Het advies van deze commissie staat aan de basis van het Nationaal
Bestuursakkoord Water (hierna NBW) dat in 2003 door Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG)
en waterschappen (Unie van Waterschappen) is ondertekend.

Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland op orde te
krijgen en op orde te houden. Om zodoende de kans op wateroverlast in het stedelijk gebied tot
een minimum te beperken. In het NBW is daarom afgesproken de Stedelijke Wateropgave in
beeld te brengen.

De stedelijke wateropgave bestaat uit de aanpak van wateroverlast door overstromend
oppervlaktewater; de aanpak van de wateroverlast in relatie tot rioolcapaciteit en de aanpak van
grondwateroverlast. Hierdoor is de stedelijke wateropgave een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor zowel het waterschap als de gemeente. Door samen te werken aan de
stedelijke wateropgave kunnen meerdere knelpunten integraal worden opgelost.
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Bestuursakkoord Water 2011
landelijke
afspraak

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben op 23 mei 2011 het
Bestuursakkoord Water 2011 ondertekend. In het akkoord staan concrete afspraken over een
doelmatiger waterbeheer.

De belangrijkste afspraken in het Bestuursakkoord Water gaan over:

 Waterveiligheid: Nederland beschermen tegen overstromingen en wateroverlast door
neerslag;

 Beschermen van waterkwaliteit en zoetwatervoorziening;

 Doelmatig samenwerken in de waterketen.

Doelmatigheid is de term die centraal staat in het Bestuursakkoord Water 2011, en heeft een
drieledig doel:
1. Kosten: het beperken van de stijging van de lokale heffingen (minder meerkosten);
2. Kwaliteit: het sturen op resultaat;
3. Kwetsbaarheid: het zorgen voor voldoende en vakkundig personeel

Dit vGRP geeft aan hoe de komende jaren hier invulling aan wordt gegeven. Naast de Stedelijke
wateropgave vraagt het bestuursakkoord van gemeente en waterschap invulling te geven aan
het doelmatig samenwerken in de waterketen, het thema waterveiligheid en de bescherming van
de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening. Dit verbreed GRP geeft een invulling aan de
samenwerking in de waterketen en biedt de mogelijkheid om invulling, in de vorm van beleid en
maatregelen, te geven aan de genoemde thema's.

taakstellingen en verplichtingen van de gemeente status

Notitie Riolering van de commissie BBV
De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna:
BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Samenvatting
Basisregels:
- Investeringen in het riool moeten worden geactiveerd, het gaat om investeringen met

economisch nut (artikel 59 BBV);
- Ter bestrijding van de kosten van de watertaken kan de gemeente een rioolheffing in rekening

brengen (228a Gemeentewet). Wat wel en wat niet onder de kosten valt is primair een fiscaal
vraagstuk. De handreiking kostentoerekening leges en tarieven (te vinden op www.minBZK.nl)
geeft hiervoor waardevolle handvatten;

- In het tarief kan een egalisatiebedrag meegenomen worden voor toekomstig grootonderhoud.
Egaliseren is mogelijk op grond van 44,1c BBV. (De onderhoudsvoorziening krijgt bij vorming uit
het tarief het karakter van een 44,2-voorziening).

Specifieke regels:
- In het tarief mogen spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen worden

meegenomen. Deze worden als last in de exploitatie toegevoegd aan een voorziening ex. artikel
44 lid 2 BBV;

- Bij realisatie van de vervangingsinvestering wordt deze voor het volle bedrag geactiveerd. Het
bedrag voor toekomstige vervangingsinvesteringen in de rioolvoorziening kan op het te
activeren bedrag in mindering worden gebracht (afboeking in de balanssfeer).

- Ook wanneer “idealiter” de jaarlijkse spaarbedragen precies gelijk zijn aan de jaarlijkse
vervangingsinvesteringen moeten vanwege de wettelijke regels de “spaarbedragen” als last
worden geboekt en wordt vervolgens de daarmee gevormde voorziening afgeboekt op de
geactiveerde vervangingsinvesteringen.

- Wanneer van een vervangingsinvestering een boekwaarde resteert, hoeft hierop niet te worden
afgeschreven maar kunnen bedragen voor vervanging die in latere begrotingsjaren worden
ontvangen, op de boekwaarde worden afgeboekt. De gemeente kan er echter ook voor kiezen
om de kapitaallasten van de resterende boekwaarde in het tarief op te nemen.

landelijke
afspraak
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Overige:
- de geraamde BTW mag worden meegenomen in de berekening van de tarieven.

Richtlijnen van de commissie BBV
Hieronder volgt een overzicht van de richtlijnen van de commissie BBV die metingang van het jaar
2008 integraal van toepassing zijn op ‘riolering’. De richtlijnen van de commissie worden
onderscheiden naar:
1. stellige uitspraken;
2. aanbevelingen.

I. Stellige uitspraken
Uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het
gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is van belang dat de voorziening onderhoud resp. vervanging
in de begroting en in de jaarrekening zodanig wordt toegelicht dat de relatie is te leggen met
het GRP en inzicht kan worden geboden in het onderscheid onderhoud cq spaarcomponent
vervangingsinvesteringen.
De gemeente kan niet meer in mindering brengen op de boekwaarde van
vervangingsinvesteringen dan aan spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen
bijeen gespaard is in de voorziening. Uit oogpunt van efficiency kan de gemeente die een
riooltarief in rekening brengt één rioolvoorziening op grond van art 44,2 BBV aanhouden waarin
dan zowel de egalisatiebijdragen voor het toekomstig groot onderhoud als de
spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen zitten. Het gemaakte onderscheid is
nodig omdat de spaarcomponent voor toekomstige vervangingingsinvesteringen in mindering
gebracht worden op de aanschafwaarde van de betreffende investeringen (afboeking in de
balanssfeer) en de pieklasten grootonderhoud rechtstreeks op de voorziening wordt
afgeboekt.

II. Aanbevelingen
De commissie BBV doet de aanbeveling om –als een gemeente een riooltarief hanteert- de
gerealiseerde resultaten riolering te muteren op een bestemmingsreserve ‘riolering’, het geeft
inzicht in de mate waarin de planning wordt gerealiseerd, en doet de aanbeveling de kaders
ervoor vast te leggen in de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet.

5.2 Bestaande afspraken regionale overheden

Waterbeheerplannen van Rijk, provincie en waterschappen
Nationaal Waterplan 2009
Omgevingsvisie provincie Overijssel, waterbijlage 2009
Waterbeheerplan 2010-2015, een gezamenlijk product van de waterschappen Regge&Dinkel, Rijn& IJssel
en Velt&Vecht
De KRW eist dat de zogenaamde KRW-waterlichamen in beginsel in 2015, doch uiterlijk in 2027 een
goede ecologische en chemische toestand moet hebben. Fasering van het bereiken van doelen is
ingegeven vanuit de gedachte dat te realiseren doelen ook haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Rond de
jaarwisseling van 2008 – 2009 zijn diverse ontwerp-water(beheer)plannen voor korte tijd ( 6 weken) of
lange tijd (6 maanden) ter inzage gelegd voor inspraak. Het betrof:

 zes nationale waterplannen: het Nationaal waterplan; vier stroomgebied-beheersplannen (Eems,
Maas, Rijndelta en Schelde) en het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkwateren;

 de waterhuishoudingsplannen of omgevingvisies van alle provincies;

 de waterbeheersplannen van alle waterschappen, en;

 de waterplannen/rioleringsplannen van gemeenten indien de betreffende gemeenten concrete
KRW-maatregelen moesten nemen. Dit geldt niet voor Rijssen-Holten.
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Twents Waternet - Waterwinst Taak 2.0
Samen met het waterschap Regge en Dinkel en de Twentse gemeenten is een inventarisatie uitgevoerd
van reële kansen om via samenwerking de kwaliteit van de afvalwaterketen te verbeteren. Dit heeft
geresulteerd in het concept-rapport Waterwinst Taak 2.0. Het streven is dat de waterwethouders op 9
mei 2012 de samenwerking accorderen door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
De volgende doelen van de samenwerking zijn in het concept-rapport benoemd:

 een kostenbesparing van 25% in 2020 voor het waterschap en de gemeente (minder meerkosten)

 het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het afvalwaterketenbeheer

 het verminderen van de kwetsbaarheid, zowel in beheerorganisaties als de waterketen zelf.
De bijbehorende ambitie is dat eind 2012 er effectief en doelmatig wordt samengewerkt, eind 2013 de
samenwerking met ook de ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen van de grond is gekomen
en eind 2020 het besparingsdoel volledig is bereikt.

De organisatie van de samenwerking is gebaseerd op de
bestaande structuur van het Twents Waternet, met een
inrichting in een bestuurlijk en ambtelijk Platform, een
Adviesgroep en de Werkplaatsen. Uiteindelijk zal het
Twents Waternet een duidelijke relatie krijgen met het
SSNT (Shared Service Netwerk Twente), waarin
samenwerking van allerlei overheidsdiensten
bewerkstelligd zal worden.

Of de taakstelling van minder-meerkosten gemiddeld voor Nederland, per regio, of per afzonderlijke
organisatie zal gelden is op dit moment nog niet duidelijk. In Twente wordt er voorlopig vanuit gegaan
dat de exploitatielasten 10% en de investeringskosten in het jaar 2020 circa 25% lager zouden moeten
uitvallen dan nu wordt geraamd (dus voor de gemeente Rijssen-Holten ten opzichte van de koers uit het
GRP 2005-2012).

De Waterwinst Taak 2.0 borduurt voort op het Twents Kansenboek Ketenoptimalisatie, een product van
het waterschap Regge en Dinkel en de Twentse gemeenten. TKK bevat een inventarisatie van reële
kansen die via samenwerking de kwaliteit van de afvalwaterketen kunnen verbeteren, en geeft invulling
aan de opgaven uit het Nationaal Bestuursakkoord. De kansen uit het boek krijgen de komende jaren
vorm, en worden doorgezet in Waterwinst Taak 2.0.

Specifiek zijn voor het afvalwatersysteem Rijssen de volgende kansen benoemd. Onderstaande tabel
geeft een overzicht met de huidige stand van zaken.
Ontwikkeling Kans Kansrijkheid Stand van zaken

Gezamenlijk communiceren
naar de burger

Matig Nog niet concreetSamenwerken

Samenwerken gemeenten
bij gedifferentieerde
rioolheffing

Matig Nog niet concreet

Pilot revitaliseren
bedrijventerrein

Matig In onderzoek 2012

Benutten warmte uit
effluent

Matig In onderzoek 2012

Ruimtelijke ontwikkeling
Molendijk Noord

Kwaliteitsverbetering
Regge-oevers

Hoog Herinrichting
Maatgraven

Ruimtelijke ontwikkeling
Opbroek

Afvoercapaciteit Weth.
Korteboslaan

Hoog Lopend onderzoek 2012

Duurzaam waterbeheer
Volkspark en Havezaathe

Hoog Maatregel voorgesteld in
BRP 2012

Herinrichting de
Maatgraven

Herzien waterstructuur De
Maatgraven

Matig In uitvoering

Hemelwaterbeleid Duurzame afvoer van
kwelwater

Hoog Meeliftend met afkoppel
van hemelwater

Reggevisie Recreatieve fietsroute
langs Regge

Laag Meeliftend met
herinrichting Maatgraven
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WT4
De groep van de vier gemeenten in West-Twente (Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en
Wierden) gaat concrete stappen nemen om te zorgen voor meer efficiency binnen de bedrijfsvoering.
Dit sluit aan bij de Werkplaatsen vanuit het Twents Waternet.

Verbrede wateragenda Rijn-Oost
Naast de regio Twente is er een organisatiestructuur op stroomgebiedsniveau, in de vorm van regionale
ambtelijke en bestuurlijke overleggen Rijn-Oost. De verbrede wateragenda Rijn-Oost betekent voor de
gemeente Rijssen-Holten een continuering van haar inzet in het overkoepelende overleg binnen het
stroomgebied door deelname aan de ambtelijke en bestuurlijke overleggen. De conclusies en
aanbevelingen voor samenwerking worden met name opgepakt met de Regio Twente. De
waterschappen Groot-Salland en Rijn&IJssel zijn echter niet uit beeld, samen met de gemeente wordt
een gezamenlijke inspanning geleverd om de waterkwaliteit te verbeteren en om wateroverlast te
voorkomen.

Aansluit- en overstortvergunning
Om zowel het functioneren van de RWZI als de bescherming van de omgeving te waarborgen stelde het
waterschap tot op heden eisen en voorwaarden aan de gemeente betreffende de lozingen , in de vorm
van de aansluit-en overstortvergunningen. Met het Besluit lozing afvalwater buiten inrichtingen (BLBI)
en verschillende AmvB's zijn deze voorschriften anders ingevuld. Het vergunningsysteem wijzigt, het
GRP heeft een centrale rol in het verschaffen van inzicht in de lokatie, het functioneren en het beheer
van lozingen.
In de aanwezige aansluit- en overstortvergunningen in de gemeente Rijssen-Holten is een onderzoeks-
en uitvoeringsinspanning opgenomen. Het navolgende geeft een overzicht van de relevante bestaande
voorschriften, met tussen de haken de stand van zaken. Vermeldenswaardig is dat alle waterschappen
toegang hebben tot het monitoringssysteem van de gemeente Rijssen-Holten. Met dit GRP vervallen
deze voorschriften per 1 januari 2013, de inspanning krijgt een plek in de nieuwe strategie.

Groot-Salland (2006):

 Registratie en meetverplichting (meetapparatuur is operationeel).

 Voorkomen foutieve aansluitingen en meer dan onvermijdelijke verontreiniging van
afvoerende oppervlakken (inspanning vanaf 2013).

 Saneringsplan onkruidbestrijding (gereed).

 Onderzoek waterbodemkwaliteit door het waterschap (PM).

 Calamiteitenregeling (onderdeel van het beheerregime).

Regge en Dinkel (januari 2004, wijziging van de overstortvergunning januari 2008)

 De saneringsmaatregelen conform het GRP 2000-2005 moet worden uitgevoerd, gewijzigd met
maatregelenpakket voor de kern Rijssen conform de rapportage ‘vuilemissieberekening variant
Zuidrand dd 16 juli 2007’ (maatregelen zijn uitgevoerd)

 Inventarisatie en voortgangsrapportage beëindigen ondoelmatige lozingen (vanaf 2013).

 Contactpersoon spoedeisende gevallen (onderdeel van het beheerregime).

 Aanbrengen adequate storingssignalering 8 gemalen (gereed)

 Voorkomen van foutieve aansluitingen (vanaf 2013).

 Registratie en meetverplichting (meetapparatuur is operationeel).

 Opstellen hydraulische berekeningen (gereed).

 Verwijdering lokaal ernstig verontreinigd bodemsediment (i.c.m. overdracht stedelijk water)

Rijn en IJssel (aangeleverd door het waterschap, augustus 2012)

 uitvoering waterkwaliteitsspoor 2012 (de overstort aan de Keizersweg te Holten blijft
aandachtspunt).

 Registratie en meetverplichting (het waterschap ontvangt reeds de meetgegevens).

 Uitwisseling gegevens rioolgemalen (gereed).

 Hydraulische berekeningen BRP 2012 (gereed).
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 Uitvoering OAS Holten (start najaar 2012, met aandacht voor de waterproblematiek Vletgoor
en de 0ptimalisatie van de rioolgemalencapaciteiten).

Overdracht bestaand stedelijk water
Waterschap Groot-Salland
Per brief dd 12 april 2010 geeft het waterschap aan er in de kern Dijkerhoek geen bestaand stedelijk
water is dat voor overname in aanmerking komt.

Waterschap Regge en Dinkel
Tot op heden heeft geen overdracht plaatsgevonden. Dit om meerdere redenen. Er is op dit moment
wel een ambtelijke overeenstemming tussen de gemeente en het waterschap. Dit heeft geleid tot een
collegevoorstel waarin voorgesteld wordt om voor de duur van 5 jaar het beheer formeel aan het
waterschap over te dragen, maar uit te blijven/laten voeren door de gemeente. Dit tegen vergoeding
van de kosten die het waterschap anders kwijt zou zijn. Dit betekent dat de extra onderhoud/kosten
voor eigen rekening komen. De stand van zaken is dat het waterschap, vanwege beperkte financiële
middelen hiervoor, de feitelijke overdracht niet eerder dan per 1-1 2014 of 2015 op de planning heeft
gezet. Vanuit de gemeente is het collegebesluit nog niet genomen.

Waterschap Rijn en IJssel
Met het waterschap Rijn&IJssel zijn wel afspraken gemaakt over de overdracht van de watergang langs
de Keizersweg. De visvijver blijft vooralsnog in beheer bij de gemeente
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6 Kwaliteitskader en protocollen

In deze paragraaf zijn de ambities vanuit de lange termijn visie vertaald naar kwaliteitscriteria voor de
verschillende zorgplichten. In één overzicht per onderdeel is aangegeven wat wel en wat niet verwacht
kan worden. De kwaliteitscatalogus is per zorgplicht opgebouwd uit:

 Sfeerbeelden;

 Kwaliteitsbeschrijving;

 Technisch normenkader.

Het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken bestaat uit drie onderdelen (stedelijk afvalwater,
hemelwater en grondwater). Deze onderdelen corresponderen met de drie zorgplichten van de
gemeente. De drie onderdelen vormen samen het kwaliteitskader gemeentelijke watertaken die in dit
hoofdstuk is opgenomen.

Zorgplicht onderdelen

stedelijk afvalwater
sfeerbeelden

kwaliteitsbeschrijving
kwaliteitsnormen

hemelwater
sfeerbeelden

kwaliteitsbeschrijving
kwaliteitsnormen

K
W

A
LI

TE
IT

SK
A

D
ER

grondwater
sfeerbeelden

kwaliteitsbeschrijving
kwaliteitsnormen

6.1 Zorgplicht inzameling en transport stedelijk afvalwater

Onder de zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater vallen de volgende items:

Het item "inzameling van stedelijk afvalwater" heeft betrekking op de wettelijke verplichting om
afvalwater in te zamelen. Daarnaast wordt bij dit item aandacht besteed aan (foutieve) aansluitingen die
de inzameling (en zuivering) van afvalwater belemmeren. Om het afvalwater te kunnen inzamelen
moeten de buizen, putten, etc. in goede staat zijn.

Het item "transport van stedelijk afvalwater" heeft betrekking op het transport van het afvalwater naar
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Voor het transporteren van het afvalwater moeten de riolen
groot genoeg zijn en moet het water door de riolen onder vrij verval naar het gemaal of uitlaat binnen
een bepaalde tijd kunnen afstromen. De gemalen moeten voldoende capaciteit hebben om het
afvalwater te kunnen verpompen en bedrijfszeker zijn. Daarnaast moeten de buizen, putten, etc. in
goede staat zijn.

Om "ongewenste lozingen van afvalwater naar oppervlaktewater, bodem en grondwater" te
voorkomen worden onder andere door Rijk, Provincie en waterschap eisen gesteld. Het betreft de eisen
aan de lozing uit de riolering naar oppervlaktewater en lekkage naar bodem en grondwater. De keuzes
rondom deze eisen krijgen hun plek in dit item .
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sfeerbeelden AFVALWATER

dit wel!

percelen in het buitengebied zijn
aangesloten op de riolering

slechte riolen worden tijdig
vervangen

riolen verkeren in een goede
technische staat

gemalen verkeren in een
goede technische staat

overstorten zijn voorzien
van meetregistratie

vuiluitworp via overstorten leidt niet
tot stank en vervuiling

maar dit niet!

overstorten vormen een
risico voor de omgeving

scheuren in de rioolbuis waardoor
deze mogelijk kan instortten

lekkende riolen

gemalen verkeren in een
slechte technische staat

verstopte riolen door wortelingroei riolen verkeren in een
slechte technische staat
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AFVALWATER

kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm

aansluitingen Het afvalwater wordt ingezameld en gezuiverd.
Het afvalwater kan dus niet in sloten of bodem
lopen. Er zijn daarom geen stankklachten en of
verontreinigingen van sloten en bodem door
het riool.

 Percelen waar afvalwater vrijkomt en die voorzien van een

water- en elektra-aansluiting zijn aangesloten op de

riolering of een lokale zuiveringsvoorziening (IBA).

 Alle percelen binnen de bebouwde kom zijn aangesloten op

de riolering.

Op de voorzieningen zitten geen (foutieve)
aansluitingen die de inzameling (en zuivering)
van afvalwater belemmeren.

 Er zijn geen foutieve aansluitingen op de DWA riolering of

drukriolering; daar waar deze geconstateerd zijn wordt

gehandhaafd.

 Er kan geen oppervlaktewater via overstorten en

nooduitlaten in gemengde of DWA riolering intreden.

 Er zijn geen overtredingen van lozings- en

aansluitverordeningen; daar waar overtredingen bekend

zijn wordt gehandhaafd.

 Spoelwater van ontijzeringsinstallaties mag niet op het riool

worden geloosd. Lozing via een zuiverende voorziening, op

oppervlaktewater of de bodem is toegestaan.

De voorzieningen voor inzameling en transport
van stedelijk afvalwater verkeren in een goede
technische staat.

 Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit, waterdichtheid of

afstroming (conform het kwaliteitsmanifest) komen niet

voor.

 De beheerdata is op orde. Mutaties zijn verwerkt conform

het protocol.

technische
staat

Afvalwater kan ongehinderd afstromen.  Wanneer stankoverlast in openbaar gebied wordt

geconstateerd wordt binnen een week actie ondernomen.

 De verloren berging is maximaal 10% per streng

Afvoer-
capaciteit

Doordat het afvalwater snel wordt afgevoerd
komt aantasting van het riool niet voor en zijn
er geen risico's op beschadigde riolen.

 De maximale vervuilingsgraad in de VWA en gemengde

riolen bedraagt 30%.

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is

maximaal 24uur.

Bedrijfszeker-
heid

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen is
gewaarborgd. Kans op calamiteiten is hiermee
beperkt.

 Het gemiddeld aantal storingen van rioolgemalen is minder

dan 2 keer per jaar. Per individueel rioolgemaal is het aantal

storingen minder dan 5 keer per jaar. Reservepompen

kunnen binnen 24 uur geplaatst worden.

 Storingen moeten binnen 48 uur na signalering zijn

verholpen, overlast dient binnen 24 uur verholpen te zijn

 Alle gemalen in de gemengde deelgebieden met een

overstort zijn voorzien van een reservepomp.

vuiluitworp Bij hoosbuien wordt het rioolwater afdoende
opgevangen in de riolen (en eventuele
bergingsvoorzieningen). De vuiluitworp via de
overstorten in sloten en vijvers is beperkt.
Slechts af en toe is er sprake van stank en
vervuiling.

 De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels moet kleiner of

gelijk zijn aan de vuiluitworp van het referentiestelsel

volgens de eenduidige basisinspanning van de CIW en mag

de doelstellingen voor het oppervlaktewater niet in gevaar

brengen. Deze zijn in overleg met de

waterkwaliteitsbeheerder bepaald.

 De maximale vervuilingsgraad in de gemengde riolen

bedraagt 30%.

 Er kan geen oppervlaktewater via overstorten en

nooduitlaten in gemengde of VWA riolering intreden.

 Overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van

meetregistratie.

De vuiluitworp via de overstorten in sloten en
vijvers leidt niet tot risico's voor mens en
omgeving.

 De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels moet kleiner of

gelijk zijn aan de doelstellingen voor de

oppervlaktewaterkwaliteit, zoals bepaald in overleg met de

waterkwaliteitsbeheerder.

 Risicovolle overstorten zijn gesaneerd.
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6.2 Zorgplicht overtollig hemelwater

Onder de zorgplicht voor het overtollige hemelwater vallen de volgende items:

Bij gemengde rioolstelsels wordt de neerslag die valt op daken en wegen vermengd met afvalwater van
huishoudens en bedrijven getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het transporteren en
zuiveren van relatief 'schoon' hemelwater is geen duurzame oplossing. De waterzuivering wordt
onnodig belast en er wordt onnodig energie verbruikt. Bewuste keuzes in het omgaan met regenwater
zijn dus noodzakelijk.

Dit item heeft betrekking op wateroverlast tijdens regen, door een tekort schietend rioolsysteem. Om
dit zoveel mogelijk te voorkomen, moet de riolering voldoende afvoercapaciteit hebben. Hiervoor
dienen de buizen, putten, etc. in goede staat zijn. Regulier onderhoud en tijdige vervanging is daarbij
noodzaak. Daarnaast moet de bovengrond zodanig zijn ingericht dat bij hevige neerslag (de Rijssenbui)
het overtollig water in voldoende mate kan worden afgevoerd.

Ook kan sprake zijn van wateroverlast als gevolg van oppervlaktewater dat buiten de oevers treedt.
Het is dan ook belangrijk dat de gemeente en de waterkwantiteitsbeheerder hun gezamenlijke
waterbeleid op elkaar afstemmen, en een gezamenlijke inspanning leveren om wateroverlast in
stedelijke gebieden te voorkomen.

De gemeente draagt de onderhoudsplicht voor een deel van de overige watergangen. Het betreft onder
andere een baggerverplichting en het schoonhouden van het doorstroomprofiel. De gemeente sluit
hierbij in principe aan bij de onderhoudsregimes zoals gehanteerd door de waterschappen.
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sfeerbeelden HEMELWATER

dit wel!

hemelwater wordt geborgen in de
openbare ruimte

Voor hemelwater geldt de trits
vasthouden - bergen - afvoeren

onkruidbestrijding bij afgekoppelde
wegen wordt uitgevoerd volgens de
wettelijke voorschriften

water stroomt goed af via kolken
door structurele reiniging

bij 'water-op-straat' situaties is
geen sprake van overlast

hinderlijke plassen komen beperkt
voor

maar dit niet!

bij rioolvervanging wordt het
scheiden van schoon hemelwater
niet afgewogen

er worden uitlogende
materialen toegepast

er wordt uitsluitend chemische
onkruidbestrijding toegepast

water kan niet goed via
kolken afstromen

straten staan blank en zijn
niet meer toegankelijk

wegen zijn tijdelijk niet toegankelijk
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HEMELWATER

kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm

inzameling Overtollig hemelwater wat de
particulier niet op eigen terrein kan
verwerken wordt ingezameld.

 In bestaand stedelijk gebied wordt de particulier niet

verplicht het hemelwater op eigen terrein te verwerken.

 Bij nieuwbouw en renovatie wordt waar mogelijk van de

particulier geëist het hemelwater bovengronds aan te

bieden. Zo niet, dan moet het op eigen terrein verwerkt

worden.

Op de voorzieningen zitten geen
(foutieve) aansluitingen die de
inzameling (en verwerking) van
overtollig hemelwater belemmeren.

 Er zijn geen foutieve aansluitingen op de HWA riolering;

daar waar deze geconstateerd zijn wordt gehandhaafd.

 Verharde oppervlakken met grote risico's op vervuiling

lozen via de riolering naar de RWZI.

 Door gebruik te maken van duurzame, milieuvriendelijke en

niet uitlogende materialen worden risico's op vervuiling van

afgekoppelde oppervlakken voorkomen.

 De onkruidbestrijding vindt plaats volgens de wettelijke

voorschriften.

Er wordt geprobeerd zoveel
mogelijk schoon hemelwater te
scheiden van het afvalwater.

 Bestaand gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien

technisch uitvoerbaar, toelaatbaar voor het milieu en

kosteneffectief.

 Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in

woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.

Daar waar mogelijk mag de eigenaar (na overleg met de

waterkwaliteitsbeheerder) het HWa ook rechtstreeks lozen

op de waterpartijen. Bij wadi/retentie dient het HWA

bovengronds te worden aangeboden.

 Er wordt een hemelwaterloket ingericht. De gemeente zal

vervolgens optreden als adviseur voor de particulier.

technische
staat

De voorzieningen voor inzameling
en verwerking van overtollig
hemelwater verkeren in een goede
technische staat.

 Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit (conform het

kwaliteitsmanifest) komen niet voor.

 Ingrijpmaatstaven voor afstroming (conform het

kwaliteitsmanifest) komen niet voor.

afvoer-
capaciteit

De bebouwing, wegen en openbare
ruimte zijn zo ingericht dat het
water bij hoosbuien redelijk goed
kan afvoeren naar de straatkolken
en/of riolering. Hinderlijke plassen
op straat komen beperkt voor.

 Plasvorming dient binnen één uur na een normale regenbui

(4mm in één uur) weg te zijn.

 Plasvorming mag bij maximaal 5% van de kolken

voorkomen. Incidenteel verstopte kolken zijn binnen een

week verholpen.

Bij hoosbuien kan de riolering het
water afvoeren zonder dat dit leidt
tot hinder.

 De vrijverval riolering moet in staat zijn een bui die 1x in de

2 jaar (ca. 20mm in 60 minuten) optreedt te verwerken

zonder dat dit tot theoretische 'water-op-straat' situaties

leidt.

Bij extreme situatie mogen 'water-
op-straat' situaties ontstaan. Dit
mag niet leiden tot overlast/schade.

 Bij buitengewone omstandigheden vind waterberging plaats

buiten de riolering op daarvoor ingerichte locaties zoals

watergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte

is zodanig ingericht dat bij buitengewone omstandigheden

(eens per 100 jaar) geen overlast voor de omgeving

optreedt (waterstand maximaal 15cm boven straatpeil).

Woningen mogen niet onderlopen en doorgaande

verkeersroutes mogen niet worden geblokkeerd.

 Ook de Rijssenbui (50mm in 75 minuten) mag niet leiden tot

wateroverlast volgens bovenstaande definitie.
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6.3 Zorgplicht structurele grondwateroverlast

Het item "grondwateroverlast" heeft betrekking op de nieuwe zorgplicht voor 'het in openbaar
gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde structurele nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken'.
Binnen dit item worden keuzes vastgelegd over definities als 'structureel','nadelige gevolgen' en
'doelmatigheid'.

sfeerbeelden GRONDWATER

dit wel!

kruipruimtes zijn droog kruipruimtes zijn droog
ontwatering in openbaar gebied
wordt verbeterd als dit nodig is

maar dit niet!

natte plantsoenen kruipruimte staat vol water beschimmelde muren in de woning
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GRONDWATER

kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm

Inzameling Er is een waterloket, de rol van de
gemeente is helder.

 Er wordt een grondwaterloket ingericht. De gemeente zal

vervolgens optreden als adviseur voor de particulier.

 Er is een grondwaterprotocol aanwezig, waarin de kaders

zijn vastgelegd voor de begrippen "structureel nadelige

gevolgen", "bestemming van de gronden" en "doelmatig",

en is aangegeven wat de burgers van de gemeenten mogen

verwachten.

Er is geen sprake van een muffe
lucht of schimmelplekken in de
woningen en gebouwen.

Er staat af en toe water in
kruipruimtes onder woningen.

Verwerking

De tuinen en plantsoenen zijn na
een periode van regen een paar
dagen drassig en daardoor redelijk
begaanbaar.

 Grondwateroverlast wordt als structureel beschouwd als er

gedurende een aangesloten periode te hoge

grondwaterstanden én meldingen over grondwateroverlast

zijn geregistreerd.

 Bij nieuwe bestemmingen en ontwikkelingen: een

drooglegging van 1,20 meter en een ontwateringsdiepte

van 0,90 meter beneden straatpeil, die maximaal 2 weken

per jaar mag worden overschreden.

 Bij bestaande situaties: een ontwateringsdiepte van

- woningen/gebouwen met kruipruimte 0,70

- kabels en leidingen 0,60-1,00
- primaire wegen 1,00
- secundaire wegen 0,70
- industriegebieden, centrumgebieden 0,70
- tuinen, plantsoenen, parken 0,50
- kampeerterreinen 0,50
- begraafplaatsen (t.o.v. onderkant kist) 0,30
- sportvelden 0,50
die maximaal 2 weken per jaar mag worden overschreden.
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6.4 Protocollen

In de kwaliteitscatalogus zijn voor bepaalde kwaliteitsnormen protocollen gedefinieerd. Hierin is een
gebiedsspecifieke uitwerking van de normen opgenomen.

6.4.1 Gedifferentieerd rioolbeheer en Kwaliteitsmanifest rioolinspecties

Onder deze noemer wordt verstaan: het reinigen en inspecteren van de riolering, het uitvoeren van
klein onderhoud en reparaties, de jaarlijkse exploitatie (stroom, telefonie e.d.), en het bijhouden van de
informatie in de beschikbare systemen (GBI). Aan het reguliere beheer van de gemalen, drukriolering en
randvoorzieningen wordt momenteel adequaat invulling gegeven.
In de huidige beheerstrategie is het reinigings- en inspectieregime voor alle vrijverval-riolen gelijk. Dit
houdt in eens in de 7 jaar reinigen, en elke 15 jaar inspecteren in combinatie met reinigen. In het
Rioolbeheerplan 2013-2017 is een aantal scenario’s geschetst om het regulier beheer verder te
professionaliseren. Hierbij wordt gevarieerd in de intensiteit van reinigen en inspecteren en
gedifferentieerd naar riooltype. Ook verschilt het moment van ingrijpen bij schades in de scenario’s. Zo
is een schade in een woonwijkriool bijvoorbeeld minder van belang dan diezelfde schade in een
hoofdtransportriool of in een grondwaterbeschermingsgebied. De volgende scenario's zijn
onderscheiden:

 voortzetten huidige strategie: reiniging&inspectie voor alle riolen gelijk, levensduur 60 jaar

 beheer Intensief: vaker reinigen van alle riolen, levensduur naar 70 jaar

 beheer Middel: meer steeksproefsgewijze inspectie, levensduur naar 80 jaar

 beheer Extensief: minder vaak reinigen&inspecteren, levensduur naar 80 jaar

 differentiatie structuurelementen: de cycli zijn afhankelijk van het structuurelement (differentiatie
naar de rioolfunctie en het gebiedstype, differentiatie in
levensduur naar 70/80 jaar. Ook de reinigingsfrequentie van de
kolken wordt gedifferentieerd naar gebied, van 1 tot 3x per jaar.

Tabel 6.4.1: vergelijking totaalkosten beheerscenario's
Onderhoud (reparatie,

reiniging&inspectie)
Vervangingsinvesteringen

vrijverval
scenario

2013-2017 2018-2072 2013-2017 2018-2072

Voortzetten huidige beheerstrategie €540.840 €6.639.106 €4.249.312 €131.717.374

werkplanning intensief beheer €378.994 €5.127.265 €4.249.312 €97.215.532

werkplanning gemiddeld beheer €358.164 €4.832.680 €1.241.766 €82.354.703

werkplanning extensief beheer €358.164 €4.289.799 €1.241.766 €82.354.703

werkplanning beheer op structuurelementen €370.930 €4.964.616 €3.222.094 €90.292.388

werkplanning beheer op structuurelementen,
na maatregeltoets

€559.641 €4.964.616 € 1.887.105 €91.085.114

In de bovenstaande tabel zijn de kosten van de scenario's samengevat. De tabel laat zien dat de huidige
beheerstrategie de meest kostbare is. De genoemde bedragen zijn de ramingen voor reiniging,
inspectie, reparaties en vervanging. De verschillen tussen de scenario's ontstaan met name door de
verlenging van de technische levensduur van 60 jaar nu tot maximaal 80 jaar, en het minder intensief
reinigen en inspecteren. Besparing op het reguliere beheer van de vrij-vervalriolering is mogelijk. Het
scenario 'Op structuurelement' wordt toegepast voor het rioolbeheer. Dit scenario zorgt namelijk voor
een passende, professionele beheerstrategie bij de verschillende functies en lokaties van de riolen, en
levert een mogelijke jaarlijkse besparing van circa €170.000 op de onderhoudsbudget voor de
planperiode 2013-2017. Ook sluit dit scenario aan bij de onderzoek naar 'doelmatige maatregelen voor
riolering, specifiek in grondwaterbeschermingsgebieden', zoals in 2012 gezamenlijk met de provincie
Overijssel is opgezet.



Gemeentelijk RioleringsPlan 2013-2017,
gemeente Rijssen-Holten
Projectnr. 245955 - december 2012, revisie 06

Pagina 29 van 78

Hiernaast worden minder riolen vervangen. Voor het definitieve Rioolbeheerplan is een maatregeltoets
uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat 50% van de vervangingen niet urgent is en kan worden
uitgesteld naar de periode 2018-2023. Wel is de verwachting dat in de planperiode meer kosten moeten
worden gemaakt voor kleine reparaties. Hiervoor is ca. 10% van het beoogde vervangingsbudget
opgenomen.

Bij het extensieve en het middelste scenario kan
verdergaand bespaard worden, er wordt nog later en
minder frequent ingegrepen. De risico's voor
verstoppingen, verzakkingen, klachten en calamiteiten
nemen echter toe. De beheerstrategie is in detail
uitgewerkt in het Rioolbeheerplan 2013-2017.

De keuze tussen de scenario´s is in juni 2012 voorgelegd
aan het college en de commissie Grondgebied. Met het
advies vanuit het Rioolbeheerplan om het scenario 'Op
structuurelement' toe te passen, is ingestemd.

Om inzicht te krijgen en houden in de technische staat van
de vrijverval riolering worden periodiek rioolinspecties en
rioolreinigingen uitgevoerd. De resultaten van deze
inspecties worden verwerkt in het rioolbeheersysteem,
waardoor de informatie bereikbaar en bewerkbaar is.

Periodiek wordt met het rioolbeheersysteem een
onderhoudsplanning gegenereerd. Hieruit volgen (op basis
van de laatste inspectiegegevens) de
onderhoudsmaatregelen voor de korte en middenlange
termijn. De toestandsaspecten zijn bepaald op basis van de
actuele NEN 3399-systematiek. De ernst van de schades is volgens de NEN 3398 'Buitenriolering -
Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten' als volgt geclassificeerd. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen waarschuwingsmaatstaven en ingrijpmaatstaven. Het betreft grenstoestanden waarbij
nadere onderzoeken respectievelijk ingrepen moeten worden uitgevoerd. Het daadwerkelijke
kwaliteitsmanifest is opgenomen en toegelicht in het in het Rioolbeheerplan.
In aanvulling hierop wordt ook de NEN 1010 (Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties) en
NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning) toegepast als richtlijnen.

6.4.2 Protocol voor mutatie gegevens in GBI

De gemeente beschikt over een geautomatiseerd beheersysteem GBI met daarin de basisgegevens van
onder meer de riolering. Een goed functionerend, volledig en actueel rioolbeheersysteem is de basis van
effectief en professioneel rioolbeheer. Uit de evaluatie van het GRP 2005-2012 bleek dat het op orde
brengen van de data vertraging heeft opgelopen. In 2011 en 2012 heeft echter een grote inhaalslag
plaatsgevonden. Het doel is dat aan einde van de planperiode 2013-2017 de data actueel is.

Hierbij is er behoefte aan een protocol om het proces rond de mutatieverwerking te stroomlijnen en
een nieuwe achterstand te voorkomen. Het streven is dat revisies binnen maximaal 1 maand verwerkt
zijn. De gemeente heeft hierin een verplichting vanuit de WION. De volgende matrix geeft een eerste
voorzet, de komende planperiode wordt deze matrix nader ingevuld.
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6.4.3 Protocol omgang met hemelwater

Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instantie zelf
verantwoordelijk geworden voor het omgaan met vrijkomend
hemelwater op hun eigen perceel (zie kader rechts). Pas wanneer
de particulier redelijkerwijs niet in staat is het hemelwater op
eigen terrein te verwerken treedt de gemeentelijke zorgplicht in
werking.

De kaders moeten worden vastgelegd voor de begrippen
"doelmatig" en "redelijkerwijs". In §6.2 is de ambitie voor de
omgang met hemelwater opgenomen. Met de vaststelling van
dit GRP staan de kaders vast. Voor de particulieren is een aantal
verschillende situaties te onderscheiden:

1. particulier terrein bestaand stedelijk gebied, werkzaamheden in openbaar terrein
Omtrent de omgang met hemelwater heeft de gemeente een 'afkoppelovereenkomst'. Dit betreft een
algemene beleidslijn. De gemeente maakt hierin onderscheid in woningen en 'de rest', bijvoorbeeld
kantoren, bedrijfshallen en kerken.

 Voor woningen kent de gemeente een meewerkvergoeding van € 50. Deze vergoeding wordt
verstrekt in die gevallen waarbij de eigenaar van de woning bereid is dakvlak van de woning (voor
zover mogelijk) af te koppelen van de riolering. Deze maatregelen worden gelijktijdig met een
afkoppelproject van de openbare verharding uitgevoerd. De kosten van de voorzieningen op
particulier terrein zijn voor rekening van de gemeente.

 Bij 'de rest' wordt geen meewerkvergoeding verstrekt. De gemeente bekostigt wel alle voorzieningen
op particulier terrein.

Bij het afkoppelen worden geen bronmaatregelen getroffen, behalve in bodembeschermingsgebieden.

2. particulier terrein bestaand stedelijk gebied, geen werkzaamheden in openbaar terrein
Deze vergoeding wordt verstrekt aan eigenaren van woningen die het regenwater afkomstig van
verhard oppervlak bergen en infiltreren op eigen terrein. Subsidie kan ook worden verstrekt in situaties
waarbij geen sprake is van een afkoppelproject van de openbare verharding.
De regeling wordt vanaf 2013 als volgt aangepast:
- de bijdrage bedraagt maximaal € 10,- per m² afgekoppeld verhard dakoppervlak (dit was € 5,-).

Subsidie is alleen mogelijk bij dakvlakken groter dan 50 m² (dit was 100 m
2
), en maximaal 50% van de

kosten wordt gesubsidieerd. Vooraf dient een afwateringsplan te worden overlegd.
- Afgekoppeld dakwater dient op eigen terrein te worden geborgen (30 mm). De gemeente bekostigt,

naast de eventueel toegekende subsidie, geen voorzieningen op particulier terrein.
- Subsidieaanvragen worden geprioriteerd op datum van inzending. Voor deze subsidieregeling is

jaarlijks maximaal € 10.000 gereserveerd.

3. Inbreidingslokaties
In geval van inbreidingslocaties luidt het gemeentelijk standpunt dat water in het gebied moet blijven.
Dit houdt in dat het hemelwater op lokatie geïnfiltreerd moet worden. Het uitgangspunt bij het ontwerp
is dat per m² afvoerend verhard oppervlak 30 mm berging gerealiseerd wordt. Wanneer er op lokatie
geen mogelijkheid is tot het vasthouden en infiltreren van 30 mm per m², dan zorgt de gemeente elders
in de omgeving voor compensatie. De kosten hiervoor (€26 per m² afvoerend verhard oppervlak)
worden verhaald op de betreffende ontwikkelaar.

4. Nieuwbouwlocaties
In geval van nieuwbouwlocaties geldt dat vooraf een ontwateringsplan moet worden ingediend. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt in woonwijken en industrieterreinen.

Woonwijken
Gescheiden stelsels
Bij gescheiden stelsels moet huishoudelijk afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) afzonderlijk op de

zorgplicht hemelwater volgens Artikel 3.5
Waterwet:

De gemeenteraad of het college van
burgemeester en wethouders dragen zorg voor
een doelmatige inzameling en verwerking van
het afvloeiend hemelwater, voor zover van
degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen of zich moet ontdoen,
redelijkerwijs niet kan worden gevergd het
afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in
het oppervlaktewater te brengen.
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erfscheiding worden aangeboden. Daar waar mogelijk mag de eigenaar regenwater ook rechtstreeks
lozen op (eventueel aanwezige) waterpartijen, een en ander in overleg met de waterbeheerder.

Wadi-/retentievoorziening
Het regenwater dat afkomstig is van zowel dak- als ander verhard oppervlak dient op de erfgrens (aan
de straatzijde) bovengronds te worden aangeboden. De gemeente zorgt voor bovengrondse afvoer naar
de wadi of retentievoorziening.
Indien het water niet aan de straatzijde bovengronds wordt aangeboden moet de particulier/
ontwikkelaar een infiltratievoorziening op eigen terrein aanleggen. In dit geval is de eigenaar
verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de voorziening. Ontwerpuitgangspunt hierbij is dat
deze voorziening per m² afvoerend verhard oppervlak over 30 mm berging beschikt. Dit wordt door
middel van een kettingbeding vastgelegd in het koopcontract. Daar waar mogelijk mag de eigenaar in
overleg met de waterbeheerder ook rechtstreeks lozen op waterpartijen.

Industrieterreinen
Bij verbeterd gescheiden stelsels moet huishoudelijk afvalwater (DWA) en regenwater (RWA)
afzonderlijk op de erfscheiding worden aangeboden. In sommige bestemmingsplannen wordt een
separaat stelsel aangelegd voor uitsluitend het schone dakwater. In dit geval moet de eigenaar dus het
vuile water, het terreinwater en het dakwater afzonderlijk aanbieden op de erfscheiding aan de
straatzijde. Indien de mogelijkheid bestaat om het schone dakwater rechtstreeks aan te sluiten op open
water wordt hieraan de voorkeur gegeven.

5. buitengebieden
In de buitengebieden is drukriolering aangelegd. Deze systemen zijn niet bedoeld voor de inzameling
van regenwater (RWA), de eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van het regenwater dat
valt op het eigen terrein.
De capaciteit van het systeem is uitgelegd op de afvoer van het huishoudelijke afvalwater vanuit het
buitengebied. Aansluiting van de afvoer van verhard oppervlak op de drukriolering is dan ook niet
toegestaan. Evenmin mag spoelwater van ontijzeringsinstallaties niet op het riool worden geloosd.
Lozing via een zuiverende voorziening, op oppervlaktewater of de bodem van dit water is in overleg met
de waterkwaliteitsbeheerder wel toegestaan.

Handhaving en toezicht
De gemeente streeft ernaar dat er geen foutieve aansluitingen op de voorzieningen zijn die de
inzameling en zuivering van afvalwater belemmeren. Hierbij hebben foutieve aansluitingen van
huishoudelijk afvalwater (DWA) op regenwaterriolen (RWA) een groter nadelig effect op het milieu dan
vice versa. RWA-aansluitingen op DWA-riolen hebben vooral een negatief effect op de draaiuren van de
gemalen, en hiermee op de levensduur en storingsgevoeligheid van de systemen. Bovendien wordt
onnodig veel regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gevoerd. De kosten zijn hierdoor
onnodig hoog. De komende periode is er dan ook een onderzoeksinspanning opgenomen voor het
opsporen van foutieve aansluitingen, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied.

Om foutieve aansluitingen tegen te gaan werkt de gemeente in
het geval van inbreidings- en nieuwbouwlocaties met
vastgestelde kleuren voor de buizen van de huisaansluiting:
gemengd: grijs
DWA: bruin
HWA: groen
De afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente voert
reguliere controles uit bij de realisatie van de (huis)aansluiting
op de riolen.
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6.4.4 Protocol toename particuliere lozingsomvang buitengebied

Punt van aandacht is de constatering dat de omvang van de lozingen van huishoudelijk en
bedrijfsafvalwater toeneemt, door ontwikkelingen in bijvoorbeeld de recreatieve sector. De bestaande
systemen zijn hier niet op gedimensioneerd, het aantal klachten neemt toe. Ook betekent dit een
toename van de operationele kosten (stroomverbruik, toename benodigde reparaties).
In de visie van de gemeente moet de veroorzaker van de problematiek hiervoor betalen. Aansluiting
van afvalwater is voor de lozer verplicht, als daarvoor een systeem (Wm art 10.33) aanwezig is
(Bouwbesluit 2012 artikel 6.18). Lozing van hemelwater op vuilwaterriolering is niet toegestaan, tenzij
dit schriftelijk met de gemeente is overeengekomen. De gemeente heeft de zorgplicht een doelmatige
inzameling en transport van het stedelijk afvalwater. De crux zit dus in de term 'doelmatig'. Is het
doelmatig om drukrioleringssystemen in buitengebied aan te passen als gevolg van een groter aanbod?
Of zijn andere oplossingen doelmatiger? Vertrekpunt zijn de ontwerpgrondslagen zoals deze bij de
aanleg gehanteerd zijn.

De lozer moet dit zelf nagaan: iemand die weet of redelijkerwijs moet weten dat zijn handelen nadelige
gevolgen voor het milieu kan hebben, moet doen wat redelijkerwijs is te eisen om die gevolgen te
voorkomen. De lozer heeft hierin dus een zorgplicht (Activiteitenbesluit art 2.1), voor afvalwaterlozingen
komt dit neer op:
- het voorkomen danwel zo veel mogelijk beperken van bodemverontreiniging
- het voorkomen danwel zo veel mogelijk beperken van oppervlaktewaterverontreiniging
- de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor afvalwaterbeheer
Het bevoegde gezag (meestal de gemeente) beoordeelt of de lozer voldoende maatregelen neemt en
daarmee voldoet aan de zorgplicht. De vraag hierbij is wanneer problemen ontstaan, het ene systeem
is robuuster dan een ander. Bij elke voorgenomen wijziging in de lozingshoeveelheid anders dan
huishoudelijke afvalwater heeft de lozer dan ook toestemming nodig van de gemeente. De gemeente
stelt hiervoor in de planperiode een verordening op.

De zorgplichtbepaling geeft de gemeente dus de mogelijkheid maatwerkvoorschriften op te stellen voor
individuele lozingen, als niet wordt voldaan aan één van de bovenstaande bepalingen. In principe heeft
een lozer zelf de verplichting na te gaan of een lozing voldoet aan de verschillende voorschriften uit de
Besluiten, en of wordt voldaan aan de zorgplichtbepalingen. De gemeente zal hierin een actieve rol
aannemen en de lozers attenderen op de zorgplichtbepalingen en, indien gewenst, hierin adviseren.
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6.4.5 Protocol grondwaterproblematiek

Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instantie zelf
verantwoordelijk geworden voor de ontwatering van hun eigen
perceel (zie kader links). Pas wanneer het grondwater in
openbaar gebied leidt tot "structurele" problemen voor de "aan
de grond gegeven bestemming" treedt de gemeentelijke
zorgplicht in werking, voor zover dit niet tot de zorg van het
waterschap en provincie behoren.
De wetgever heeft de bovengenoemde termen in de wettekst
niet verder gespecificeerd en laat de invulling over aan de
gemeente. De gemeente is aan zet om hieraan invulling te geven,
en vast te stellen waar haar watertaak begint en ophoudt.

6.4.5.1 Wat is grondwateroverlast?

Een ieder heeft zo zijn eigen beeld bij grondwateroverlast. Wat voor de één een schadepost is, is voor
de ander "alleen" een bron van ergernis. En weer een ander valt het wellicht niet eens op. Is water in de
kruipruimte erg? En mag er verschil in kwaliteit zijn tussen woonwijken en bedrijventerreinen?
Hierbij geldt dat alleen van grondwateroverlast gesproken wordt als het water van onder of van opzij
door de bodem komt. Slecht wegstromend regenwater wordt niet onder grondwateroverlast geschaard.

Grondwateroverlast komt op perceelsniveau op verschillende manieren voor:
natte kruipruimte

 lekkage in het souterrain of kelder

 optrekkend vocht

 natte tuin
In openbaar terrein kan het bijvoorbeeld leiden tot:

 natte groenvoorzieningen en mogelijk schade

 extra slijtage van wegen door instabiele fundering of opvriezen

Hiernaast kan ook een te lage grondwaterstand een bron van problemen zijn. Denk hierbij aan rottende
paalfunderingen, ongelijkmatige verzakkingen en verdrogende plantsoenen.

Om een goede discussie te kunnen voeren over wateroverlast en de mate waarin die opgelost moet
worden, is het noodzakelijk te realiseren op welke wijze wateroverlast zich
manifesteert en af te vragen hoe erg "overlast" nu werkelijk is. Overlast is op meer niveaus te beleven.
(Te) veel water kan hinderlijk zijn, kan overlast veroorzaken en zelfs schade toebrengen. In de
onderstaande tabellen wordt aangegeven in welke situatie en bij welke omvang er sprake is van hinder,
ernstige hinder of overlast. Omdat dit per bestemming van de grond verschilt zijn de criteria per
gebiedsfunctie weergegeven.

zorgplicht grondwater volgens Artikel 3.6
Waterwet:

De gemeenteraad of het college van
burgemeester en wethouders dragen zorg voor
het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen
van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan
de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk
te voorkomen of te beperken, voor zover het
treffen van die maatregelen doelmatig is en niet
tot de zorg van het waterschap of de provincie
behoort.
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Gebieds-
functie

Hinder Ernstige hinder Overlast

De actuele grondwaterstand heeft
een negatief effect op de
volksgezondheid.

Door de actuele grondwaterstand
ontstaat er blijvende schade aan
het gebouw.

Wonen / gebouwen De actuele
grondwaterstand
zorgt voor zichtbaar
water in het laagst
gelegen gedeelte van
de woning.

Door de actuele
grondwaterstand komt de
functie van de laagst
gelegen gedeelte van de
woning in het geding. De
grondwaterstand staat
boven het leidingwerk. Ernstige hinder met enige omvang

(meerdere woningen) is aanwezig.

De actuele grondwaterstand is
dermate hoog dat de functie van
de weg niet te handhaven is.

Wegen De actuele
grondwaterstand is
dermate hoog dat
vervroegd klein
onderhoud
noodzakelijk is.

De actuele
grondwaterstand is
dermate hoog dat
vervroegd groot onderhoud
noodzakelijk is.

De actuele grondwaterstand is
dermate hoog dat het
draagvermogen van het wegdek
niet gegarandeerd kan worden.

De actuele grondwaterstand staat
dusdanig laag dat verdroging
plaats vindt.

Groen Speel- en trapvelden
zijn een korte tijd
(enkele dagen) niet
toegankelijk.

Boomwortels stellen zich in
op hoogste
grondwaterstand.
Achteruitgang conditie
aanplant nieuwe bomen.
Sportvelden te nat om te
sporten, en speel- en
trapvelden zijn (enkele
weken) niet te bespelen.

De actuele grondwaterstand staat
dermate hoog dat de vegetatie
verdrinkt.

6.4.5.2 Definities en begrippen

In dit onderzoek is een aantal specifieke en technische termen gebruikt. Om verwarring te voorkomen is
in de volgende tabel een toelichting gegeven.

Bron: www.bodemdata.nl (bezocht april 2012)
Grondwater Water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en poriën in de

grond vult.

Ontwatering de minimale afstand tot de gemiddeld hoogste grond water -
stand (GHG) en het maaiveld.

Drooglegging de afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en de maaiveldhoogte.

Grondwaterspiegel Denkbeeldig vlak waarop de druk in het grondwater gelijk is aan de atmosferische, en

waar beneden de druk in het grondwater neerwaarts toeneemt (bovenkant van het

grondwater).

http://www.bodemdata.nl/
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Freatisch niveau Diepte waarop zich de grondwaterspiegel bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden

maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP).

Grondwatertrappen Klasse die gedefinieerd wordt door een zeker GHG- en GLG-traject.

gemiddeld hoogste
wintergrondwaterstand

HG3

De GHG is gedefinieerd als de statistische verwachtings-waarde van de HG3's gegeven
het grondwaterregime en het klimaat. De precieze waarde hiervan zal in de praktijk
uiteraard onbekend blijven, maar deze waarde kan geschat worden uit
halfmaandelijkse waarnemingen over een aantal jaren, waarin het grondwaterregime
niet door ingrepen is gewijzigd.
Het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die in een winterperiode (1
oktober -1 april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks
de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.

gemiddeld laagste
wintergrondwaterstand

LG3

De GLG is gedefinieerd als de statistische verwachtings-waarde van de LG3's gegeven
het grondwaterregime en het klimaat. De precieze waarde hiervan zal in de praktijk
uiteraard onbekend blijven, maar deze waarde kan geschat worden uit
halfmaandelijkse waarnemingen over een aantal jaren, waarin het grondwaterregime
niet door ingrepen is gewijzigd.
Het gemiddelde van de laagste drie grondwaterstanden die in een zomerperiode (1

april -1 oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks

de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.

Doorlatendheid Een maat voor het vermogen van de grond om water door te laten. In de verzadigde
doorlatendheid (K) worden landelijk (Cultuurtechnisch Vademecum) de volgende
gradaties onderscheiden (m/dag):
1. zeer slecht doorlatend < 0,01
2. slecht doorlatend 0,01- 0,10
3. matig doorlatend 0,10- 0,50
4. vrij goed doorlatend 0,50- 1,00
5. goed doorlatend 1,00- 10,00
6. zeer goed doorlatend > 10,00
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6.4.5.3 Invulling begrippen uit de wettekst

De zorgplicht ten aanzien van het grondwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting,
waarbij gemeenten bij de uitvoering van hun taak de nodige beleidsvrijheid hebben. De essentiële
elementen uit de zorgplicht, bepalend voor de reikwijdte van deze gemeentelijke taak, zijn in de
volgende paragrafen nader toegelicht. Dit zijn de begrippen:

 reikwijdte: openbaar gemeentelijk gebied, en niet tot de zorg van het waterschap of provincie

behorend;

 structureel nadelige gevolgen;

 bestemming van de gronden;

 doelmatig.

De landelijke beleidsregels geven geen nadere invulling aan deze begrippen. Bij de toelichting bij de
wetgeving is reeds aangegeven dat deze beleidsvrijheid bewust gecreëerd is. Via het definiëren van de
bovengenoemde begrippen kunnen gemeenten locatiespecifiek invulling geven aan de
grondwaterzorgplicht.

Reikwijdte zorgplicht
Openbaar gemeentelijk gebied
De gemeentelijke zorgplicht geldt voor de openbare ruimte, dus vanaf de particuliere perceelgrens.
Eigenaren dienen zelf te zorgen voor een goede staat van de bij hen in eigendom zijnde percelen en
gebouwen. Daarbij hoort ook dat zij zelf waterhuishoudkundige en/of bouwkundige maatregelen binnen
de perceelgrenzen dienen te treffen.

En niet tot de zorg van het waterschap of provincie behorend
Waar het de grondwaterzorgplicht voor het openbare terrein betreft, gaat deze enkel op indien en
voorzover er geen ander overheid anders dan de gemeente de verantwoordelijkheid draagt. De aanpak
van grondwateroverlast is dan ook een samenspel van perceeleigenaar, gemeente, waterschap en
provincie, waarbij de gemeente de regierol heeft. De eigen verantwoordelijkheid van de grondeigenaar
en de zorgtaken van het waterschap en de provincie met betrekking tot het grondwaterbeheer moeten
helder zijn.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het
grondwater van de diverse partijen.

grondeigenaar
(particulier)

De grondeigenaar is zelf verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. De

grondeigenaar is ook zelf verantwoordelijk voor het op eigen perceel treffen van

maatregelen (zoals een vochtdichte vloer of een lekvrije kelder, of voor de inzameling en

afwatering van overtollig grondwater).

gemeente De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger, en heeft de regie. De gemeente

behandelt klachten en zorgt voor een doelmatige aanpak van grondwaterproblemen.

Eventueel treft de gemeente in het openbaar gebied maatregelen voor de afvoer van

overtollig grondwater.

waterschappen De waterschappen zorgen voor schoon en voldoende oppervlaktewater en veiligheid. In dit

kader betekent dit dat zij zorg draagt voor de afvoer van door de gemeente of particulier

ingezameld overtollig grondwater via het oppervlaktewater, en beïnvloedt zij via het

oppervlaktewaterpeil de grondwatersituatie.

provincie De Provincie Overijssel formuleert het overall beleid (RO en Water) en is verantwoordelijk

voor het beheer van het diepe grondwater, en voor de vergunningverlening voor de

onttrekking van grondwater.

Rijk Het Rijk bepaalt de hoofdlijnen van het landelijke beleid voor waterbeheer.
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Structurele nadelige gevolgen
De gemeente is aan zet maatregelen te treffen om de structurele beperking van de bovengrondse
gebruiksfunctie van de grond als gevolg van grondwaterproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken.

Maar, wat is nu structurele overlast?
Klimatologische omstandigheden, zoals extreme neerslag en overstroming door rivieren kunnen leiden
tot een tijdelijk hogere grondwaterstand. De gebruiksfunctie wordt daardoor weliswaar tijdelijk
verminderd, maar dat betekent niet dat deze ook op de langere termijn, structureel, wordt aangetast.

Bij de formulering van de zorgplicht is er bewust vanuit gegaan dat de nadelige gevolgen van de
grondwaterstand structureel moeten zijn. In welke gevallen hiervan kan worden gesproken kan niet
worden bepaald op rijksniveau, omdat de waterhuishoudkundige omstandigheden in heel Nederland
daarvoor te zeer van elkaar verschillen. Zo mogen de inwoners in veengebieden wat vaker hoge
grondwaterstanden verwachten dan ingezetenen op de meer hoog en droog gelegen gronden. Het wel
of niet beleven van hinder /overlast is persoonsafhankelijk en wordt grotendeels bepaald door het
referentiekader en acceptatieniveau van de overlasthebbende. Dit acceptatieniveau is voor een
belangrijk deel afhankelijk van de historie van het gebied. Om duidelijkheid te scheppen is in eerder in
dit stuk de term “overlast” verder gedefinieerd.

De gewenste grondwaterstand is afgestemd op de bovengrondse gebruiksfuncties, zoals wonen,
werken, verkeer en groen. De kaders voor de gewenste grondwatersituatie moeten dan ook lokaal
worden opgesteld, en moeten bestaand uit de frequentie en de duur waarmee een bepaalde
grondwaterstand mag worden overschreden. Structureel, dus geen overlast door calamiteiten. In de
volgende alinea's is het normenkader nader toegelicht.

Bestemming van gronden
De gemeente is in principe dus vrij om een bepaald kwaliteitsniveau na te streven. De outputgerichte
methodiek met de bijbehorende kwaliteitscatalogus is hiervoor uitermate geschikt. Van belang hierbij is
wel dat van gemeenten niet wordt verwacht dat een bepaalde grondwaterstand wordt vastgelegd of
gegarandeerd. Het grondwater laat zich niet zo gemakkelijk beheersen.

De aan de grond gegeven bestemming, welke blijkt uit het bestemmingsplan, speelt een belangrijke rol
bij de concretisering van de zorgplicht. Onderscheid is gemaakt in de bestemmingen groen, gebouwen
en wegen. In §6.3 is het technisch normenkader opgenomen. Hieraan is invulling gegeven door te
toetsen op het aantal meldingen, de optredende waterstanden en de frequentie van optreden. Dit
houdt in dat wordt getoetst op de overschrijdingsfrequentie van de grondwaterstand ten opzichte van
een bepaald referentieniveau. Als één van de normen niet wordt behaald, betekent dit dat het
kwaliteitsniveau evenmin wordt behaald. De volgende figuur en tabel geeft het principe weer.

Dergelijke normen kunnen maatgevend zijn bij ingrepen in de openbare ruimte, bouw- en woonrijp
maken, de inrichting van nieuw stedelijk gebied en, indien klachten optreden, indicatief zijn voor de
ernst van grondwateroverlast. Voor de referentieniveaus voor de grondwaterstand is vanuit de
literatuur geen eenduidige grenswaarde te herleiden. De keuze voor de referentieniveaus sluit aan bij
de landelijk gebruikelijk waarden voor minimale ontwatering (Stichting BouwResearch, Cultuurtechnisch
vademecum, Leidraad Riolering).
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Jan – feb – mrt – apr – mei – jun – jul – aug – sep – okt – nov – dec - jan– feb – mrt – apr – mei

maaiveld

GHG

Gemeten

grondwater-

stand

overschrijding GHG

Tabel 6.1: technisch normenkader

bestemming
van de grond

onderdeel toetsing waterstand en frequentie toetsing aantal
meldingen

Groen tuinen, plantsoenen, parken
kampeerterreinen
begraafplaatsen
sportvelden

GHG > 0,50m -mv
GHG > 0,50m -mv
GHG > 0,30m -onderkant kist
GHG > 0,50m -mv

meldingen bekend
meldingen bekend
meldingen bekend
meldingen bekend

Wegen primaire wegen
secundaire wegen

GHG > 1,00m -mv
GHG > 0,70m -mv

meldingen bekend
meldingen bekend

gebouwen woningen/gebouwen met
kruipruimte
industrie- en centrumgebieden

GHG > 0,70m –mv

GHG > 0,70m -mv

meldingen bekend

meldingen bekend

In het navolgende is toegelicht op welke wijze met het bovenstaande normenkader is omgegaan. De
referentieniveaus voor de wenselijke grondwaterstand zijn gerelateerd aan de gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG). Gekozen is voor de GHG, omdat dit een statistische waarde is, waarin reeds
een overschrijdingskans is opgenomen. Met andere woorden, gedurende een aantal dagen per jaar is de
daadwerkelijk gemeten grondwaterstand hoger dan deze waarde. Het onderstaande schema geeft het
principe van de GHG op hoofdlijnen weer. De uitgebreide definitie is reeds eerder opgenomen in dit
document.

Doelmatigheid
De term "doelmatig" in de grondwaterzorgplicht geeft aan dat de gemeenten bij het voldoen aan hun
zorgplicht beleidsvrijheid hebben. De grondwatertoestand kan immers op regionaal, lokaal of lager
niveau zeer verschillend zijn. Het is daarom van belang dat op elke gewenst niveau kan worden bekeken
of er sprake is van een ongewenste situatie, en zo ja, in welke omvang.

Bij de concrete vraag of eventuele maatregelen uitgevoerd moeten worden, staat in de Waterwet het

doelmatigheidscriterium centraal. De toelichting op de wetgeving zegt hierover: ‘Factoren als de
omvang en de duur van de overlast, het aantal getroffen percelen, evenals de functie en de

groen wegen gebouwen
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hydrologische toestand van het betrokken gebied, de financiële implicaties alsmede de verschillende
mogelijke oplossingen om grondwateroverlast tegen te gaan, kunnen een rol spelen bij de vraag of
maatregelen doelmatig zijn.’

6.4.5.4 Rollen en verantwoordelijkheden

De zorgplicht betekent dus niet dat de gemeente overal aan zet is en af- en ontwateringsmiddelen moet
aanleggen. Waar geen overlast is, is aanleggen niet doelmatig en daar waar wel overlast is moet
eveneens de doelmatigheidsvraag positief kunnen worden beantwoord.

Wat merken de burgers en bedrijven hiervan?

 Sommige kruipruimtes staan af en toe onder water. Maar er is geen sprake van een muffe lucht of

schimmelplekken in de woningen en gebouwen.

 De tuinen en plantsoenen zijn na een periode van regen enkele dagen drassig maar daarna weer

goed begaanbaar.

Wat houdt dit in?

 Voor de burger is de gemeente aanspreekpunt voor eventuele grondwaterproblemen. Deze worden

aangehoord. Bij herhaalde meldingen gaat de gemeente lokaal onderzoek verrichten naar de aard en

omvang.

 De burger is in eerste instantie zelf aan zet bij grondwaterproblemen. Als er maatregelen in

openbaar gebied nodig zijn zal de gemeente die uitvoeren.

 De perceelseigenaar is zelf verantwoordelijk voor de afwatering op eigen terrein. Afvoer vindt bij

voorkeur plaats op oppervlaktewater, al dan niet via de openbare regenwatervoorzieningen

(regenwaterriolen, wadi's).

Welke rol neemt de gemeente op zich?
De gemeentelijke zorgplicht voor het grondwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting,
waarbij de gemeente bij de uitvoering van deze inspanning de beleidsvrijheid heeft die aanpak te kiezen
die doelmatig is. Van belang hierbij is ook de eigen verantwoordelijkheid van de grondeigenaar, en de
zorgtaken van het waterschap en de provincie met betrekking tot het grondwaterbeheer.

In de kwaliteitsbeschrijving is ook gekozen voor de gemeentelijke rol inzake de zorgplicht grondwater.
Dit betekent het volgende:

 Voor de burger is de gemeente het aanspreekpunt voor eventuele grondwaterproblemen. Deze

worden aangehoord. Bij herhaalde meldingen gaat de gemeente lokaal onderzoek verrichten naar

aard en omvang.

 De burger is in eerste instantie zelf aan zet. Als er maatregelen in openbaar gebied nodig zijn zal de

gemeente die uitvoeren.

 De perceelseigenaar is zelf verantwoordelijk voor de afwatering en aansluiting op eigen terrein.

Afvoer vindt bij voorkeur plaats op oppervlaktewater, al dan niet via de openbare
regenwatervoorzieningen (regenwaterriolen, wadi's).
De gemeente anticipeert bij het vervangen van riolering op mogelijke grondwaterproblemen door
aansluitmogelijkheden voor de afvoer van overtollig grondwater mee te nemen.
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6.4.5.5 Instrumentarium

In deze paragraaf is verder ingegaan op wat de gekozen rol van de gemeente nu betekent.
Hoe gaat de gemeente deze rol nu invullen, en wat kunnen de burgers van de gemeente verwachten?
Een instrumentarium opgesteld om de regierol van de gemeente in te vullen. Aan de hand hiervan
wordt door de gemeente een aantal beslissingen genomen. Dit instrumentarium wordt ingebed in het
Waterloket.

Deze paragraaf beschrijft het proces en geeft dit schema weer. In hoofdlijn zijn de volgende onderdelen
te onderscheiden:
A. Eerste inventarisatie melding (Waterloket)
B. Lokaal onderzoek
C. Afweging oplossingsrichtingen
D. Uitvoering maatregelen

Elk onderdeel wordt afgesloten met een beslissing, en betekent voor de gemeente een go/no go
moment voor het volgende onderdeel. Omdat elke situatie specifieke kenmerken heeft zijn de
uiteindelijke oplossingen maatwerk. Een algemeen toepasbare beslisboom voor de maatregelkeuze is
dan ook niet op te stellen. Wel is het proces, met de beslismomenten, te vatten in een schema. De
gemeente heeft in dit proces de regierol en is het aanspreekpunt, en koppelt de beslissingen terug naar
de betrokken partijen De volgende alinea's geven het instrumentarium per onderdeel.

A: Eerste inventarisatie meldingen (Waterloket)
De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor de meldingen met betrekking tot onder meer de
grondwateroverlast. Deze meldingen zullen via het Waterloket binnenkomen.
Het waterloket moet een inventarisatieformulier beschikbaar hebben dat dient voor het globaal in kaart
brengen van de melding. Dit formulier is dan tevens een eerste filter voor de verantwoordelijkheden. De
komende planperiode wordt dit formulier opgesteld. Aan de hand hiervan maakt de gemeente de keuze
of de melding buiten de gemeentelijke zorgplicht valt en de grondeigenaar zelf aan zet is, of dat de
gemeente een lokaal onderzoek opzet. In beide gevallen wordt de burger geïnformeerd.

B: Lokaal ond
In deze fase g
volgende dee
de grondeige

Uit lokaal on
een nulmetin
schema opge

burger Melding bij het Waterloket

vullen of verstrekken inventarisatieformuliergemeente

gemeente

gemeente
in
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erzoek
aat de gemeente actief onderzoek uitvoeren naar de specifieke situatie. Hierbij wordt het
l van de beslisboom doorlopen. De vraag wordt beantwoord wie verantwoordelijk is. Is dat
naar, de gemeente, het waterschap, of wellicht de provincie?

derzoek moet blijken wat de aard en oorzaak is van de overlast, en wordt voor de situatie
g opgesteld. In de Leidraad Riolering (module B2300, december 2008) is een uitgebreid
nomen van mogelijke oorzaken van de grondwateroverlast.

interpretatie formulier
- valt de melding binnen de gemeentelijke
zorgplicht?

Actie gemeente
Informeren burger.
Geen vervolg.

Actie gemeente
Uitvoeren lokaal
onderzoek, naar fase B

ja

nee
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Ook in dit onderdeel heeft de gemeente de regierol, en stelt in samenspraak met de betrokkenen de
conclusie vast. Indien uit het proces blijkt dat de gemeente niet aan zet is, heeft de gemeente nog wel
een taak in het informeren van de burger danwel grondeigenaar.

C: Afweging oplossingsrichtingen
Als de aanpak van de grondwateroverlast wel onder de gemeentelijk zorgplich
een afweging op om te komen tot de meest doelmatige oplossing. Hierbij dien
dat uit de variantenstudie kan blijken dat de meest doelmatige aanpak niet pe
terrein of bij de gemeente ligt. Afstemming met de betrokken partijen is zeke
de technische invulling als de organisatorische en financiële aspecten.

In Leidraad Riolering (module B2300, december 2008) is een overzicht weerge
oplossingsrichtingen gerelateerd aan een aantal afwegingscriteria. Bij de afwe
worden beantwoord zoals opgenomen in het processchema.

Beslissing onderdeel A: uitvoeren lokaal onderzoek

inventariseren van de situatie
- eigendomssituatie (eigen terrein/openbaar gebied)
- bestemming van de grond (groen, wegen, bebouwing)

is er voldoende informatie om de nulmeting uit te voeren
(bepalen aard en oorzaak van de overlast)?

wat volgt uit de nulmeting?

Actie gemeente
Nadere inventarisatie
en o erzoek.

Actie gemeente
Opstellen afweging
oplossingsrichtingen, naar fase C.

Vold
kade
Actie
Infor

is de oorzaak duidelijk toe te wijzen aan het waterschap? zorg
Actie
Infor

is de oorzaak duidelijk toe te wijzen aan de provincie? zorg
Actie
Infor

De oplossing voor de problematiek is lokatiespecifiek en maatwerk. Voor di
dan ook geen algemeen toepasbare beslisboom op te stellen. Elke situatie i
gekozen oplossing zal altijd maatwerk zijn. Eén eenduidige afwegingsmatrix
stellen. Voor elke situatie zullen verschillende aspecten zwaarder wegen.

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

nee

ja

ja

nee

nee

ja

voldoetvoldoet
niet
nd
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D: Uitvoering maatregelen
Nadat voornoemd proces voor de onderdelen A t/m C is doorlopen is bekend wie wat gaat doen om de
problematiek aan te pakken, en welke rol een ieder hierin heeft. Ook dit is uiteraard lokatiespecifiek en
maatwerk. Mogelijke rollen zijn:

 uitvoerder

 toezichthouder/handhaver

 organisator/regisseur

 financier

 adviseur/klankbord

 voorlichter (communicatie naar de betroken partijen).

Ook dit is maatwerk, en hiervoor is op voorhand geen standaardinvulling te geven.

Beslissing onderdeel B: opstellen afweging

Vragen en afwegingen:
- Wat is reeds gedaan door de gemeente of door derden?
- Welke maatregelen zijn mogelijk?
Variantenstudie: wat levert het op en wat betekent het voor de omgeving?
- Welke aanpak is het meest doelmatig?
Afweging op aspecten als duurzaamheid, effectiviteit, kosten/baten en samenwerking.
- Afstemming met derden
- Afstemming met overige projecten en werkzaamheden.

Actie gemeente
Initiëren keuze, naar
fase D.
Actie gemeente
Informeren burger.

gemeente

gemeente

gemeente
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7 Riolering in de gemeente Rijssen-Holten
Bronnen:
- GBI en diverse Excellijsten gemeente Rijssen-Holten – data januari 2012
- Rioolbeheerplan 2013-2017
- BasisRioleringsplan Holten 2012
- BasisRioleringsplan Rijssen 2012

7.1 De huidige arealen

Regge&Dinkel

Waterschap
Pag

Figuur 7-1: Overzicht gemeente Rijssen-Holten

Lengte naar stelseltype

stelseltype Dijkerhoek Holten Rijssen Totaal % van

[naam] [m] [m] [m] [m]

Drainage / IT riool 423 2559 16211 19103 8% va

DWA 387 8484 41389 50260 16% va

Gemengd 1003 37212 79733 117948 22% va

HWA 231 8103 27172 35506 52% va

overig 215 746 2441 3402 2% va

subtotal vrijverval 2259 57105 166856 226220

percentage per kern 1% 25% 74% 100%

drukriolering - - - 159.300

vrijverval aansluitingen buitengebied - - - 39.825

Legenda
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vrijvervalriole
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databankenrechten zijn voorbehouden
kadaster en de openbare registers, Ape

Groot Salland

Rijn&IJssel

DIJKERHOEK

HOLTEN

RIJSSEN
Waterschap
ns
rens

k- en
ring)

rechten en
aan Dienst voor het
Waterschap
ina 44 van 78

totaal

n vrijverval

n vrijverval

n vrijverval

n vrijverval

n vrijverval

ldoorn, 2012



Gemeentelijk RioleringsPlan 2013-2017,
gemeente Rijssen-Holten
Projectnr. 245955 - december 2012, revisie 06

Pagina 45 van 78

Lengte naar strengfunctie
Leidingfunctie Dijkerhoek

[lengte in m]
Holten

[lengte in m]
Rijssen

[lengte in m]
Totaal

[lengte in m]

BergBezinkBak - - 83 83

Bergbezinkleiding - 313 39 352

Drainage 185 140 61 385

Droog Weer Afvoer 387 8.484 41.389 50.260

Duiker 48 - 877 925

Hemelwaterafvoer - 1.013 - 1.013

Hoofdriool - 6.231 - 6.231

Infiltratie-riool 238 2.419 16.060 18.718

Overstortleiding 167 110 1.026 1.303

Persleiding 316 281 597

Regen Water Afvoer 231 7.091 27.172 34.494

Terugslagklep Vuil/Regenwater 8 18 25

Verzamelriool 1.003 30.981 79.733 111.717

Zinker 118 118

Totaal 2.259 57.105 166.856 226.220

Aanlegperiode per stelseltype
In onderstaande grafiek is per stelseltype de leeftijdsopbouw weergegeven. De oudste riolen in de
gemeente Rijssen-Holten dateren van 1940-1949. De grote areaaluitbreiding na 2000 is opvallend,
vermeldenswaardig is dat dit de realisatie van gescheiden stelsels (dubbele systemen) en het afkoppelen
van verhard oppervlak (IT-riolering) betreft.
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Eenzelfde type grafiek is opgesteld voor de druk- en persriolen.

Objecten
Vanuit de Wet milieubeheer en het Besluit Lozingen afvalwater Buiten Inrichtingen is het volgende
vereist:
"…een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en transport van
afvalwater en een aanduiding van het tijdstip waarop deze voorzieningen naar verwachting aan
vervanging toe zijn…"
In dit kader worden uitdrukkelijk het Rioolbeheerplan 2013-2017, het BasisRioleringsPlan Holten 2012
en het BasisRioleringsPlan Rijssen 2012 gekoppeld aan het GRP. De genoemde plannen verschaffen
het gevraagde inzicht. Onderstaande tabellen geven, ter indicatie, de aantallen van de bijzondere
objecten weer. Meer gedetailleerde tabellen en overzichtstekeningen zijn opgenomen in als bijlage 1.

Functie aantal

bergbezinkbassins (BBB) 2

bergbezinkleidingen (BBL) 3

Injectiegemaal (IG) 4

lamellenfilter (LF) 3

Rioolgemalen (RG) 26

Tunnelgemalen (TG) 9

Knijpconstructie met interne overstort 3

Knijpconstructie doorlaat stuwput 6

Knijpconstructie Hydro-Slide 2

Knijpconstructie wervelventiel 1 (wordt 0)

Knijpconstructie schotten 26

Overstorten gemengd 28

Overstorten regenwater 16

Overstorten intern 2
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vervolg)

Functie aantal

Spoelklep 7

Terugslagklep 10

Afsluiters 1

straat- en trottoirkolken 13.500

(pompunits buitengebied 531

Radius PRo gemalen buitengebied 14

Tussengemalen 3

Injectiepunt drukriolering 43

IBA's 3

Situering objecten
Vanuit het Besluit lozingen afvalwater buiten inrichtingen (BLBI) volgt, zoals gesteld, het voorschrift dat
in het GRP de gemeentelijke lozingen worden beschreven. Hieraan is invulling gegeven in de BRP's voor
Holten/Dijkerhoek en Rijssen, zoals opgesteld in 2012. Hier wordt naar verwezen voor de betreffende
overzichten (lokatie, hoogte, breedte), een beschrijving van het functioneren en de overzichts-
tekeningen. Op verzoek van de waterschappen zijn de overzichtstabellen van de lozingswerken en de
tekeningen van de Basisrioleringsplannen ook bij dit Achtergronddocment opgenomen, als bijlage 1.

Beheer objecten
Het Rioolbeheerplan 2013-2017 verschaft inzicht in de wijze en frequentie van het onderhoud van de
verschillende voorzieningen.

Stedelijk Water
Met de verbreding van de gemeentelijke watertaken heeft de gemeente de mogelijkheid (delen van) het
onderhoud van het stedelijk watersysteem te bekostigen vanuit de rioolheffing. Belangrijke
kostencomponent hierin is het baggeren. De gemeente beheert hierin een areaal van ca. 15,7 ha en
0,1 ha in respectievelijk Rijssen en Holten (bron: Locatieonderzoek 2002, Niebeek).
Voor de beeldvorming, in het werkplan baggerwerkzaamheden 2006 gaat het om een hoeveelheid slib
van ca. 19.000 m

3
, (kosten voor de gemeente €133.327 (18%), overige kosten vanuit het waterschap en

subsidies).

De gemeente Rijssen-Holten heeft binnen haar gebied te maken met een drietal waterschappen. De
stand van zaken met betrekking tot de overdracht
van het stedelijk water is per waterschap als volgt.

Waterschap Regge&Dinkel
Tot op heden heeft geen overdracht plaatsgevonden. Dit

om meerdere redenen. Er is op dit moment wel een

ambtelijke overeenstemming tussen de gemeente en het

waterschap. Dit heeft geleid tot een college voorstel waarin

voorgesteld wordt om voor de duur van 5 jaar het beheer

formeel aan het waterschap over te dragen maar uit te

blijven/laten voeren door de gemeente, dit tegen

vergoeding van de kosten die het waterschap anders kwijt

zou zijn. Dit betekent dat de extra onderhoud/kosten voor

eigen rekening komen, maar ook dat de gemeentestand

van zaken is dat het waterschap, vanwege beperkte

financiële middelen hiervoor, de feitelijke overdracht niet

eerder dan per 1-1 2014 of 2015 op de planning gezet.

Vanuit de gemeente is het collegebesluit nog niet genomen.
kaart Inventarisatie watersysteem 2004
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Waterschap Rijn&IJssel

Met het waterschap Rijn&IJssel zijn wel afspraken
gemaakt over de overdracht van de watergang langs
de Keizersweg. De visvijver blijft vooralsnog in beheer
bij de gemeente.

Waterschap Groot-Salland
Binnen de kern Dijkerhoek is geen stedelijk water
gedefinieerd. Overdracht is niet aan de orde.

Areaaluitbreiding (Woonvisie 2012)
Uitbreidingen van het woningareaal met 216 woningen voor de kernen Holten en Dijkerhoek staat voor
2010-2014 op de rol. Op de lange termijn (tot 2034) is voorzien in 350 woningen. Een deel hiervan valt
binnen de herontwikkeling van het voormalige industrieterrein De Kol tot een woonwijk met 110
woningen tot 2014 en mogelijk nog 90 woningen daarna.
De lokatie Opbroek ten oosten van de kern Rijssen is toegewezen voor toekomstige uitbreidingen. De
eerste fase loop van 2014 tot 2025, en betreft ca. 600 woningen. In de harde planning 2010-2014 is
voorzien in 334 woningen, waarvan 30 in Opbroek. De overigen zijn gelokaliseerd in de uitbreiding
Veeneslagen West (135 stuks), de overige betreft inbreidingen. Op de lange termijn (tot 2034) is
voorzien in 1350 woningen. Vermeldenswaardig is dat van de 550 woningen in harde plannen zijn er al
340 in productie zijn (peildatum juli 2011).

De gemeente participeert in de uitbreiding industrieterrein De Elsmoat (12 ha voor de gemeente
Rijssen), samen met de gemeente Wierden. Laatstgenoemde zal de openbare ruimte en de
infrastructuur gaan beheren, en ook de rioolheffing innen. Met uitbreiding is dan ook geen rekening
gehouden voor de gemeentelijke watertaken van Rijssen-Holten.

kaart Inventarisatie watersysteem 2004

HOLTEN
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Percelen met ontheffing van de gemeentelijke zorgplicht
Voor 42 percelen in het buitengebied heeft de gemeente ontheffing van haar zorgplicht van de provincie
Overijssel (34 In Holten, 8 in Rijssen). De adressenlijst is opgenomen in de volgende tabel. Dit is een
overzicht van alle niet op de riolering aangesloten percelen waar (periodiek) huishoudelijk afvalwater
vrijkomt, en die in 2005 de mogelijkheid hebben gehad deel te nemen aan het project "rioolaanleg
buitengebied Rijssen-Holten". Deze lijst is door de gemeente opgemaakt d.d. 14-10-2008.

Deze lozers zijn zelf verantwoordelijk voor hun lozing. Vindt de lozing plaats op de bodem (met een
zakput of zaksloot) dan is de gemeente het bevoegd gezag voor toezicht en handhaving op deze lozing.
Als de lozing op oppervlaktewater plaatsvindt, dan is het waterschap dat.

Tabel 7-1: percelen met ontheffing van de zorgplicht afvalwater

Nr. Adres Huisno. Plaats Huidige lozingssituatie Reden van het ontbreken van een rioolaansluiting

1 Aalpolsweg 36 Holten onbekend eigenaar wil graag riolering, niet mogelijk ivm kadastrale situatie

2 Biesterij 12 Rijssen onbekend vakantiewoning zonder wateraansluiting, tpv oude schietbaan

3 Blikkertweg 6 Holten goedgekeurde 6 m3 sceptic-tank uit 1999 perceel is door collegebesluit ontheven tot verplichting rioolaanleg

4 Doorlopende dijk 9 Holten aansluiting op kelder geen deelname gewenst

5 Dorperdijk 9 Holten waarschijnlijk op kelder Perceel is ivm uitbreiding industrieterrein door gemeente aangekocht

6 Dorperdijk 5 Holten aansluiting op kelder geen deelname gewenst, betreft de ijsbaan

7 Enkweg 6 Holten sceptic-tank geen deelname gewenst, is door collegebesluit ontheven tot rioolaanleg

8 Ericaweg 6 Holten onbekend geen deelname gewenst

9 Ericaweg 8 Holten onbekend geen deelname gewenst

10 Ericaweg 9 Holten zakputten met waarschijnlijk <6m3 sceptic-tank geen deelname gewenst

11 Ericaweg 1 Holten < 6m3 sceptic-tank met zakputten geen deelname gewenst

12 Ericaweg 2 Holten onbekend geen deelname gewenst

13 Ericaweg 3 Holten onbekend geen deelname gewenst

14 Ericaweg 4 Holten onbekend geen deelname gewenst

15 Eversdijk 20 Rijssen aansluiting op kelder geen deelname gewenst

16 Fliermatenweg 1 Holten goedgekeurde 6 m3 sceptic-tank geen deelname gewenst

17 Flisweg 1 Holten nu op sceptic-tank, gaan IBA klasse 2 plaatsen geen deelname gewenst

18 Flisweg 14/16 Holten In 2002 een rioolaansluiting aangelegd betaalt rioolrecht is niet aangesloten.

19 Forthaarsweg 13 Holten zakputten met waarschijnlijk <6m3 sceptic-tank in 2005 kan het terrein herontwikkeld worden

20 Heksenweg 1 Holten goedgekeurde IBA ?? geen deelname gewenst

21 Helhuizerweg 3 Holten nu op sceptic-tank, gaan IBA klasse 2 plaatsen geen deelname gewenst

22 Helhuizerweg 5 Holten nu op sceptic-tank, gaan IBA klasse 2 plaatsen geen deelname gewenst

23 Helhuizerweg 24 Holten aansluiting op kelder geen deelname gewenst

24 Holterbergweg 10 Holten nieuwe 6 m3 sceptic-tank uit 2005 geen deelname gewenst

25 Holterbergweg 17 Holten onbekend geen deelname gewenst

26 Holterbergweg 19 Holten IBA systeem, heeft helofytenfilter gehad geen deelname gewenst

27 Holterbergweg 21 Holten onbekend geen deelname gewenst

28 Holterbergweg, dagcamping ?? sceptic-tank geen deelname gewenst, betreft de dagcamping

29 Maatgravenweg 1 Rijssen aansluiting op kelder geen deelname gewenst, betreft de ijsbaan

30 Maatgravenweg 1 Rijssen aansluiting op kelder geen deelname gewenst, betreft de ijsbaan

31 Motieweg 5 Holten onbekend geen reactie kunnen ontvangen

32 Motieweg 21 Holten onbekend geen deelname gewenst

33 Motieweg 23 Holten onbekend geen deelname gewenst

34 Motieweg 25 Holten onbekend geen deelname gewenst

35 Oude Goorseweg 2 Rijssen zakput vakantiewoning waar geen stroom/elektra/water aansluiting aanwezig is

36 Oude Goorseweg 4 Rijssen zakput vakantiewoning waar geen stroom/elektra/water aansluiting aanwezig is

37 Oude Markeloseweg 3 Rijssen onbekend wil zelf een IBA gaan aanschaffen

38 Sangeldijk 14 Holten aansluiting op kelder eigenaar wil niet aansluiten op riolering

39 Sangeldijk 16 Holten aansluiting op kelder eigenaar wil niet aansluiten op riolering

40 Sparrenweg 3 Holten onbekend eigenaar reageert niet

41 Valeweg 8 Holten onbekend na herhaaldel ijke verzoeken geen reactie van eigenaar ontvangen.

42 Vijfhuizenweg 5 Holten onbekend eigenaar wil niet aansluiten op riolering
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7.2 Toestand

Het inzicht in de technische staat van de vrijvervalriolering is goed. Maatstaf vanuit het GRP 2005-2010
is dat alle riolering ouder dan 30 jaar geïnspecteerd is. De te inspecteren riolering dient 1x per 10 jaar
geïnspecteerd te worden. Onderstaande grafiek geeft een beeld.

Figuur 7-2: geïnspecteerde lengtes per aanlegperiode, in meters.

Slechts 3% van het areaal is niet geïnspecteerd. Op basis van de routinematige TV-inspecties (55% van
het areaal), en de ervaringen uit het verleden, kan worden gesteld dat de huidige kwaliteit van de riolen
voldoende is. De komende periode wordt het rioolbeheersysteem verder aangevuld met inspectie-
gegevens, waardoor het inzicht in de kwaliteitstoestand beter gemonitord wordt. De volgende grafiek
geeft een weergave van het percentage ingrijp- en waarschuwingsmaatstaven, gebaseerd op de NEN
3398 'Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten’.
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Figuur 7-3:kwaliteitstoestand van de riolering, op hoofdlijn per schadebeeld.

Wat opvalt is de toestand van de ‘verplaatste verbinding’. Onderstaande foto’s geven een indruk van dit
schadebeeld. Een nadere analyse van de inspectiebeelden leidt vaak tot de conclusie dat directe vervanging niet
noodzakelijk is.

7.3 Functioneren

De BasisRioleringsPlannen (BRP) zijn in 2012 geactualiseerd. Het doel is het verkrijgen van een actueel

inzicht in het functioneren van het rioolstelsel in de kernen Holten, Dijkerhoek en Rijssen. De huidige

situatie (peildatum 2011) is gecontroleerd op een aantal aspecten, hieruit zijn conclusies getrokken voor

de facetten inzameling en transport, afvoercapaciteit van de riolering en vuiluitworp. Vragen als

‘stromen de riolen theorie goed af?’, ‘hoe groot is de kans op wateroverlast (water in de woning)?’, en

‘zorgt het overtollige regenwater uit de overstorten voor problemen?’ zijn in de plannen beantwoord.

Kern Rijssen

Voor de kern Rijssen is een overzichtstabel beschikbaar, waarin is aangegeven hoe de verschillende

bemalingsgebieden ‘scoren’ (laag – basis – hoog). De hoofdlijn is dat de kern Rijssen er goed voor staat,

en dat er, wat het functioneren betreft, een grote verbeterslag op allerlei facetten heeft

plaatsgevonden. Uiteraard met name op het vlak van de afvoercapaciteit, maar zeker ook de

emissiereductie. De volgende tabel geeft een overzicht van de score voor de huidige situatie per

criterium, per bemalingsgebied.
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Tabel 7-2: percelen met ontheffing van de zorgplicht afvalwater

Het is de wens van zowel de gemeente als het waterschap Regge&Dinkel alle gebieden minimaal naar

het basisniveau te krijgen. Wat rest is dan de aanpak van een aantal lokale knelpunten. Hiervoor is in het

Basisrioleringsplan een maatregelenpakket voorgesteld, dat zich richt op het volgende:

 In de kern Rijssen, de gebieden West en het Hoofdbemalingsgebied, is een te hoog waterpeil in de
riolering geconstateerd vanuit de inspectie (verloren berging). In een maatregeltoets zal worden
beoordeeld of hier maatregelen voor worden genomen. Deze toets wordt uitgevoerd in het
Rioolbeheerplan, en hieruit volgt een mogelijk maatregelenpakket.

 Voor de kern Rijssen wordt het vergroten van de afvoercapaciteit van de riolering op grote schaal om
de probleemlokaties aan te pakken niet doelmatig geacht. De afstand van de lokaties tot het
dichtstbijzijnde oppervlaktewater is groot, waardoor aanpassing over een grote lengtes nodig zou
zijn. Het maatregelenpakket pakt dus de lokale probleemlokaties aan. De gemeente heeft een vijftal
lokaties aangegeven waar in de praktijk wateroverlast (water in woningen) optreedt bij heftige
regenval. Deze zijn verspreid over de gebieden West, De Mors en het Hoofdbemalingsgebied (Van de
Broekestraat, Tuinstraat, Reggesingel, Smittenbelt en Lindelaan). Voor deze vijf lokaties is een
verbetervoorstel gedaan. Deze richten zich op het maken van koppelingen in het gemengde systeem
voor de verbetering van de afvoer en de realisatie van regenwaterleidingen, die vanuit de
overlastlokatie kunnen dienen als 'afvoerputje' naar een nabijgelegen regenwaterafvoer of ‐opvang. 

 De gemeente heeft aan haar afspraken met het waterschap voldaan, de vuilemissie is voldoende
teruggedrongen door het afkoppelen van verhard oppervlak en de realisatie van randvoorzieningen.
De gemeente vindt het wel wenselijk het lozingspunt van de overstort Albertsdijk aan te pakken,
door de overstortleiding te verlengen tot aan de watergang langs de Pelmolenweg. De wens is mede
ingegeven vanuit de beleving (het huidige lozingspunt is gesitueerd in een park, nabij een
kinderboerderij).

 In Rijssen lozen op het watersysteem aan de oostzijde enkele overstorten vanuit het
hoofdbemalingsgebied. Dit watersysteem schoot in 2002 en 2003 duidelijk tekort in capaciteit,
onderzoek naar verbetering wordt in het kader van de uitbreiding Opbroek door het waterschap
Regge en Dinkel uitgevoerd. De overige watersystemen voldoen of gaan op korte termijn voldoen
aan de minimaal het basisniveau. Het profiel van de Maatgraven wordt in 2012 gewijzigd naar
aanleiding van het omleggen van de landelijke afvoer via de ecologische verbindingszone aan de
westzijde van de kern. De toetsing van de nieuwe profielen is uitgevoerd in de rapportage 'De
Maatgraven zuiver' uit mei 2011. Hieruit is te herleiden dat dit systeem voldoende capaciteit heeft
om de Rijssenbui te verwerken.

kern Rijssen,
huidige situatie
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In de volgende tabel is een korte omschrijving van de maatregelen opgenomen, inclusief een indicatieve
kostenraming.

Tabel 7-3: verbeteringsmaatregelen kern Rijssen – gereed voor de Rijssenbui.

Kern Holten
Het Basisrioleringsplan voor Holten en Dijkerhoek is op meer traditionele wijze opgezet. In het BRP is

geconcludeerd dat:

“de rioolstelsels van Holten zonder problemen een bui die 1x per 2 jaar optreedt kunnen verwerken. Bij

de ’Rijssenbui’ ontstaat in de kern Holten wateroverlast door afstroming over het maaiveld. Om de

problemen te beperken is in het BRP een pakket aan maatregelen voorgesteld. In de volgende tabellen is

een korte omschrijving van de maatregelen opgenomen, inclusief een indicatieve kostenraming”.

Tabel 7-4: verbeteringsmaatregelen kern Holten – gereed voor een bui van 20 mm in 1 uur.

lokatie maatregelen kosten

maatregelen ten behoeve van nieuw stuwgebied C3

Haarstraat Nieuwe stuwput bij putnummer 73010 € 4.900

Larenseweg Nieuwe interne overstort bij putnummer 128028 € 4.900

Wheemse Plaatsen schildmuur bij putnummer 230302 € 650

Diessenplasstraat Plaatsen schildmuur bij putnummer 43012 € 650

Maatregelen gebied D

Drostenstraat Externe overstort 52020 aan de Drostenstraat € 650

Vervangen wervelventielen

Dorpstraat Wervelventiel bij putnummer 51028 verwijderen en vervangen door een

doorlaatopening van rond 160 mm

€ 950

Stationstraat Wervelventiel bij putnummer 128006 verwijderen en vervangen door een

doorlaatopening van rond 180 mm

€ 950

Maatregelen interne overstorten

Dorpstraat De interne drempel op knooppunt 51006 verhogen € 650

TOTAAL € 14.300

Lokatie Maatregel kosten

Van den Broekestraat aanbrengen regenwaterleiding (500 mm) € 23.000

Tuinstaat herprofilering maaiveld € 11.000

Reggesingel optie A: RWA-leiding (400 mm) afvoeren op opp water langs de Reggesingel € 15.000

optie B: RWA-leiding (400 mm); HWA stelsel doortrekken naar andere stelsel € 9.000

Smittenbelt aanbrengen regenwaterleiding (500 mm) € 25.000

Lindenlaan Nieuwe riolen (300 mm); koppeling maken € 14.000

Albertsdijk Nieuwe afvoerleiding (700 mm) € 325.000

TOTAAL € 413.000
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Tabel 7-5: verbeteringsmaatregelen kern Holten – gereed voor de Rijssenbui.

lokatie maatregelen kosten

Ondergrondse maatregelen

Slachthuisstraat rioolvergroting € 97.000

Lageweg rioolvergroting € 43.000

Waardenborchstraat rioolvergroting € 86.000

Keizersweg rioolvergroting € 34.000

Bovengrondse maatregelen

Burgemeester van de

Borchstraat en Raalterweg bovengrondse maatregelen € 3.500

Denneboomstraat Duiker of sloot € 533.300

Deventerweg Riool ombouwen € 328.800

Keizersweg bovengrondse maatregelen € 441.400

Diessenplasstraat bovengrondse maatregelen € 495.600

Aaltinksweg en Larenseweg Wadi € 179.100

TOTAAL € 2.241.700

Hiernaast is geconcludeerd dat:

 de vuilemissie van de stelsels te Holten voldoet aan de gestelde meetlat. Twee randvoorzieningen

zijn gerealiseerd, en verhard oppervlak is van het gemengde stelsel afgekoppeld.

 specifieke maatregelen vanuit de waterkwaliteitsbeheerder zijn niet nodig. Vanuit het oogpunt van

waterkwaliteit en de beleving van de burgers is het dichtzetten van de overstort Drostenstraat

wenselijk. Het advies is ook dit maatregelenpakket uit te voeren. De overstort Larenseweg is

benoemd als aandachtspunt.

 in de kern Holten de gemaalcapaciteit voor het gemaal C2 ‘Holten Zuid-West’ te laag is, deze zal in
principe verhoogd moeten worden van 93 m

3
/h naar 140 m

3
/h. Hiernaast heeft ook het

optimaliseren van de bemalingsgebieden een gunstig effect op de vuilemissie. Het advies is de
afstemming van gemaalcapaciteiten nader te analyseren in een gezamenlijke studie met het
waterschap.

 in eenzelfde studietraject de capaciteit van het ontvangende oppervlaktewater in Holten, met name

de Peterswatergang, beschouwd kan worden. Deze blijkt nog steeds onvoldoende te zijn.

Kern Dijkerhoek

Het functioneren van de riolering in de kern Dijkerhoek is gezamenlijk met Holten in het betreffende

BRP beschouwd. De conclusies voor Dijkerhoek zijn:

 in de kern Dijkerhoek zijn geen meldingen van wateroverlast bekend.

 ook is een randvoorziening aangelegd. de ‘bijna 0-emissie’ wordt gehaald.

 verbeteringen van de huidige stelsels is niet noodzakelijk.
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8 Evaluatie GRP 2005-2012

Het vorige GRP is opgesteld voor de periode 2005 tot en met 2012. Zijn de ambities, doelstellingen en
maatregelen van dat GRP gerealiseerd? Waren er afwijkingen of tegenvallers? Resteren er nog acties?
Om hier inzicht in te krijgen zijn de voornemens geëvalueerd. Dit hoofdstuk geeft invulling aan de
activiteit 14.7 in het Milieubeleidsplan dat in het laatste jaar van de looptijd van het GRP deze wordt
onderworpen aan een rapportage doeltreffendheid en doelmatigheid.

8.1 De hoofdlijn

Gemeentelijke ambitie
Voor de gemeente Rijssen-Holten is het GRP voor de planperiode 2005-2012 het derde GRP. In het
eerste en tweede GRP is solide basis gelegd voor een planmatig beheer van de gemeentelijke
rioolstelsels. Beide GRP’s kenmerkten zich daarnaast door een grote aandacht voor het verminderen van
de vuiluitworp naar het oppervlaktewater.
Vanwege de wateroverlast van augustus 2002 in de kern Rijssen is de koers in het GRP III gewijzigd.
Verbeteringen van de hydraulische capaciteit van de riolerings- en watersystemen (vasthouden van
water, aanleg berging, vergroten afvoer) heeft de hoogste prioriteit gekregen. In 2012 is dit traject
afgerond.

8.2 Per onderdeel

De belangrijkste bevindingen per onderdeel zijn als volgt (gebruik is gemaakt van de Benchmark
Rioleringszorg 2010 en de actualisatie van de Basisrioleringsplannen 2012):
Beheer - regulier

 Het huidige onderhoudsniveau en het daaruit voortvloeiende kwaliteitsbeeld is voldoende. In de
Benchmark 2010 valt op dat, in vergelijking met andere gemeenten, relatief veel worden gereinigd
en geïnspecteerd. Hiernaast was ook het investeringsniveau de afgelopen planperiode hoog, in
relatie tot de aanpak van de wateroverlast.

 Het op orde brengen van de data in het rioolbeheersysteem heeft vertraging opgelopen (met name
het buitengebied). De komende jaren gaat een inhaalslag plaatsvinden. Aan het eind van de
planperiode 2013-2017 is de data actueel.

Beheer - vervanging

 De in het GRP 2005 geplande maatregelen tot 2012 zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd. Het betreft
naast reguliere onderhoud- en vervangingswerkzaamheden ook maatregelen tegen wateroverlast in
de kern Rijssen. Een klein aantal werken is nog in uitvoering.

Beheer - verbetering

 Het belangrijkste doel, de aanpak van de wateroverlast in de kern Rijssen, is gerealiseerd. In 2010 is
wederom een zware bui gevallen, problemen kwamen nagenoeg niet meer voor in de kern Rijssen.
Wat in Rijssen resteert is een vijftal lokale situaties die nog gevoelig zijn voor wateroverlast en waar
maatregelen getroffen moeten worden.

 In Holten zijn wel potentiële wateroverlastlokaties bekend waarvoor de nodige maatregelen zullen
worden getroffen.

 De afgelopen jaren is in met name de kern Rijssen relatief veel verhard oppervlak afgekoppeld, in
verband met de aanpak van de wateroverlast. Veel infiltratievoorzieningen zijn gerealiseerd (inhoud
ca. 30mm) en grote delen van het industrieterrein zijn omgebouwd tot verbeterd gescheiden
stelsels. Per mei 2011 is in de kern Rijssen alleen al 106 ha verhard oppervlak afgekoppeld van het
gemengde stelsel.

 Ter vermindering van de vuilemissie zijn in de kernen vijf randvoorzieningen gerealiseerd (twee in
Holten, één in Dijkerhoek, en twee in Rijssen).
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8.3 Financiën en organisatie

 Alle tot 2011 geplande maatregelen zijn uitgevoerd binnen de beschikbare middelen. De
investeringslasten vallen lager uit dan voorzien als gevolg van lagere kosten en hogere bijdragen van
derden.

 De investeringslasten, jaarlijks onderhoud en kosten van personeelsinzet vormen samen de
exploitatielasten. Deze jaarlijkse exploitatielasten vallen in totaal circa € 100.000 lager uit dan in het
GRP 2005-2012 is voorzien. De kapitaallasten op investeringen zijn met name lager uitgevallen door
een lichte vertraging in de uitvoering en omdat in het uitvoeringsjaar gemiddeld een half jaar rente is
toegerekend.

 Daarnaast is de omvang van de egalisatiereserve riolering circa € 4,5 mln hoger dan voorzien. Dit is
gevormd uit jaarlijkse overschotten op de exploitatie.

 In 2013 en 2014 zijn nog 2 verhogingen van € 8,60 van de rioolheffing gepland. Op grond van de
realisatie tot en met 2011 zijn deze laatste 2 verhogingen naar verwachting niet noodzakelijk. Of er
alsnog extra verhogingen noodzakelijk zijn komende jaren hangt mede af van de maken keuzes voor
de komende planperiode.

 Onderstaande grafiek gaat in op de kostenverdeling van de rioolheffing, met ander woorden waar
blijven de uitgaven van €3,8 mln?
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9 De nulmeting

Om de huidige situatie (2012) in de gemeente Rijssen-Holten te kunnen beoordelen is een nulmeting
uitgevoerd. In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven.

Het werkveld van de gemeentelijke watertaken is complex. Om juiste keuzes te kunnen maken is inzicht
en begrip in de toestand en het functioneren van de riolering en watergangen nodig. Dit vraagt enerzijds
om actuele en betrouwbare gegevens en informatie. Anderzijds is ook specialistische kennis nodig om
de informatie op de juiste wijze te interpreteren en op die wijze de juiste afwegingen te kunnen maken.

Voor de nulmeting is gebruik gemaakt van de volgende gegevens (chronologisch):

 GRP 2005-2012 (2007)

 Watervisie (2009)

 Gegevens uit het rioolbeheersysteem (peildatum januari 2011)

 Basisrioleringsplan Rijssen (februari 2012)

 Basisrioleringsplan Holten (februari 2012)

 Rioolbeheerplan (juni 2012)

Bij het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken wordt gewerkt met drie categorieën (stedelijk
afvalwater, hemelwater en grondwater). Deze categorieën corresponderen met de drie zorgplichten van
de gemeente. Deze 3 categorieën zijn vervolgens uitgewerkt naar kwaliteitsnormen, passend bij de
ambities (zie hoofdstuk 6). In dit hoofdstuk is per norm beoordeeld of hieraan is voldaan.

Zorgplicht onderdelen

stedelijk afvalwater
sfeerbeelden

kwaliteitsbeschrijving
kwaliteitsnormen
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kwaliteitsbeschrijving
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9.1 Stedelijk afvalwater

kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm Nulmeting

aansluitingen Het afvalwater wordt ingezameld en gezuiverd.
Het afvalwater kan dus niet in sloten of bodem
lopen. Er zijn daarom geen stankklachten en of
verontreinigingen van sloten en bodem door
het riool.

 Percelen waar afvalwater vrijkomt en die voorzien van een

water- en elektra-aansluiting zijn aangesloten op de

riolering of een lokale zuiveringsvoorziening (IBA).

 Alle percelen binnen de bebouwde kom zijn aangesloten op

de riolering.





De gemeente heeft ontheffing van de

zorgplicht van 42 percelen. De overige

percelen zijn aangesloten op vrijverval- of

drukriolering.

Op de voorzieningen zitten geen (foutieve)
aansluitingen die de inzameling (en zuivering)
van afvalwater belemmeren.

 Er zijn geen foutieve aansluitingen op de DWA riolering of

drukriolering; daar waar deze geconstateerd zijn wordt

gehandhaafd.

 Er kan geen oppervlaktewater via overstorten en

nooduitlaten in gemengde of DWA riolering intreden.

 Er zijn geen overtredingen van lozings- en

aansluitverordeningen; daar waar overtredingen bekend

zijn wordt gehandhaafd.

 Spoelwater van ontijzeringsinstallaties mag niet op het riool

worden geloosd. Lozing via een zuiverende voorziening, op

oppervlaktewater of de bodem is toegestaan.








Bekend is dat er foutieve aansluitingen zijn.

Waar en hoeveel is nog niet in detail

bekend. De komende periode wordt

hiernaar onderzoek verricht.

Waar nodig wordt door de gemeente

handhavend opgetreden of worden

maatregelen getroffen.

Op de relevante lokaties zijn

terugslagkleppen aanwezig.

De voorzieningen voor inzameling en transport
van stedelijk afvalwater verkeren in een goede
technische staat.

 Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit, waterdichtheid of

afstroming (conform het kwaliteitsmanifest) komen niet

voor.

 De beheerdata is op orde. Mutaties zijn verwerkt conform

het protocol.





Ingrijpmaatstaven zullen altijd aanwezig zijn.

De komende planperiode worden enkele

riolen gerepareerd of vervangen, op basis

van een beoordeling van de schadebeelden.

Een mutatieprotocol is nog niet

geïmplementeerd.

technische
staat

Afvalwater kan ongehinderd afstromen.  Wanneer stankoverlast in openbaar gebied wordt

geconstateerd wordt binnen een week actie ondernomen.

 de verloren berging is maximaal 10% per streng.




In delen van de kern Rijssen is een te hoog

waterpeil in de riolering geconstateerd. Voor

de kernen Holten en Dijkerhoek is dit beeld

niet bekend.

Afvoer-
capaciteit

Doordat het afvalwater snel wordt afgevoerd
komt aantasting van het riool niet voor en zijn
er geen risico's op beschadigde riolen.

 De maximale vervuilingsgraad in de VWA en gemengde

riolen bedraagt 30%.

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is

maximaal 24uur.




Voor de kernen Holten en Dijkerhoek is dit

beeld niet bekend. Problemen worden niet

ervaren, meldingen zijn niet bekend. De kern

Rijssen voldoet.
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Bedrijfszeker-
heid

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen is
gewaarborgd. Kans op calamiteiten is hiermee
beperkt.

 Het gemiddeld aantal storingen van rioolgemalen is minder

dan 2 keer per jaar. Per individueel rioolgemaal is het aantal

storingen minder dan 5 keer per jaar. Reservepompen

kunnen binnen 24 uur geplaatst worden.

 Storingen moeten binnen 48 uur na signalering zijn

verholpen, overlast dient binnen 24 uur verholpen te zijn

 Alle gemalen in de gemengde deelgebieden met een

overstort zijn voorzien van een reservepomp.






Een gedetailleerde analyse van de

storingsmeldingen van alle gemalen is niet

voorhanden. De indruk is dat de gemeente

het gemalenbeheer goed in de vingers heeft

en weet wat er gebeurd. Alle

hoofdrioolgemalen zijn voorzien van een

reservepomp.

vuiluitworp Bij hoosbuien wordt het rioolwater afdoende
opgevangen in de riolen (en eventuele
bergingsvoorzieningen). De vuiluitworp via de
overstorten in sloten en vijvers is beperkt.
Slechts af en toe is er sprake van stank en
vervuiling.

 De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels moet kleiner of

gelijk zijn aan de vuiluitworp van het referentiestelsel

volgens de eenduidige basisinspanning van de CIW en mag

de doelstellingen voor het oppervlaktewater niet in gevaar

brengen. Deze zijn in overleg met de

waterkwaliteitsbeheerder bepaald.

 De maximale vervuilingsgraad in de gemengde riolen

bedraagt 30%.

 Er kan geen oppervlaktewater via overstorten en

nooduitlaten in gemengde of VWA riolering intreden.

 Overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van

meetregistratie.








De gemeente heeft verhard oppervlak

afgekoppeld en randvoorzieningen

aangelegd, in samenspraak met de

waterschappen. Toetsing heeft

plaatsgevonden in de

Basisrioleringsplannen.

De belangrijkste overstorten zijn voorzien

van meetapparatuur, de waterschappen

hebben de mogelijkheid in te loggen op het

systeem van de gemeente.

De vuiluitworp via de overstorten in sloten en
vijvers leidt niet tot risico's voor mens en
omgeving.

 De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels moet kleiner of

gelijk zijn aan de doelstellingen voor de

oppervlaktewaterkwaliteit, zoals bepaald in overleg met de

waterkwaliteitsbeheerder.

 Risicovolle overstorten zijn gesaneerd.





De gemeente vindt het zelf wenselijk het

lozingspunt van de overstort Albertsdijk te

Rijssen te verplaatsten naar buiten het park.

Hiervoor is een maatregelvoorstel

opgenomen. Ook voor de overstort

Drosterstraat te Holten zijn maatregelen

vooorgesteld.
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9.2 Hemelwater

kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm Nulmeting

inzameling Overtollig hemelwater wat de particulier niet op
eigen terrein kan verwerken wordt ingezameld.

 In bestaand stedelijk gebied wordt de particulier verplicht en

gestimuleerd anders om te gaan met het hemelwater.

 Bij nieuwbouw en renovatie wordt waar mogelijk van de

particulier geëist het hemelwater bovengronds aan te

bieden. Zo niet, dan moet het op eigen terrein verwerkt

worden.




De gemeente neemt de verplichting en de

stimuleringsregeling op in een protocol en

een verordening, en de voorwaarden zijn

terug te vinden op de website.

Op de voorzieningen zitten geen (foutieve)
aansluitingen die de inzameling (en verwerking)
van overtollig hemelwater belemmeren.

 Er zijn geen foutieve aansluitingen op de HWA riolering; daar

waar deze geconstateerd zijn wordt gehandhaafd.

 Verharde oppervlakken met grote risico's op vervuiling lozen

via de riolering naar de RWZI.

 Door gebruik te maken van duurzame, milieuvriendelijke en

niet uitlogende materialen worden risico's op vervuiling van

afgekoppelde oppervlakken voorkomen.

 De onkruidbestrijding vindt plaats volgens de wettelijke

voorschriften.







Bekend is dat er foutieve aansluitingen zijn.

Waar en hoeveel is nog niet in detail

bekend. De komende periode wordt

hiernaar onderzoek verricht. Waar nodig

wordt door de gemeente handhavend

opgetreden of worden maatregelen

getroffen.

Water heeft een duidelijke plaats in de

gemeentelijke visies.

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk schoon
hemelwater te scheiden van het afvalwater.

 Bestaand gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien

technisch uitvoerbaar en kosteneffectief.

 Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in

woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.

Daar waar mogelijk mag de eigenaar (na overleg met de

waterkwaliteitsbeheerder) het HWa ook rechtstreeks lozen

op de waterpartijen. Bij wadi/retentie dient het HWA

bovengronds te worden aangeboden.

 Er is een waterloket ingericht. De gemeente zal vervolgens

optreden als adviseur voor de particulier.






De gemeente neemt de verplichting en de

stimuleringsregeling op in een verordening,

en de voorwaarden zijn terug te vinden op

de website.

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld

door haar eigen verhard oppervlakken af te

koppelen als kansen zich voordoen.

Het Waterloket is nog niet volledig

geïmplementeerd in de organisatie.

technische
staat

De voorzieningen voor inzameling en verwerking
van overtollig hemelwater verkeren in een goede
technische staat.

 Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit (conform het

kwaliteitsmanifest) komen niet voor.

 Ingrijpmaatstaven voor afstroming (conform het

kwaliteitsmanifest) komen niet voor.





Ingrijpmaatstaven zullen altijd aanwezig zijn.

De komende planperiode worden enkele

riolen gerepareerd of vervangen, op basis

van een beoordeling van de schadebeelden.

afvoer-
capaciteit

De bebouwing, wegen en openbare ruimte zijn zo
ingericht dat het water bij hoosbuien redelijk
goed kan afvoeren naar de straatkolken en/of
riolering. Hinderlijke plassen op straat komen
beperkt voor.

 Plasvorming dient binnen één uur na een normale regenbui

(4mm in één uur) weg te zijn.

 Plasvorming mag bij maximaal 5% van de kolken voorkomen.

Incidenteel verstopte kolken zijn binnen een week

verholpen.




Als er bij de gemeente klachten over

plasvorming bij kolken binnenkomen wordt

er binnen enkele dagen actie ondernomen

en wordt het probleem adequaat verholpen.
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Bij hoosbuien kan de riolering het water afvoeren
zonder dat dit leidt tot hinder.

 De vrijverval riolering moet in staat zijn een bui die 1x in de 2

jaar (ca. 20mm in 60 minuten) optreedt te verwerken zonder

dat dit tot theoretische 'water-op-straat' situaties leidt.

 De kernen Holten en Dijkerhoek kunnen een

dergelijk bui probleemloos verwerken.

Bij extreme situatie mogen 'water-op-straat'
situaties ontstaan. Dit mag niet leiden tot
overlast/schade.

 Bij buitengewone omstandigheden vind waterberging plaats

buiten de riolering op daarvoor ingerichte locaties zoals

watergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is

zodanig ingericht dat bij buitengewone omstandigheden

(eens per 100 jaar) geen overlast voor de omgeving optreedt

(waterstand maximaal 15cm boven straatpeil). Woningen

mogen niet onderlopen en doorgaande verkeersroutes

mogen niet worden geblokkeerd.

 Ook de Rijssenbui (50mm in 75 minuten) mag niet leiden tot

wateroverlast volgens bovenstaande definitie.





In de kern Rijssen is de laatste jaren een

grote inspanning geleverd. Op een vijftal

lokale probleempunten na kan de kern de

Rijssenbui aan. Voor deze punten is een

maatregelvoorstel opgenomen.

Voor de kern Holten is een grotere

inspanning nodig om ook deze kern klaar te

maken voor de toekomst. Een

maatregelenpakket is voorgesteld.
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9.3 Grondwater

kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm Nulmeting

Inzameling Er is een waterloket, de rol van de gemeente is
helder.

 Er wordt een grondwaterloket ingericht. De gemeente zal

vervolgens optreden als adviseur voor de particulier.

 Er is een grondwaterprotocol aanwezig, waarin de kaders

zijn vastgelegd voor de begrippen "structureel nadelige

gevolgen", "bestemming van de gronden" en "doelmatig",

en is aangegeven wat de burgers van de gemeenten mogen

verwachten.





Een waterloket is aanwezig in de gemeente,

het grondwater maakt hiervan op dit

moment nog geen onderdeel van uit.

De komende planperiode krijgt dit vorm,

mede vanuit de samenwerking in de regio

(de Werkplaatsen).

In het grondwaterprotocol wordt vastgelegd

wat de burger van de gemeente kan

verwachten. Het protocol gaat onderdeel

uitmaken van het GRP 2013-2017.

Er is geen sprake van een muffe lucht of
schimmelplekken in de woningen en
gebouwen.

Er staat af en toe water in kruipruimtes onder
woningen.

Verwerking

De tuinen en plantsoenen zijn na een periode
van regen een paar dagen drassig en daardoor
redelijk begaanbaar.

 Grondwateroverlast wordt als structureel beschouwd als er

gedurende een aangesloten periode te hoge

grondwaterstanden én meldingen over grondwateroverlast

zijn geregistreerd.

 Bij nieuwe bestemmingen en ontwikkelingen: een

drooglegging van 1,20 meter en een ontwateringsdiepte

van 0,90 meter beneden straatpeil, die maximaal 2 weken

per jaar mag worden overschreden.

 Bij bestaande situaties: een ontwateringsdiepte van

- woningen/gebouwen met kruipruimte 0,70

- kabels en leidingen 0,60-1,00
- primaire wegen 1,00
- secundaire wegen 0,70
- industriegebieden, centrumgebieden 0,70
- tuinen, plantsoenen, parken 0,50
- kampeerterreinen 0,50
- begraafplaatsen (t.o.v. onderkant kist) 0,30
- sportvelden 0,50
die maximaal 2 weken per jaar mag worden overschreden.







Bij de gemeente zijn enkele lokaties met

hoge grondwaterstanden bekend. De

omvang is beperkt. De komende planperiode

moet uitgezocht worden of de meldingen

vallen onder de gemeentelijke zorgplicht. De

gemeente heeft hierin een regierol.
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ONDERZOEK PROGRAMMA

Activiteit Bekostiging 2013 2014 2015 2016 2017

Actualiseren GRP exploitatie -€ -€ -€ -€ 25.000€

incidentele onderzoeken exploitatie 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€

Onderzoek foutieve aansluitingen binnen- en buitengebied exploitatie 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€

Benchmark exploitatie 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€

Monitoring van riolering en grondwaterstanden exploitatie 15.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000€

OAS Holten (verbreed) exploitatie 25.000€ -€ -€ -€ -€

Onderzoek constructie BBB Wierdensestraat exploitatie -€ 50.000€ -€ -€ -€

Onderzoek energieverbruik drukriool en gemalen exploitatie -€ -€ 25.000€ -€ -€

Controle en handhaving exploitatie 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€

actualisatie verordeningen exploitatie 5.000€ -€ -€ -€ -€

onderzoek verloren berging exploitatie 10.000€

90.000€ 100.000€ 75.000€ 50.000€ 75.000€

BEHEER - REGULIER PROGRAMMA

Activiteit Bekostiging 2013 2014 2015 2016 2017

onderhoud drukriolering en IBA's (+tel) exploitatie 109.320€ 109.320€ 109.320€ 109.320€ 109.320€

onderhoud vrijvervalriolering exploitatie 48.790€ 48.790€ 48.790€ 48.790€ 48.790€

onderhoud rioolgemalen en BBV's en lamellenfilter's (+tel.) exploitatie 95.466€ 95.466€ 95.466€ 95.466€ 95.466€

onderhoud kolken exploitatie 62.800€ 62.800€ 62.800€ 62.800€ 62.800€

omderhoud duikers exploitatie 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€

stroom, verzekeringen e.d. (excl. telefonie) exploitatie 87.100€ 87.100€ 87.100€ 87.100€ 87.100€

reiniging&inspectie exploitatie 56.356€ 52.000€ 50.074€ 46.747€ 48.124€

gegevensbeheer (data op orde) exploitatie 50.000€ 50.000€ 50.000€ 50.000€ 50.000€

personeel IWIN personeel 211.430€ 211.430€ 211.430€ 211.430€ 211.430€

personeel IWU personeel 191.258€ 191.258€ 191.258€ 191.258€ 191.258€

buitendienst personeel 148.200€ 148.200€ 148.200€ 148.200€ 148.200€

1.065.719€ 1.061.363€ 1.059.437€ 1.056.111€ 1.057.487€

BEHEER - VERVANGING PROGRAMMA

Activiteit Bekostiging 2013 2014 2015 2016 2017

vervangen vrijvervalriolering - kwalitatief activering 100% 377.421€ 377.421€ 377.421€ 377.421€ 377.421€

vervangen vrijvervalriolering - cyclisch activering 100% -€ -€ -€ -€ -€

vervangen gemalen e/m activering 100% 66.250€ 57.500€ 47.917€ 50.714€ 47.143€

vervangen gemalen bk activering 100% -€ -€ -€ -€ -€

vervangen persleidingen activering 100% -€ -€ -€ -€ -€

vervangen drukriolering e/m activering 100% 181.000€ 144.800€ 120.667€ 225.714€ 209.143€

vervangen drukriolering bk activering 100% -€ -€ -€ -€ -€

624.671€ 579.721€ 546.004€ 653.850€ 633.707€

BEHEER - VERBETERING PROGRAMMA

Activiteit Bekostiging 2013 2014 2015 2016 2017

verbeteringsmaatregelen BRP Rijssen activering 100% 82.397€ 82.397€ 82.397€ 82.397€ 82.397€

verbeteringsmaatregelen BRP Holten activering 100% 448.340€ 448.340€ 448.340€ 448.340€ 448.340€

stimuleringsregeling afkoppelen activering 100% 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€

afkoppelen verhard oppervlak activering 100% 190.000€ 190.000€ 190.000€ 190.000€ 190.000€

730.737€ 730.737€ 730.737€ 730.737€ 730.737€

FACILITAIR PROGRAMMA

Activiteit 2013 2014 2015 2016 2017

Personeel - perceptiekosten personeel 24.510€ 24.510€ 24.510€ 24.510€ 24.510€

kosten uitvoering kwijtschelding personeel 25.000€ 25.000€ 25.000€ 25.000€ 25.000€

Waterloket exploitatie 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€

59.510€ 59.510€ 59.510€ 59.510€ 59.510€

10 Activiteiten

De vraag is op welke wijze de invulling van de kwaliteitskaders voor de
rioleringszorg voor de komende planperiode 2013-2017 mogelijk is. Het
hoofdrapport staat eerst stil bij de maatschappelijke doelen, daarna is ingegaan op
de visie op de drie gemeentelijke watertaken. Vervolgens zijn, per onderdeel
conform de indeling vanuit de NPR 3220, ambitiekeuzes gedefinieerd voor dit GRP.
Bepaald is wat de gemeente Rijssen-Holten belangrijk vindt. Dit heeft geleid tot een
scenario met als thema ”Professioneel en risicogestuurd beheer”. Hieraan wordt
invulling gegeven voor de planperiode 2013-2017 door de volgende activiteiten,
met bijhorende budgetten.
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11 Kostendekking en personele middelen

Kostendekking
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Personele middelen

Algemene uitgangspunten
uurloon binnendienst : €86,-
uurloon buitendienst : €38,-
werkdagen per jaar 200

In het algemeen is productiviteit extern personeel hoger (bijv kolken)
Meer uitbesteden heeft gevolgen voor de binnendienst ivm aansturen
Beschikbaarheid materieel speelt een rol bij wel of niet uitbesteden
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taken en tijdsbesteding IWIN
conform leidraad

taakomschrijving geen uitbesteding uitbesteding

eigen personeel

eigen

personeel

25 20

- -

- berekeningen - 18

- inspectie - -

- inventarisatie - -

- -

- -

- -

109 33

afkoppelen 85 26

- -

- -

- -

-

training,

vakstudie,

intern overleg 230 230

-

extern overleg 25 25
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12 Reacties externen en bestuurlijke besluiten
In oktober/ november 2012 is het ontwerp-GRP (revisie 05) bij de waterschappen, de provincie en
Vitens ingediend en heeft het ontwerp-GRP ter inzage gelegen. De waterschappen hebben per brief
gereageerd, deze zijn integraal overgenomen in de volgende paragraaf. In §12.2 is in antwoord hierop
de reactienota van de gemeente opgenomen. Tot slot is in §12.3 ruimte gereserveerd voor het
definitieve college- en raadsbesluit.

12.1 Reacties waterschappen
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REACTIE WATERSCHAP REGGE EN DINKEL
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REACTTIE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL
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REACTIE WATERSCHAP GROOT SALLAND
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12.2 Reactienota gemeente Rijssen-Holten

Reactienota zienswijzen GRP 2013 tot en met 2017 gemeente Rijssen-Holten.

Waterschap Rijn en IJssel
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel heeft bij brief van 29 november 2012
een bestuurlijke reactie gegeven.

Het dagelijks bestuur heeft een aantal uitvoeringsaspecten aan de orde gesteld, waarvan zij bij
de aanpak betrokken of geïnformeerd willen worden. Bij de uitvoering van het GRP wordt
voldaan aan de wens van het waterschap.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel geeft in haar reactie aan dat het
gemeentelijke GRP aansluit op het beleid van het waterschap en een uitstekende basis vormt
voor het continueren en versterken van de projectmatige samenwerking tussen gemeente en
waterschap in de waterketen.

Waterschap Regge en Dinkel
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel heeft bij brief van
13 november 2012 een bestuurlijk reactie gegeven. Hieronder zijn de reacties beschreven en is
een gemeentelijke reactie.

Bladzijde 18 achtergronddocument: aansluit en overstortvergunning
Reactie waterschap
Hier wordt gesteld dat ook de aansluitvergunning is vervallen door het van kracht worden van
het Besluit lozen buiten inrichtingen (BlBi). Met het van kracht worden van het BlBi is echter
alleen de overstortvergunning komen te vervallen. Het Waterschap heeft echter besloten om
volledig in te zetten op samenwerking. In die samenwerking zoeken wij zowel naar het voldoen
aan wet- en regelgeving als het verbeteren van de beheersituatie van zowel de gemeente als
het waterschap. Dit is in lijn met het Bestuursakkoord water.
N.B. De aan de gemeente verleende aansluit- en overstortvergunning lopen nog tot 1 januari
2013 en komen daarna te vervallen.

Reactie gemeente:
Deze reactie is correct. De afspraken in het GRP worden hiermee leidend. Op pagina 13 van
het achtergronddocument is hierop ingegaan. Het belang van het GRP is geschetst. Op de
pagina’s 46 en 47 zijn de BRP's en het Rioolbeheerplan nadrukkelijk van toepassing verklaard.

Bladzijde 46 achtergronddocument: objecten
Reactie waterschap:
In het nieuwe GRP is een overzicht opgenomen van de in de gemeente aanwezige
voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater en hemelwater inclusief de
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overstortlocaties. Het beheer van die voorzieningen wordt beschreven in het Rioolbeheerplan
2013-2017. Dit rapport maakt 1-op-1 deel uit van het nieuwe GRP. Wij achten het van belang
hier kennis van te nemen en verzoeken u dit rapport aan ons te doen toekomen.

Reactie gemeente:
Het gevraagde rapport is toegezonden.

Reactie Waterschap:
Wij missen in het GRP een aanduiding in coördinaten waar de lozingspunten van de riolering
zich bevinden en een heldere situatietekening. Deze kaarten zijn wel in het Basisrioleringsplan
2012 opgenomen. Wij bevelen aan ook een kaart in het GRP op te nemen.

Reactie gemeente:
De tabellen en de tekeningen zijn overgenomen als bijlage 1 bij het Achtergronddocument.

Bladzijde 34 e.v. achtergronddocument: grondwater
Reactie waterschap
Het protocol met betrekking tot grondwaterproblematiek krijgt in het GRP ruime aandacht. Dit is
echter algemeen van aard. Het GRP geeft echter geen inzicht in de werkelijke
grondwatersituatie in de gemeente evenals een overzicht van de aanwezige voorzieningen
(bijvoorbeeld peilbuizen) en het functioneren.

Reactie gemeente:
Het doel van het GRP is beleidskaders te stellen. In de planperiode worden uitvoerings- en
beheermaatregelen uitgevoerd, waarbij het GRP als beleidsinstrumentarium dient. Op pagina
62 van het plan zijn onderzoeksinspanningen geformuleerd. De technische voorzieningen, zoals
drainage en infiltratievoorzieningen, zijn bij de gemeente in beeld en zijn opgenomen in het
Rioolbeheerplan.

Waterschap Groot Salland
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Groot Salland heeft bij brief van 6 november 2012
aangegeven dat zij instemt met het ontwerpplan.

Conclusie
Een aantal reacties heeft betrekking op de uitvoering van het plan. Het gemeentebestuur zal,
daar waar mogelijk en noodzakelijk rekening in de uitvoering rekening houden met de wensen
van de waterschappen. Ook is een aantal technische en redactionele opmerkingen verwerkt in
het GRP.

Het gemeentebestuur concludeert dat de beleidsmatige bestuurlijke reacties van de besturen
van de waterschappen positief zijn over het GRP. Zij stemmen in met het plan. Het
gemeentebestuur denkt dat de betrokkenheid van de water-/zuiveringsschappen vanaf de start
van de opstelling van het GRP en de communicatie tussen gemeente, schappen en
adviesbureau, heeft geleid tot het resultaat, zoals dit nu ter vaststelling aan de gemeenteraad
kan worden aangeboden. Het gemeentebestuur bedankt daarvoor de ambtelijke en bestuurlijke
vertegenwoordigers van de schappen, die bij dit proces betrokken zijn.
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Bij de uitvoering van het plan zal de komende jaren intensief met de waterschappen
gecommuniceerd en samengewerkt worden, om de veelal gezamenlijke doelstellingen in de
afvalwaterketen, te verwezenlijken.

De reactienota met de ingekomen reacties van de waterschappen wordt geacht deel uit te
maken van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017.

Rijssen, ………….

Burgemeester en wethouder van Rijssen-Holten.
De secretaris, de burgemeester,

12.3 Raadsbesluit
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Bijlage 1: Overzicht lozingswerken (tabellen en tekeningen)

kern Rijssen (BRP 2012)
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kern Holten (BRP 2012)

kern Dijkerhoek (BRP 2012)


