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besluit:

•
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1.1 Navigeren in dit rapport
Dit document is bedoeld voor digitaal gebruik. De
blauwgekleurde teksten zijn links, waarmee u naar
de verschillende onderdelen van dit rapport of
internet kunt springen. Op elk blad staat linksboven
een link naar de inhoudsopgave.
U kunt ook de navigeerknoppen van Acrobat Reader
gebruiken. Vanaf een gelinkte pagina, kunt u terug
naar de vorige positie met de toetsen “Alt ”, of met
de ronde pijlknop.
Druk F8 in Acrobat Reader om de knoppenbalken
zichtbaar te maken of te verbergen.

Tabellen
tabel 1
tabel 2
tabel 3
tabel 4
tabel 5
tabel 6
tabel 7
tabel 8
tabel 9
tabel 10
tabel 11
tabel 12
tabel 13
tabel 14
tabel 15

Rioolheffingstarieven in planperiode
Overzicht van kosten en dekking
Voorzieningen voor afvalwater
Voorzieningen voor hemelwater
Voorzieningen voor grondwater
Speciale voorzieningen
Riooloverstorten gemengde riolering
Riooloverstorten vgs
Activiteiten meten en monitoren
Activiteiten gegevensbeheer
Reiniging- en inspectiefrequenties
Waarschuwings- en ingrijpmaatstaven
Risicovolle locaties H2S-aantasting
Afgekoppeld verhard oppervlak (v.o.)
Maatregelen tegen wateroverlast

De groene teksten in dit rapport zijn toelichtingen op
de hoofdtekst.
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2 Over dit plan

Dit is het rioleringsplan van de gemeente
Etten-Leur voor de periode 2019 - 2023.
Het plan beschrijft hoe de gemeente haar
zorgtaken voor afvalwater, hemelwater
en grondwater uitvoert. Het is relevant
voor bestuurders, medewerkers van
gemeente en waterschap en voor
inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars
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2.1 Doel plan
Een goed functionerende afvalwatersysteem is
essentieel voor de volksgezondheid en een prettige
leefomgeving. Met de aanleg, het beheer en het
onderhoud is veel geld gemoeid. En omdat de
riolering een levensduur heeft tot wel 80 jaar, is een
planmatig beheer van deze, veelal onzichtbare
voorzieningen belangrijk.
De gemeente is wettelijk nog (zie Omgevingswet)
verplicht een (Verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan
(vGRP) vast te stellen. Het vGRP beschrijft hoe de
gemeente haar zorgtaken voor afvalwater,
hemelwater en grondwater uitvoert.
Bij het vGRP 2009-2013 stond de aanpak van de
wateroverlast centraal, in het GRP daarvoor het
terugbrengen van de vuilemissie. In het vGRP
2014 – 2018 stond het goed beheren van de
bestaande riolering centraal. Dit rioleringsplan is een
voortzetting van het vorige plan waarbij
klimaatadaptatie een speerpunt is geworden.

2.2 Reikwijdte
Het gaat over de drie gemeentelijke watertaken
(afvalwater, hemelwater en grondwater) en over de
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raakvlakken met de ruimtelijke omgeving, het
oppervlaktewater en de rioolwaterzuivering.
Het plan heeft betrekking op het hele gemeentelijk
grondgebied.

2.3 Geldigheid
Na vaststelling door de gemeenteraad heeft het plan
de status van “vastgesteld beleid van Gemeente
Etten-Leur”. Het plan is geldig voor de periode 2019
tot en met 2023 en geeft een doorkijk naar het
verloop van de kosten op lange termijn.

2.4 Functies
Dit gemeentelijk rioleringsplan dient als:
 document waarmee wordt voldaan aan de
wettelijke planverplichting (Wet milieubeheer
artikel 4.22);
 document voor besluitvorming over het
gemeentelijk water- en rioleringsbeleid;
 programma voor de periode 2019 - 2023;
 basis voor de financiële planning voor de periode
2019 - 2023;
 informatiebron voor inwoners en bedrijven,
waarin is vastgelegd wat de gemeente doet en
waarvoor perceelseigenaren zelf moeten zorgen;
Over dit plan
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informatiebron voor projectontwikkelaars over
bijvoorbeeld hemelwaterberging;
informatiebron voor het waterschap.

Daarnaast bevat dit plan bouwstenen voor het
toekomstig omgevingsplan. Met de komst van de
Omgevingswet omstreeks 2021, verdwijnt of wijzigt
de wettelijke verplichting voor een rioleringsplan. In
plaats daarvan komen nieuwe planvormen zoals de
omgevingsvisie en het omgevingsplan met daarbij
een (riolerings)programma.

2.5 Planvormingsproces
Het concept vGRP is tot stand gebracht binnen een
ambtelijke projectgroep van Team Civiel en
CultuurTechniek en Concern Ondersteuning. Deze
projectgroep kwam regelmatig bij elkaar voor het
bespreken van relevante onderwerpen en
conceptteksten.

Externe overlegpartners
Het vGRP is gecommuniceerd met de wettelijke
overlegpartners Waterschap Brabantse Delta en de
Provincie Noord-Brabant.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, blad 6

Over dit plan

Inhoud

3 Het (afval)watersysteem
Dagelijks produceren we gemiddeld 125
liter afvalwater per persoon. De gemeente
transporteert dit afvalwater, deels samen
met hemelwater, via de rioolleidingen naar
de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath en
Nieuwveer. Het hemelwater dat valt in het
stedelijke gebied moet op een goede
manier worden verwerkt en afgevoerd
richting oppervlaktewater of in de bodem.
Ook heeft de gemeente een zorgtaak voor
grondwater.
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3.1 Situatie
De gemeente zamelt het afvalwater van huishoudens
en bedrijven in en het waterschap zuivert dit water op
de rioolwaterzuivering (rwi). Alleen hevige regenval
leidt soms tot ongezuiverde lozingen via
riooloverstortingen. In onderstaande figuur staat het
afvoerstelsel van de gemeente.

In Etten-Leur ligt relatief veel verbeterd gescheiden
riolering, waarin afvalwater en hemelwater apart
worden ingezameld. De infiltratiemogelijkheden voor
hemelwater zijn beperkt vanwege de aanwezigheid
van leemlagen in de bodem. Hemelwater wordt in
veel gevallen rechtstreeks afgevoerd naar het
oppervlaktewater.
Vanuit bedrijventerrein “Vosdonk” en, in de toekomst
uitbreiding, “De Streek” en het zuidelijk buitengebied
wordt het afvalwater en een deel van het hemelwater
afgevoerd naar rwzi Bath. Vanuit de overige
gebieden wordt het afvalwater en een deel van het
hemelwater afgevoerd naar rwzi Nieuwveer.

3.2 De voorzieningen
In de bebouwde kom ligt circa 300 kilometer riolering.
De vervangingswaarde hiervan wordt geschat op
circa € 142 miljoen bij een levensduur van 60 jaar. In
de onderstaande grafiek staat de hoeveelheid
riolering die per jaar is aangelegd. Om een goed
beeld te krijgen van de stelsellengte zijn de
hoeveelheden boven elkaar in de grafiek gezet.
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Het (afval)water-systeem

3.3 Toestand

De meeste riolering in de bebouwde kom is
aangelegd in de jaren ’60 en ’70 (gemengde
riolering) en in de jaren ’90 en ’00 (verbeterd
gescheiden riolering). In het buitengebied ligt circa
66 kilometer drukriolering, met name aangelegd in de
jaren ’80 en een klein deel in 2004.
In de bijlage staat een uitgebreid overzicht van de
voorzieningen voor afvalwater, hemelwater en
grondwater.
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Anno 2018 is de kwaliteit van het
rioolstelsel goed. Gemeente
Etten-Leur heeft de hoogste
kwaliteit ten opzichte van de
andere gemeenten in Waterkring
de Baronie. Mogelijke reden is
dat het rioolstelsel relatief jong is ten opzichte van de
andere partners. Uit het rekenkameronderzoek van
2013 kwam dat Etten-Leur, in vergelijking tot andere
gemeenten, meer dan gemiddelde vervanging en
verbetering van het rioleringstelsel had uitgevoerd.
Vrijwel alle woningen zijn aangesloten op de
riolering, de vuiluitworp vanuit de riooloverstorten is
niet significant en klimaatmaatregelen ter
vermindering van wateroverlast zijn grotendeels
uitgevoerd. De riolering in Etten-Leur is voor de
afvalwatertaak zo goed als ‘af’.
Het (afval)water-systeem
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4 Bouwstenen van
dit plan

Met de wetenschap dat rioolbuizen ruim zestig jaar
meegaan is het belangrijk de goede keuzes te
maken. Het stedelijk waterbeheer is volop in
ontwikkeling. Op nationaal en regionaal niveau zijn
plannen opgesteld en ook bij verwante werkvelden.
Samen met de leerpunten uit de evaluatie van het
vorige vGRP en de ruimtelijke ontwikkelingen
vormt dit de bouwstenen van dit plan.
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4.1 Doelmatigheid
In Nederland stijgen de kosten van het rioleringsbeheer, onder andere omdat de komende decennia
veel geïnvesteerd moet worden in rioolvervanging en
klimaatmaatregelen. Met het bestuursakkoord Water
van 2011 is er een opgave om deze kostenstijging te
beperken. Het water- en rioleringsbeheer moet doelmatiger, ofwel effectief en efficiënt. De focus ligt niet
op het voldoen aan normen, maar op het efficiënt
aanpakken van bestaande of dreigende
problemen.

4.2 Klimaatverandering
De gemiddelde temperatuur in Nederland is sinds
0
1951 met 1,4 C gestegen en zal deze eeuw verder
toenemen.
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Het klimaat heeft grote invloed op het water- en
rioleringsbeheer. In de Deltabeslissing Ruimtelijke
Adaptatie hebben alle overheden samen de ambitie
vastgelegd om Nederland voor 2050 zo goed
mogelijk klimaatbestendig en water robuust in te
richten. In de Nationale klimaatadaptatiestrategie
“Aanpassen met ambitie” zijn de gevolgen van de
verwachte klimaatverandering in beeld gebracht, en
is aangegeven hoe Nederland zich kan aanpassen
aan klimaatverandering. En op prinsjesdag 2017, is
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018
verschenen. Hierin staat onder andere dat uiterlijk in
2019 de kwetsbaarheden geanalyseerd moeten
worden in stresstesten.
Klimaatscenario
Het KNMI heeft klimaatscenario’s
opgesteld voor 2050 en 2085. Riolen
hebben een lange levensduur en bij
aanleg moet rekening worden
gehouden met de omstandigheden
over 60 à 80 jaar. Daarom wordt
gekeken naar de scenario’s per 2085.
Tot nu toe ligt de werkelijke
waargenomen klimaatverandering aan
de bovenkant van de voorspellingen.

Bouwstenen van dit plan
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4.3 Integraal omgevingsbeleid

4.4 Meer inzicht

Water en riolering zijn nodig om de (stedelijke)
omgeving goed te laten functioneren. Dit geldt ook
andersom. Er zijn aanpassingen in de stedelijke
omgeving nodig om de riolering en het watersysteem
goed te laten functioneren. Het klimaatbestendig
maken van de riolering kan niet met alleen
ondergrondse maatregelen. Kortom water en
riolering zijn verweven met de (stedelijke) omgeving,
ze hebben elkaar nodig. Het is slimmer om keuzes
en ontwerpen af te stemmen op het geheel. Met de
invoering van de Omgevingswet wordt ook de
regelgeving hierop aangepast. Vooruitlopend daarop
gaat dit vGRP uit van de integrale benadering van de
ruimtelijke omgeving.

Door ontwikkelingen in gegevensverzameling en verwerking, wordt steeds meer gemeten, berekend
en uitgewisseld. Hierdoor kunnen goede
maatregelen op het juiste tijdstip genomen worden.

4.5 Rol bewoner en overheid
Bewoners worden zich weer bewust dat ze
onderdeel zijn van de natuurlijke leefomgeving en
nemen steeds meer eigen initiatief om duurzamer te
leven. De rol van de overheid verandert hierdoor.
“Zorgen voor” maakt geleidelijk plaats voor het
initiëren, faciliteren en ondersteunen van de
gewenste ontwikkelingen.

4.6 Leerpunten oude vGRP
Het vGRP 2014 – 2018 is geëvalueerd in de zomer
van 2016. Het college heeft de evaluatie op 19 juli
2016 geaccordeerd en dit is ter kennisname aan de
raad gestuurd. Hieruit bleek is dat de aanpak van de
gemeentelijke rioleringsonderwerpen goed op de rit
staan. Belangrijk is de voortgang van alle
maatregelen goed te monitoren.
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5 Visie

5.1
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5.1 Visie

Duurzaam en doelmatig

Etten-Leur zet in op een doelmatig en duurzaam
beheer van de gemeentelijke riool- en
watervoorzieningen om het (afval)watersysteem
toekomstbestendig te maken.

Door de klimaatverandering zijn er meer extreme
regenbuien, (te) droge of juist (te) natte periodes en
hittestress in stedelijk gebied. De schadelijke
gevolgen gaan we beperken. Uitgangspunt hierbij is
het doelmatig scheiden van waterstromen, ofwel het
regenwater van de riolering afkoppelen. Mede door
de klimaatverandering zullen de kosten van het
water- en rioleringsbeheer (in heel Nederland)
stijgen. We willen die kostenstijging beperken, ofwel
‘minder meerkosten’. Het tarief van de rioolheffing
moeten aanvaardbaar blijven, mede door
samenwerking willen we dit bereiken.

Uitwerking
De visie is in dit plan lokaal uitgewerkt tot een
concreet plan voor de komende 5 jaar. Dit is te kort
om de voornemens uit de visie te realiseren, maar
eind 2023 is een eerste stap gezet. Per watertaak is
beschreven hoe we dit willen doen. Hierbij is een
berekening gemaakt van de financiële gevolgen.
Nieuwbouw van Munnikenheide College met ruimte voor
waterberging en mede hierdoor een aangename leefomgeving
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6 Afvalwater

De gemeente zamelt, op enkel
uitzondering na, het stedelijk afvalwater
in. Vrijwel al het ingezamelde rioolwater
wordt eerst gezuiverd voordat het in ons
milieu terecht komt, maar zware regenval
kan nog steeds leiden tot vervuiling van
oppervlaktewateren of wateroverlast.
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6.1 Afvalwatertaak
Art.10.33 van de Wet milieubeheer schrijft voor dat
gemeenten zorgen voor het inzamelen en
transporteren van stedelijk afvalwater. Onder
stedelijk afvalwater wordt hier ook verstaan
afvalwater dat met hemelwater of grondwater
vermengd is (gemengde riolering). De wet laat weinig
ruimte voor lokale beleidskeuzes. Voor bijzondere
gevallen, zoals afgelegen percelen in het
buitengebied, kan de provincie ontheffing van deze
zorgplicht verlenen. In dat geval zijn de gebruikers
zelf verantwoordelijk voor de verwerking van hun
afvalwater.

6.2 Doelen en voorwaarden
Het belangrijkste doel van de afvalwaterzorg heeft
betrekking op de volksgezondheid. Met de komst van
de riolering is de levensverwachting van
Nederlanders sterk verhoogd. Dit moet gewaarborgd
blijven. Daarnaast draagt het verwijderen van
afvalwater bij aan het behouden van een goede,
schone en prettige leefomgeving ruimte.
De zorgtaak voor afvalwater moet zodanig worden
uitgevoerd dat:

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, blad 16

Nadelige gevolgen voor het milieu beperkt zijn
De riolering en het waterbeheer mag niet te veel
nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Dit betreft
de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater.
Voorbeelden zijn verontreiniging van
oppervlaktewater door overstortingen en risico’s voor
de drinkwaterwinning door lekke riolen. Tot de
doelen behoort:
 niet overmatig verontreinigen van bodem en
oppervlaktewater;
 voorkomen van verdroging.
Deze doelmatig is
De zorgtaken zijn doelmatig als de doelen worden
gerealiseerd tegen minimale kosten. In het stedelijk
waterbeheer moet dit worden beschouwd over lange
termijn, vanwege de lange levensduur van
investeringen. Het doel is:
 zo laag mogelijke kosten over lange termijn
 en aanvaardbare lokale lasten op korte termijn.
Aan verduurzamen wordt bijgedragen als kansen
zich voordoen
De gemeente draagt bij aan het cradle-to-cradle
principe door afvalwater nuttig in te zetten voor een
ander product zoals bijvoorbeeld energie.

Afvalwater
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6.3 Taakverdeling
De gemeente zorgt voor het inzamelen en
transporteren van het stedelijk afvalwater vanaf de
perceelgrens, zowel binnen de bebouwde kom als in
het buitengebied, zowel bij bestaande bebouwing als
bij toekomstige bebouwing. Dit kan door
(vuilwater)riolering, drukriolering of een andere
voorziening. Een uitzondering geldt voor percelen die
zich meer dan 40 meter van de bestaande riolering
bevinden en waarvoor de aanlegkosten van riolering
meer zijn dan het dubbele van de daarvoor geldende
normbedragen. Dit zijn 20 percelen in het
buitengebied. Perceeleigenaren zijn hier zelf
verantwoordelijk voor de verwerking van hun
afvalwater. In de meeste gevallen (18) gebeurt dat
door middel van een individuele
afvalwatervoorziening (IBA). Voor deze percelen
heeft de provincie de gemeente ontheven van de
zorgplicht voor afvalwater.
Bewoners en bedrijven moeten zelf zorgen voor de
riolering tot de erfgrens. Daarbij geldt dat: bij
nieuwbouw vanaf 2012 (sinds het Bouwbesluit 2012)
het afvalwater en hemelwater gescheiden op de
perceelgrens moet worden aangeboden.
Het afvalwater wordt door de gemeente
getransporteerd naar een van de overnamepunten
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van Waterschap Brabantse Delta. Vanaf daar wordt
het door het waterschap afgevoerd naar de rwzi. Het
zuiveren van afvalwater is een taak van het
Waterschap.

6.4 Ambities en aanpak
De riolering in Etten-Leur is voor de afvalwatertaak
zo goed als ‘af’: Alle woningen die vallen onder de
gemeentelijke zorgplicht zijn aangesloten op de
riolering, de emissies vanuit de riooloverstorten zijn
teruggebracht tot het afgesproken niveau en de
maatregelen tegen wateroverlast zijn grotendeels
uitgevoerd. Op 11 strategische locaties wordt
permanent gemeten aan riooloverstorten. De
meetresultaten worden opgeslagen bij waterschap
en gemeente. De gegevens van de riolen in het
beheersysteem zijn compleet en actueel voor zover
de revisiegegevens zijn aangeleverd.
De gemiddelde leeftijd van de riolen in Etten-Leur is
laag. Het grootste gedeelte van de riolen uit ‘50 en
'60 zijn vernieuwd. Het accent verschuift daarom de
komende tijd van aanleg en vernieuwing naar
verbetering en in stand houding ervan.

Afvalwater
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De ambities voor afvalwater zijn:
 Voorkomen verstopping, lekkage en instorten van
riolen;
 Waarborgen afvoer afvalwater;
 Verbeteren inzicht functioneren riolering.
Alle drie ambities hebben ook betrekking op de
gemengde riolering, omdat gemengd afvalwater
onder de afvalwaterzorg valt. Ambitie 1, “Voorkomen
verstopping, lekkage en instorten van riolen” geldt
bovendien voor hemelwaterriolen (met de
kanttekening dat het voorkomen van lekkage niet
geldt voor infiltratieriolen).

Voorkomen verstopping, lekkage en instorten
De veroudering van de riolering mag er niet toe
leiden dat de riolen verstopt raken, gaan lekken of
instorten. Afstroming onder
droogweeromstandigheden, waterdichtheid en
stabiliteit moeten gewaarborgd blijven. Het
onderhouden van de riolering moet doelmatig
gebeuren. Niet alle verslechterde riolen zullen
vervangen hoeven worden. In bepaalde gevallen zal
volstaan kunnen worden met plaatselijke
maatregelen om de restlevensduur te verlengen.
Zowel te vroeg als te laat ingrijpen kan hogere
kosten met zich mee brengen.
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Werkzaamheden aan wegen en riolering worden zo
veel mogelijk met elkaar gecombineerd om kosten te
sparen. Dit vraagt om beschikbaarheid van de juiste
gegevens, goed inzicht in de toestand van de
voorzieningen en geschikte maatstaven voor de
beoordeling ervan. Dit willen we realiseren door:
1. Gegevens tijdig verwerken
Het verwerken van gegevens betreft het verwerken
van revisiegegevens en inspectieresultaten in het
beheersysteem en het beoordelen en vertalen ervan
naar rioolrenovatieprogramma’s. De werkwijze staat
beschreven in de bijlage.
2. Maatwerk voor reinigen en inspecteren
Omdat de riolering veroudert, is frequenter reinigen
en inspecteren wenselijk. Dit gebeurt in regionaal
verband. De werkwijze en de frequenties voor
reiniging, inspectie en onderhoud van riolen en
andere voorzieningen staan in de bijlage.
Uit de inspectie van afgelopen planperiode is
geconstateerd dat relatief veel scheuren in betonnen
buizen bij inlaten aanwezig zijn. Oorzaak hiervan is
dat de inlaten in het verleden ingehakt werden. De
komende vGRP-periode zullen veel deelliners
geplaatst moeten worden ter plaats van deze
scheuren.
Afvalwater
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3. Bestrijden H2S-aantasting
Op enkele locaties in de riolering is sprake van
aantasting door H2S. Dit kan leiden tot een versnelde
slijtage van de leidingen en putten. De werkwijze
hiertegen staat in de bijlage.
4. Goede afstemming en kostenverdeling weg- en
rioleringsbeheer
De onderhouds- en renovatieplanningen van wegen
en riolering worden opgesteld binnen dezelfde
afdeling (Beheer en Realisatie), waardoor deze goed
op elkaar afgestemd worden. Daarnaast wordt vanuit
de Voorziening Riolering jaarlijks een bijdrage
geleverd aan het programma Beheren Op Niveau
(BON). De werkwijze en de kostenverdeling staan in
de bijlage.

Waarborgen afvoer afvalwater
De afvoer van afvalwater naar de rwzi moet geborgd
blijven. Dit realiseren we door:
1. Aanwezigheid van een incidentenplan riolering
Vanaf 2019 is er een incidentenplan aanwezig. Na
vaststelling zal een jaarlijkse controle op actualiteit
plaatsvinden.
In het calamiteiten plan staat hoe gereageerd wordt
bij wateroverlast en calamiteiten in de riolering, zoals
het instorten van een riool of het uitvallen van een
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gemaal door blikseminslag, en hoe communicatie en
afstemming plaatsvindt met andere instanties, zoals
met waterschap, provincie en buurgemeenten.
2. Keuren installaties
Eens per zes jaar laten we de elektrischmechanische installaties keuren.

Verbeteren inzicht functioneren riolering
(monitoren)
Om de resultaten van maatregelen te monitoren en
om zo nodig op tijd aanvullende maatregelen te
kunnen treffen, is het wenselijk goed inzicht te
hebben in hoe de riolering in de praktijk functioneert.
Hiervoor is een globaal meetplan opgesteld Ambities
en meetdoelen zijn hierin vastgelegd. Uit de
analyseresultaten van het gezamenlijke
meetdatabeheer door SWWB moet blijken in welke
mate in de planperiode detaillering en uitbreidingen
van de metingen plaats. Omdat in Etten-Leur diverse
wervelventielen in het rioleringssysteem aanwezig
zijn, is het relatief moeilijk om inzicht te krijgen in het
functioneren van de riolering. Wervelventielen
kunnen namelijk niet worden bemeten.
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7 Hemelwater

Sinds het van kracht worden van ‘Wet
gemeentelijke watertaken’ op 1 januari
2008 hebben gemeenten, naast de zorg
voor ‘een doelmatige inzameling en
transport van afvalwater’ een zorgtaak
voor afstromend hemelwater in het
openbaar gebied. Ook bewoners hebben
hierin een taak
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7.1 Hemelwatertaak
De gemeente heeft een zorgtaak voor hemelwater
(Waterwet art.3.5). Dit houdt in dat de gemeente
zorgt voor het inzamelen en verwerken van
hemelwater dat afstroomt van verharde
oppervlakken:
- in het openbaar gebied (zoals openbare straten
en pleinen);
- en van percelen waar het redelijkerwijs niet
mogelijk is, of niet doelmatig is, dat bewoners of
bedrijven het hemelwater zelf op het eigen
perceel verwerken.

7.2 Doelen en voorwaarden
Het belangrijkste doel van de hemelwaterzorg is een
goede werk- en leefomgeving waarin inwoners zich
veilig voelen. Schade door wateroverlast moet zoveel
mogelijk worden voorkomen. Voorwaarde voor de
zorgtaak voor hemelwater is dat deze doelmatig
wordt uitgevoerd.

7.3 Taakverdeling
De gemeente zorgt voor het inzamelen en verwerken
van hemelwater dat afstroomt van verharde
oppervlakken binnen de bebouwde kom:
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1 In het openbaar gebied (zoals straten en pleinen)
2 Vanaf de perceelgrens mits:
a) Van bestaande woningen van voor 2012 die
niet zijn afgekoppeld
b) Van afgekoppelde woningen van voor 2012
mits het hemelwater apart van het afvalwater
wordt aangeboden bij de perceelgrens
c) Van nieuwbouw (in- en uitbreidingen) sinds
2012 wanneer het hemelwater niet op eigen
terrein wordt geborgen en/of geïnfiltreerd en
het hemelwater apart van het afvalwater wordt
aangeboden bij de perceelgrens.
d) Het perceel niet grenst aan oppervlaktewater,
anders moet de perceeleigenaar het
hemelwater afvoeren naar het
oppervlaktewater;
e) Het perceel niet in het buitengebied ligt,
anders moet de perceeleigenaar het
hemelwater zelf op het perceel verwerken.

Particulieren en bedrijven
In sommige gevallen moeten bewoners en bedrijven
zelf het hemelwater verwerken. En net als bij
afvalwater en grondwater zijn perceelseigenaren zelf
verantwoordelijk voor de hemelwaterriolering en/of
andere hemelwatervoorzieningen op het perceel. Als
de gemeente voor het hemelwater zorgt, dan moeten
bewoners en bedrijven er zelf voor zorgen dat het
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hemelwater op de juiste wijze op de perceelgrens
wordt aangeboden. De manier waarop is afhankelijk
van het type riolering in de openbare weg. Bij
gescheiden riolering moet het afvalwater en
hemelwater ook gescheiden worden aangeboden
(via aparte buizen).

7.4 Ambities en aanpak
De ambities voor hemelwater zijn:
 Voorkomen en verminderen wateroverlast
 Duurzaam verwerken van hemelwater
 Voorkomen verspreiding verontreinigingen

Voorkomen en verminderen wateroverlast
Met klimaatadaptatie vangen we de gevolgen van de
klimaatverandering op. We passen ons aan, zodat
we bestand zijn tegen de gevolgen van de
klimaatverandering. We maken Etten-Leur
klimaatbestendig.
Het meest relevant voor dit rioleringsplan is het
verhoogde risico op wateroverlast door
klimaatverandering.

destijds een afweging gemaakt tussen
beschermingsniveau en maatschappelijke kosten. Hieruit
volgde een maatregelenpakket van circa € 11 miljoen. Het
grootste deel hiervan is uitgevoerd. Na de uitvoering van
alle maatregelen moet bij een extreme regenbui, zoals die
in de zomer van 2006 is gevallen, het hemelwater, dat niet
meteen door de riolering kan worden verwerkt, over het
maaiveld kunnen afstromen. Het mag hierbij in principe
woningen en bedrijven niet binnenstromen, mits de
vloerpeilen van woningen en bedrijven voldoende hoog
boven de openbare weg liggen. Hemelwater blijft hooguit
enkele uren op straat staan.

De strategie van OWW voor het inperken van de
risico’s op wateroverlast wordt voortgezet en
uitgebreid. Voor de komende planperiode zetten we
in op:
 Communicatie met bewoners en bedrijven over
(inperken van risico’s op) wateroverlast;
 Risico’s verminderen op wateroverlast, onder
andere door het doelmatig afkoppelen van
verharde oppervlakken;
 Waar mogelijk berging op eigen terrein;
 Gevolgen van ‘water-op-straat’ verminderen door
het water bovengronds naar onschadelijke
locaties te leiden.

Operatie Waterweg (OWW)
Bij de bepaling van de klimaatmaatregelen in het kader van
Operatie Water Weg (OWW) heeft de gemeenteraad
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Deze ambitie willen we blijvend realiseren, als volgt:
1. Uitvoeren resterende maatregelen OWW
In de komende planperiode worden maatregelen
tegen wateroverlast uitgevoerd op bedrijventerrein
Vosdonk. De stand van zaken staat aanpak
wateroverlast staat in de bijlage.
2. Toetsingskader wateroverlast
Als toetsingskader voor OWW heeft de raad destijds
vastgesteld dat, na uitvoering van de maatregelen,
bij een extreme regenbui zoals die in de zomer van
2006 is gevallen:
 het water hierbij in principe niet in woningen en
bedrijven mag binnenstromen, mits de
vloerpeilen van woningen en bedrijven
voldoende hoog boven de openbare weg liggen,
 hemelwater hooguit enkele uren op straat blijft
staan.
3. Aanleggen hemelwatervoorzieningen
Regenwater wordt zoveel mogelijk lokaal
(her)gebruikt of in de bodem geïnfiltreerd. Voor zover
dat niet haalbaar is wordt het lokaal geborgen en pas
in laatste instantie kiezen we voor het (vertraagd)
afvoeren van overtollig regenwater. Bij in- en
uitbreidingen en herontwikkelingen worden
retentievoorzieningen aangelegd. De uitgangspunten
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voor de aanleg van retentievoorzieningen staan in de
bijlage.
4. Opstellen hemelwaterverordening
In de planperiode gaan we een
hemelwaterverordening opstellen om gebiedsgericht
afkoppelen van particulier terrein in bepaalde
bestaande gebieden (van voor 2012) te
concretiseren. Daarnaast zal onderzocht worden of
particulieren of bedrijven verplicht dan wel beloond
kunnen worden voor meer retentie van hemelwater
op eigen terrein.
5. Goed afhandelen meldingen wateroverlast
Mocht er na de uitvoering van de maatregelen tegen
wateroverlast bij extreme neerslag toch schade
optreden door hemelwater in woningen of bedrijven,
dan kunnen bewoners en bedrijven dit melden bij de
gemeente. De werkwijze staat beschreven in de
bijlage.
6. Bewoners bewust
70% van de grond in het stedelijk gebied bezit is van
de bewoners. Daarom ligt ook een deel van de
klimaatadaptatieopgaven bij bewoners. Daarvoor wil
de gemeente bewustwording creëren bij de
bewoners. Hier wordt al aan gewerkt doormiddel van
campagnes en evenementen zoals de Week Van
Hemelwater
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Ons Water. En er zullen bijvoorbeeld
voorlichtingsacties worden uitgezet ter bevordering
van het minder verharden van tuinen en meer groen.
7. Waterbewust handelen door bewoners Deelname “ShareMyCity
Het platform ShareMyCity biedt voor iedere
gemeente specifiek advies. Met een QuickScan
‘waterberging en watervasthoudmaatregelen’ wordt
in beeld gebracht wat het potentieel is van bepaalde
maatregelen voor een gemeente of kern. De
QuickScan kan leiden tot nieuw inzicht voor beleid en
geeft input voor het perceel specifiek advies.
Uiteindelijk biedt het platform de mogelijkheid aan
bewoners om via een postcodecheck met één klik te
zien welke maatregelen om regenwater te infiltreren,
bergen, of hergebruiken geschikt zijn voor hun
woonsituatie.
Share My City is uitgewerkt in een Impactproject van
het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Het
waterschap Brabantse Delta en de gemeenten
Breda, Etten-Leur, Rucphen, ABG (Alphen Chaam,
Baarle Nassau en Gilze Rijen) en Zundert zien veel
potentie in het platform en hebben daarom via het
Deltaplan Hoge Zandgronden een subsidie
aangevraagd en toegewezen gekregen voor de
implementatie en verdere ontwikkeling.
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8. Stresstest
De gemeenten moet in 2019 een stresstest
uitvoeren. Hierbij wordt in beeld gebracht wat de
kwetsbaarheden zijn in de gemeente. Samen met
belanghebbenden werkt de gemeente aan
bewustwording en het bepalen of en wat voor een
maatregelen nodig zijn.
9. Samen werken aan de openbare ruimte
Om Etten-Leur klimaatbestendig te maken moeten
we de openbare ruimte aanpassen. Dat geldt voor
water en riolering en andere beleidsterreinen, zoals
groenbeheer, wegbeheer en ruimtelijke ordening.
Ook deze disciplines moeten bijdragen.
Met een integrale aanpak van wateroverlast
scheppen we kansen om de openbare ruimte te
verbeteren. Water en groen zijn een goede
combinatie, die helpt tegen hittestress, verdroging en
fijnstof. Water en groen vergroten ook de
belevingswaarde en kunnen bijdragen aan de
leefbaarheid van een wijk.

Duurzaam verwerken
1 Scheiden schoon en vuil water
Hemelwater is schoon water. Het niet-aankoppelen
en afkoppelen van hemelwater van de gemengde
Hemelwater
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riolering helpt tegen wateroverlast en verdroging, is
energiebesparend, bespaart zuiveringskosten en het
schept mogelijkheden voor het lokaal benutten van
regenwater. Ook helpt het om overstortingen vanuit
de riolering te verminderen, waardoor het
oppervlaktewater schoner blijft.
Bij alle ontwikkelingen (= in- en uitbreidingen en
herontwikkelingen) wordt het hemelwater gescheiden
van het stedelijk afvalwater ingezameld en
getransporteerd.
Inmiddels is circa 44 hectare verhard oppervlak
afgekoppeld van de gemengde riolering. Daarmee
zijn de meeste kansrijke oppervlakken afgekoppeld.
De verwachting is dat de komende planperiode
ongeveer 3 ha wordt afgekoppeld in de kansrijke
gebieden.
Algemeen geldt dat verhard oppervlak afgekoppeld
wordt van de gemengde riolering als:
 Daarmee problemen worden aangepakt met
wateroverlast en/of vuilemissie;
 Oppervlaktewater in de buurt is dat qua inrichting
en capaciteit geschikt is om het afgekoppelde
hemelwater naartoe af te voeren;
 Het afkoppelen niet leidt tot verontreiniging van
het ontvangende oppervlaktewater én;
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Het afkoppelen kan meeliften met andere
werkzaamheden.

2 (Her)inrichtingen
Bij (her)inrichtingen maken we gebruik van kansen
om dingen te realiseren die anders (voor lange tijd)
niet gerealiseerd kunnen worden. Met de watertoets
worden nieuwe ontwikkelingen klimaat adaptief
ontwikkeld. Met de watertoets wordt het
oppervlaktewater zichtbaar, bereikbaar en veilig
ingericht en worden bouwpeilen voor vloeren in
huidige bestemmingsplannen en toekomstige
omgevingsplannen vastgelegd. Bij (her)inrichtingen
wordt beoordeeld of een deel van de ruimte
gecombineerd kan worden met de functie
vasthouden, bergen en/of afvoeren van water.

Voorkomen verspreiding verontreinigingen
In de gemeente ligt relatief veel (verbeterd)
gescheiden riolering met aparte leidingen voor
afvalwater en hemelwater. In het verleden zijn
gescheiden systemen omgebouwd naar VGSsystemen. Deze zijn voornamelijk gelegen op
industrieterreinen.
De hoeveelheid hemelwaterriolering is de afgelopen
jaren verder uitgebreid door het afkoppelen van
verhard oppervlak. Het gescheiden afvoeren van
Hemelwater
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hemelwater en afvalwater brengt risico’s met zich
mee. Bij foutieve aansluitingen kunnen
verontreinigingen zich via hemelwater- en
infiltratieriolen verspreiden naar bodem en
oppervlaktewater. Dit willen we zo veel mogelijk
voorkomen door:
1 Actualiseren verhard oppervlakkaart
De verhard oppervlaktekaart wordt tenminste iedere
5 jaar geactualiseerd om inzicht te houden in welke
gebieden we alert moeten zijn op foutieve
aansluitingen.
2 Controleren foutieve aansluitingen
In de komende planperiode zal incidenteel, op basis
van vermoeden, op foutieve aansluitingen
gecontroleerd worden. Dit in gebieden met
gescheiden riolering en drukriolering. Naar
aanleiding van klachten en extreme hoeveelheden
draaiuren kunnen locaties in beeld komen. Eventuele
foutieve aansluitingen worden verholpen en
geregistreerd, zodat nacontrole mogelijk is. De
controles en nacontroles maken deel uit van het
dagelijks beheer.
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8 Grondwater

Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2008
een (beperkte) zorgtaak voor
grondwateroverlast.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, blad 27

8.1
8.2
8.3
8.4

Grondwatertaak
Doelen en voorwaarden
Taakverdeling
Ambities en aanpak

Grondwater

Inhoud

8.1 Grondwatertaak
Gemeenten hebben een zorgtaak voor het nemen
van maatregelen tegen grondwateroverlast
(Waterwet art. 3.6). Deze zorgtaak houdt in dat de
gemeente maatregelen treft tegen structurele
nadelige gevolgen van een te hoge (of te lage)
grondwaterstand als hiervoor doelmatige
maatregelen op openbaar gemeentelijk gebied
mogelijk zijn.
De gemeentelijke zorgplicht geldt alleen voor
maatregelen die niet tot de verantwoordelijkheid van
het waterschap of de provincie behoren. Zo kan een
verlaging van het oppervlaktewaterpeil in bepaalde
gevallen ook bijdragen aan het bestrijden van de
grondwateroverlast. Dit is dan een taak van het
waterschap.
De gemeente neemt voor het ondiepe grondwater
een regiefunctie op zich en wil een duidelijk
aanspreekpunt zijn voor bewoners en bedrijven
betreffende grondwaterproblematiek en vragen over
het grondwater.

8.2 Doelen en voorwaarden
Het belangrijkste doel van de grondwatertaak is een
goede leefomgeving.
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De zorgtaak voor grondwater wordt zodanig
uitgevoerd dat:
 Nadelige gevolgen voor het milieu, zoals
verdroging door overmatige afvoer van
grondwater, zo veel mogelijk voorkomen wordt;
 De kosten zo laag mogelijk blijven.

8.3 Taakverdeling
De gemeente treft maatregelen tegen structureel
nadelige gevolgen van grondwaterstanden als
hiervoor doelmatige maatregelen op openbaar
gemeentelijk gebied mogelijk zijn. Dit betekent dat er
door de gemeente alleen maatregelen worden
genomen als:
 er structurele overlast is door de
grondwaterstand
 en die met maatregelen in openbaar gebied
verholpen of verminderd worden
 en deze maatregelen doelmatig zijn.
Maatregelen kunnen inhouden dat de gemeente in
bepaalde gebieden zorgt voor het inzamelen en
verwerken van grondwater dat door particulieren
wordt aangeboden, zoals het afvoeren van
drainagewater. Maar net als bij afvalwater en
hemelwater blijven perceeleigenaren
verantwoordelijk voor het grondwater en maatregelen
Grondwater
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op het eigen perceel. Het stappenplan in bijlage H11
laat zien hoe grondwateroverlast wordt beoordeeld.

8.4 Ambities en aanpak
De ambities voor grondwater zijn:
 Goed bereikbaar blijven voor meldingen over
grondwater;
 Inzicht in grondwaterstanden verbeteren door te
monitoren;
 Inrichting uitbreidingen afstemmen op
grondwaterstanden
Er is een meldsysteem, waar bewoners en bedrijven
onder andere terecht kunnen met meldingen over
grondwater. In alle gevallen koppelt de gemeente de
afhandeling van de melding terug met de melder. We
willen op deze wijze goed bereikbaar blijven voor
bewoners en bedrijven met meldingen over
(grond)wateroverlast.
Er zijn geen meldingen bekend over structurele
grondwateroverlast. Er zijn enkele meldingen bekend
gerelateerd aan de bouwkundige constructie van
kelders, waarvoor de eigenaar zelf verantwoordelijk
is. Het treffen van maatregelen door de gemeente is
vooralsnog niet nodig. Indien in de planperiode
maatregelen nodig zijn is hiervoor een bedrag
gereserveerd.
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Grondwaterstanden worden sinds 2011 in 36
peilbuizen gemeten en geregistreerd. Eind 2018
heeft een globale analyse plaatsgevonden van de
grondwaterstanden. De resultaten hiervan waren bij
het opstellen van dit plan nog niet beschikbaar.
Voor het operationeel houden van het
grondwatermeetnet worden kosten gemaakt. Na
analyse van de grondwaterstanden in 2018 zijn
mogelijk investeringen in maatregelen nodig.
Etten-Leur zet in op een doelmatig en duurzaam
beheer van de gemeentelijke riool- en
watervoorzieningen om het (afval)watersysteem
toekomstbestendig te maken. Om
grondwateroverlast bij toekomstige stedelijke
uitbreidingen zo veel mogelijk te voorkomen, wordt
de inrichting ervan zoveel mogelijk afgestemd op de
grondwaterstanden. Bij in- en uitbreidingen worden
per project de gewenste ontwateringsdiepte, weg- en
vloerpeilen bepaald op basis van de beschikbare
grondwaterstanden.
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9 Samenwerken
in het

waterbeheer

Gemeenten en waterschap hebben
afspraken gemaakt over het
gezamenlijke waterbeheer
afvalwaterketen. Het is de basis van dit
rioleringsplan.
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9.1 Samenwerkingstaak
In het Bestuursakkoord Water van 2011 zijn
afspraken vastgelegd tussen Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven
voor besparingen in de waterketen. In de
afvalwaterketen (riolering en zuivering) moeten
besparingen worden gerealiseerd oplopend tot 380
miljoen per jaar in 2020.
Voor een doelmatig waterbeheer, is een goede
samenwerking binnen de gemeente en tussen
gemeente en waterbeheerder noodzakelijk. Deze
laatste samenwerking is wettelijk verplicht volgens
artikel 3.8 van de Waterwet.
De regionale uitwerking van deze afspraken vindt in
Midden- en West-Brabant overkoepelend plaats in
SWWB (Samen Werken aan Water in Midden- en
West-Brabant) en daarbinnen in vier werkeenheden:
Waterkring West, Waterkring de Baronie (waar EttenLeur onderdeel van uitmaakt), Werkeenheid Hart van
Brabant en Werkeenheid 4. Totaal doen 27
gemeenten en 3 waterschappen mee.

lozingspunten op het oppervlaktewater (de
riooloverstorten) staan in het vGRP.

9.2 Doelen
De gewenste effecten van samenwerken in de
afvalwaterketen zijn het besparen van kosten, het
vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening van
de gemeente aan bewoners en bedrijven en het
verminderen van de kwetsbaarheid van de
gemeentelijke organisatie.

9.3 Taakopvatting
De gemeente ziet het als haar taak om met het
waterschap en met andere gemeenten samen te
werken in de afvalwaterketen mits dat bijdraagt aan:





Het bereiken van meer doelstelling in het
waterbeheer tegen minder meerkosten en
daarmee (maatschappelijke) kostenbesparing
en/of
Milieuwinst en/of
Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Voor de samenwerking met de waterbeheerder heeft
het vGRP een belangrijke rol gekregen, omdat hierin
de uitgangspunten voor de afspraken zijn
vastgelegd. Onder andere de kenmerken van de
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9.4 Terugblik
De gemeente neemt
sinds 2010 deel aan
Waterkring de
Baronie van het SWWB, samen met waterschap
Brabantse Delta en de gemeenten Alphen-Chaam,
Baarle-Nassau, Breda, Rucphen en Zundert. Het
aantal inwoners binnen deze waterkring bedraagt ca.
280.000. In 2012 zijn gezamenlijke de winstkansen
voor samenwerking in de afvalwaterketen
geïnventariseerd en geprioriteerd. De korte termijn
winstkansen zijn in projectverband uitgevoerd.
Geslaagde samenwerking in Waterkring de Baronie
De samenwerking ervaren de partijen als positief. De
samenwerkingspartners weten elkaar goed te vinden,
waardoor kennis wordt gedeeld en betere afstemming
plaatsvindt. Er is meer focus gekomen op realisatie van de
BAW-doelen en meer structuur in het proces van
samenwerking. De leermomenten worden gedeeld om op
deze manier elkaars processen te verbeteren. Voorbeelden
van samenwerkingsprojecten zijn:
Meten en Monitoren
Door het beheer van de meetgegevens centraal te
organiseren (van circa 20 gemeenten binnen het SWWB)
is bundeling van taken mogelijk en ontstaat meer ruimte
voor een professionele aanpak. De eerste systemen zijn
gekoppeld en het waterschap heeft personeel
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aangetrokken voor het analyseren van de meetdata. De
dagelijkse aansturing verzorgt het waterschap.
Voor grondwater is een meetplan opgezet en uitgewerkt.
Hierin staat onder andere hoe de
grondwatermeetresultaten moeten worden verwerkt,
gerapporteerd en geanalyseerd.
Innovatie
Met het behalen van de RIONED- innovatieprijs 2017 valt
op dat er energie zit in de samenwerking. De prijs ging
naar het kinderboek Beer en Staartje.
Week van ons Water
In 2017 is de Week van ons Water georganiseerd. Het
aantal aangehaakte partijen en regionale activiteiten is flink
toegenomen ten opzichte van eerdere jaren.
Onderhoud waterlopen
Om werkzaamheden onderling beter op elkaar te laten
aansluiten en maaisel en bagger op de meest geschikte
locatie te verwerken, is een gezamenlijk onderhoudsplan
stedelijk water opgesteld en een leidraad “Richtlijnen
uitvoering maaiwerkzaamheden”. Dit wordt ook
gezamenlijk aanbesteed.
Reiniging en Inspectie
Door kennisuitwisseling zijn reinigings-en
inspectiebestekken verbeterd waardoor een betere
kwaliteit is behaald. In 2016 is met de deelnemende
gemeenten in de Waterkring een gezamenlijk bestek
Samenwerken in het waterbeheer
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aanbesteed voor reiniging en inspectie van riolen inclusief
de mechanische installaties.
Gezamenlijk maatregelenbestek
De partners werken met een gezamenlijk opgesteld
maatregelenbestek riolering. Hiervoor heeft in 2017 een
gezamenlijke aanbesteding plaats gevonden.
Afvalwaterakkoord
In juni 2018 is het Afvalwaterakkoord waterkring de
Baronie ondertekend. Hierin staan afspraken over de
afnamehoeveelheden van afvalwater van Waterschap
Brabantse Delta.

70% van de grond in het stedelijk gebied is echter bezit
van de burger. Share my City is een online platform dat
burgers maatwerk advies levert om zelf maatregelen te
treffen.

Uit de landelijk monitor uit 2016 is de voortgang
beschreven. De werkeenheden ervaren de
samenwerking positief en waarderen dit met een
ruime voldoende. Op het gebied van
kostenbesparing scoren de werkeenheden goed tot
redelijk ten opzichte van het landelijke gemiddelde
(van 66%). Dit gemiddelde betekent overigens dat er
op dit moment landelijk ongeveer 225 miljoen euro
aan besparingen verwezenlijkt is van de €380
miljoen.
De gemiddelde landelijke voortgang voor wat betreft
de verbetering van de kwaliteit van de waterketen is
54%. Ten opzichte van dat landelijke gemiddelde
scoren alle werkeenheden in Midden- en WestBrabant bovengemiddeld. Waterkring de Baronie valt
zelfs in positieve zin op met een ambitierealisatie van
75%.

ShareMyCity
Iedere gemeente heeft te maken met wateroverlast,
hittestress en aantasting van de biodiversiteit. Er wordt
vaak gezocht naar oplossingen in de openbare ruimte. Ca.
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, blad 33

Samenwerken in het waterbeheer

Inhoud

9.5 Ambitie en aanpak
Ambitie
De (bestuurlijke) ambitie van waterkring de Baronie
is om binnen de gehele waterketen een besparing
(minder meer) van tenminste € 5,5 miljoen per jaar in
2020 te realiseren (prijspeil 2013).

Aanpak
1 Kosten besparen
De waterkring zet in op het gezamenlijk exploiteren
van een grondwatermeetnet, gezamenlijke inkoop,
flexibele uitwisseling van personeel, overkoepelend
afvalwaterketenbeleid, verbetering van
assetmanagement en heroverweging van
maatregelen. Ook via terugwinning van energie en
grondstoffen, risicobewust investeren en een meer
gedetailleerde kwaliteitsbeoordeling voorafgaand aan
rioolvervanging zijn kosten te besparen. Door
modernisering van mechanische installaties is
bovendien een energiebesparing en besparing op
telefoonkosten mogelijk.

werkmethoden op elkaar afgestemd. Ook is sprake
van uniformiteit op het gebied van gegevensbeheer,
de verwerking van meetgegevens en het gebruik van
meldingen voor optimaal beheer. De (beheer)taken
kunnen hierdoor (tijdelijk) van elkaar worden
overgenomen.
3. Verhogen Kwaliteit (professionaliteit)
Door intensief te blijven samenwerken, de goede
relatie die is opgebouwd en het steeds verder
gezamenlijk uitvoeren van projecten worden de
kwaliteitsverschillen steeds kleiner.
Op lange termijn zijn door Waterkring De Baronie de
volgende winstkansen geprioriteerd:
 Gezamenlijk Investeringsprogramma
 Klimaatadaptatie
 Circulaire Economie
 Omgevingswet
 Strategieën vGRP

2. Verminderen Kwetsbaarheid
In 2020 werken de waterpartners met uniforme
afwegingskaders en zijn de werkprocessen en
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10 Financiën
middelen

Bij dit vGRP behoort een digitaal kostendekkingsplan, waarmee de financiële
gevolgen van de plannen zijn berekend.
Dit rapportdeel beschrijft de werkwijze en
resultaten op hoofdlijnen, waaronder de
benodigde heffingstarieven.
Alle bedragen zijn in prijspeil 2019
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10.1 Kostenstructuur
beheer
vervangingen
renovaties
verbeteringen
+
investeringen
ontrekkingen
te activeren
vervangingsvoorziening
rioolheffing
afbeelding 1

beheerkosten
kapitaallasten
dotaties
bijkomende kosten
+
totale kosten
opbrengsten
tekort / overschot
voorziening

Kostenstructuur gemeentelijke watertaken

Het schema hierboven toont de kostenstructuur van
de gemeentelijke watertaken. Er zijn verschillende
soorten kosten, als volgt:
 Beheerkosten zijn de kosten van continue en
jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals
onderhoud. Deze kosten bestaan voornamelijk
uit loonkosten van medewerkers en diensten die
worden uitbesteed.
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Investeringen die worden afgeschreven over de
gebruiksperiode leiden tot afschrijvingskosten en
rente. Deze twee samen worden kapitaallasten
genoemd. Dit zijn de kosten van investeringen in
het verleden.
Het is toegestaan om (een deel van) de
vervangingsinvesteringen ‘ineens’ te betalen uit
een vervangingsvoorziening. Het saldo van zo’n
voorziening is opgebouwd door dotaties
(stortingen). Het gebruiken van een
vervangingsvoorziening is optioneel.
Als laatste zijn er bijkomende kosten, zoals btw
en kosten van activiteiten die deels aan de
riolering worden toegerekend. De kosten van
straatvegen zijn een bekend voorbeeld.

De kosten worden gedekt door de opbrengsten van
de rioolheffing. De geraamde opbrengsten mogen
maximaal gelijk zijn aan de geraamde kosten.
Echter, na afloop van een jaar kan blijken dat er een
tekort of overschot is gerealiseerd. Afhankelijk van
de oorzaak moeten overschotten toegevoegd worden
aan de rioleringsvoorziening specifieke middelen.
Deze voorziening wordt gebruikt om een deel van de
kosten in volgende jaren te dekken.

Financiën middelen
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10.2 Kostendekkingsplan
Met een digitaal kostendekkingsplan (KD-plan) zijn
voor dit vGRP de verwachte kosten en de
kostendekking berekend. Omdat riolering lang
meegaat, geeft het KD-plan de kosten
op korte en lange termijn (tot 2100).
Zodoende is zichtbaar of de
rioolheffing ook op lange termijn
betaalbaar blijft. Alle bedragen en
grafieken zijn weergegeven in prijspeil
2019. Dit betekent dat alle bedragen
en tarieven nog verhoogd moeten
worden met de inflatie of prijscorrectie
voor het betreffende jaar t.o.v. 2019.

bedragen ongeveer € 1,5 miljoen per jaar. Nieuw zijn
de budgetten voor klimaatadaptatie (± € 15.000 per
jaar) en het uitwerken van het hemelwaterbeleid
(€ 25.000 per jaar t/m 2023).

10.3 Duurzame financiën
Etten-Leur kiest voor een duurzaam
en kostendekkend beleid. De inkomsten worden naar
de toekomst meer flexibel inzetbaar en door
geleidelijke afname van de kapitaallasten worden de
kosten uiteindelijk rente-onafhankelijk.

10.4 Beheerkosten
De raming van beheerkosten is geactualiseerd en
iets lager dan in het vorig GRP. De beheerkosten
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10.5 Investeringen
De staafgrafiek hierboven toont de investeringen op
lange termijn. Het merendeel is rioolvervanging
(groene staven). In het nieuwe rioolvervangingsplan
is er piek. De vervangingsinvesteringen blijven
ongeveer constant.

Financiën middelen
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De indeling in soorten investeringen is
indicatief, omdat de meeste investeringen
gecombineerde projecten zijn. Zo wordt het
afkoppelen uitgevoerd in combinatie met
rioolvervangingen.

10.6 Financieringswijze
Uitbreidingsinvesteringen (nieuwe wijken)
komen ten laste van de grondexploitatie. De
investeringen van dit vGRP zijn voor het in
stand houding van de water- en
rioleringsinfrastructuur conform hedendaagse eisen.
Dit betekent dat de investeringen (mede)
gefinancierd kunnen worden uit de voorziening voor
vervangingsinvesteringen. De kosten van de
investeringen zijn dan geen kapitaallasten, maar
dotaties (stortingen) aan de voorziening. Sinds het
vorige vGRP heeft Gemeente Etten-Leur een deel
van de rioolvervangingen op deze wijze gefinancierd.
Hierdoor zijn de huidige kapitaallasten beperkt
gebleven tot € 1,1 miljoen per jaar.

Dotaties
Met het KD-plan is berekend welke dotaties nodig
zijn om de investeringen te dekken. De dotaties
worden geleidelijk verhoogd van € 0,9 miljoen in
2019 tot ± 1,6 miljoen in 2040 tot ± € 2,5 miljoen
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omstreeks 2060. Bij deze opbouw is het saldo van de
e
voorziening (naar verwachting) in de 2 helft van
deze eeuw voldoende om alle investeringen volledig
uit de voorziening te betalen. Tot die tijd wordt nog
een deel van de investeringen geactiveerd en
afgeschreven over de gebruiksperiode (of later
alsnog afgeboekt). De grafiek toont het verwachte
verloop van de dotaties, onttrekkingen en saldo van
de vervangingsvoorziening. De gele vierkantjes zijn
de bedragen die nog niet uit de voorziening betaald
kunnen worden.
Door deze financieringswijze zullen de kapitaallasten
verder afnemen. Volgens het huidige kostendekkingsplan worden de kapitaallasten aan eind deze
eeuw bijna nihil.

Financiën middelen
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10.7 Bijkomende kosten
In de beheerkosten zijn bijkomende kosten
meegenomen die deels ten laste van de riolering
komen. Dit zijn de bijdragen aan de veegkosten
(€ 125.000,-) en de bijdrage aan Beheren op Niveau
(€ 113.000,-). Vanaf 2018 zijn de door te berekenen
overheadkosten € 234.000,-.

10.8 Totale kosten
De totale kosten zijn voor de planperiode berekend
op € 4,33 miljoen (gemiddeld per jaar). Het verloop
op lange termijn is weergegeven in de grafiek op het
volgende blad. Er worden geen grote pieken
verwacht ten gevolge van rioolvervanging. Er is wel
een toename te zien in de kosten tot circa 2050. Dit
wordt veroorzaakt door het voortzetten van de
rioolvervangingen en er is rekening gehouden met
hogere rentekosten vanaf 2024 (stijging rekenrente
van 1% naar 2%). Na 2050 is een kostendaling
mogelijk doordat dan de meeste riolen een keer zijn
vervangen en de vervangingsvoorziening toereikend
is voor vrijwel alle investeringen.

10.9 Kostendekking
In de planperiode wordt een deel van de kosten
gedekt door de voorziening specifieke middelen.
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Begin 2018 was het saldo van deze voorzieningen
ruim € 2 miljoen. Gepland is om het saldo terug te
laten lopen tot € 0,5 miljoen in 2027. Hierdoor kan
met een meer gelijkmatige stijging van de rioolheffing
worden volstaan.
De grafiek op het volgende blad toont de kosten
(gekleurde staven), het investeringsniveau (bruine
lijn), de saldi van de voorzieningen (blauwe en
groene lijn) en het benodigde rioolheffingstarief
(dikke zwarte lijn in € op rechter y-as).
Tariefontwikkeling
Tot omstreeks 2050 is de jaarlijkse stijging
gemiddeld 1% exclusief prijspeilcorrectie. Volgens de
huidige inzichten kan het tarief daarna constant
blijven en op lang termijn zelfs dalen (uitgezonderd
prijscorrecties). Hiermee zijn de vooruitzichten
gunstig te noemen. De tarieven voor de planperiode
zijn als volgt:
tabel 1

Rioolheffingstarieven in planperiode

Jaar Stijging
2019
2020
2021
2022
2023

1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%

Tarief excl
prijscorrectie

Tarief incl
prijscorrectie

€ 203,64
€ 205,68
€ 207,73
€ 209,81
€ 211,91

€ 203,64
€ 208,76
€ 214,01
€ 219,39
€ 224,91
Financiën middelen
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10.10 Overzicht
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Overzichtstabellen
In de tabellen op dit blad staan de
resultaten van de kostendekkingsberekeningen in € prijspeil 2019.
tabel 2

2019
-0,00%
€ 203,64
€ 203,64

2020
230
1,00%
€ 205,68
1,50%
€ 208,76

2021
0
1,00%
€ 207,73
1,50%
€ 214,01

2022
123
1,00%
€ 209,81
1,50%
€ 219,39

2023
123
1,00%
€ 211,91
1,50%
€ 224,91

Overzicht van kosten en dekking

Kosten en dekking in planperiode
Beheerkosten regulier
Beheerkosten Gemalen/bassins
Beheerkosten Drukriolering
Beheerkosten Riolering algemeen (excl.overhead)
Beheerkosten nieuw
Klimaatplannen/-proces
Bijdrage SWBB-Samenwerking
Uitwerken hemelwaterbeleid/verordening
Stresstest wateroverlast
Meten & monitoren
Week van ons water
Totaal beheerkosten (excl.btw en overhead)
Kapitaallasten en dotaties
Afschrijvingen
Rentekosten
Dotaties aan vervangvoorziening
Subtotaal kosten
Extracomptabele kosten
Overhead
Btw
Totaal kosten
Opbrengsten en dekking
Opbrengsten uit rioolheffing
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Dekkingstekort (ontttrek. uit voorz.spec.midd.)
Totaal

Rioolheffing
Verwachte groei heffingseenheden
Gepland tariefstijging excl. prijscorrectie
Tarief excl. prijspeilcorrectie
Verwachte prijspeilcorrectie
Tarief incl. prijspeilcorrectie

2019

2020

2021

2022

2023

[€ 2019]

[€ 2019]

[€ 2019]

[€ 2019]

[€ 2019]

€ 178.900
€ 186.600
€ 867.700

€ 178.900
€ 186.600
€ 867.700

€ 178.900
€ 186.600
€ 867.700

€ 178.900
€ 186.600
€ 867.700

€ 178.900
€ 186.600
€ 867.700

€ 10.000
€ 13.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 5.000
————+
€ 1.336.200

€ 10.000
€ 13.000
€ 25.000
€0
€ 25.000
€0
————+
€ 1.306.200

€ 10.000
€ 13.000
€ 25.000
€0
€ 25.000
€ 5.000
————+
€ 1.311.200

€ 10.000
€ 13.000
€ 25.000
€0
€ 25.000
€0
————+
€ 1.306.200

€ 10.000
€ 13.000
€ 25.000
€0
€ 25.000
€ 5.000
————+
€ 1.311.200

€ 1.087.091
€ 209.280
€ 860.000
————+
€ 3.492.571

€ 1.200.885
€ 279.897
€ 840.000
————+
€ 3.626.982

€ 1.200.333
€ 275.930
€ 980.442
————+
€ 3.767.905

€ 1.210.394
€ 275.534
€ 1.012.115
————+
€ 3.804.243

€ 1.245.163
€ 276.986
€ 1.045.473
————+
€ 3.878.821

€ 234.000
€ 372.853
————+
€ 4.099.424

€ 234.000
€ 377.853
————+
€ 4.238.835

€ 234.000
€ 387.853
————+
€ 4.389.758

€ 234.000
€ 385.853
————+
€ 4.424.096

€ 234.000
€ 385.853
————+
€ 4.498.674

€ 4.093.164
€0
————+
€ 4.093.164
€ 6.260
————+
€ 4.099.424

€ 4.181.401
€0
————+
€ 4.181.401
€ 57.434
————+
€ 4.238.835

€ 4.223.215
€0
————+
€ 4.223.215
€ 166.542
————+
€ 4.389.758

€ 4.291.254
€0
————+
€ 4.291.254
€ 132.842
————+
€ 4.424.096

€ 4.360.231
€0
————+
€ 4.360.231
€ 138.443
————+
€ 4.498.674
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Investeringen in de planperiode (2019-2023)
Categorie
Rioolvervanging
Rioolrenovatie
Rioolreparatie
Objectrenovatie
Meten en monitoren
Vervanging met afkoppelen
Afkoppelen
Klimaat / wateroverlast
Overig
Totaal

Bedrag
€ 8.586.190
€ 663.810
€ 537.300
€ 751.016
€ 50.750
€ 782.803
€ 1.481.900
€ 243.454
€ 87.101
€ 13.184.324

Financiën middelen

Lees verder
(bijlagen)

In de voorgaande delen van het rapport
staan de hoofdlijnen van het beleid. In de
delen hierna vindt u toelichtingen op een
aantal specifieke onderwerpen.
Terug naar hoofdtekst …
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Over dit plan

Bouwstenen van dit





11 Infrastructuur
12 Beheer en werkwijzen
13 Aanpak wateroverlast
14 Informatie voor bewoners
15 Afkortingen

plan

16 Begrippen

Afvalwater

17 Literatuur

Hemelwater
Grondwater
Samenwerken in
het waterbeheer

18 Colofon


Financiën
of toets “Alt ”
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Bijlagen
terug =
Alt 

11 Infrastructuur

Zoals voorgeschreven in de Wet
milieubeheer bevat dit plan een overzicht
van de aanwezige voorzieningen
(infrastructuur). De verwachte
vervangingsjaren zijn terug te vinden in
de digitale kostendekkingsplannen en de
achterliggende vervangingsplannen.
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11.1 Omvang en aantallen
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11.1 Omvang en aantallen
Het rioleringssysteem in Etten-Leur bestaat uit de
volgende voorzieningen:
tabel 3
Voorzieningen voor afvalwater
Voorziening
 Gemengde riolering
 Vuilwaterriolering (dwa)
 Bergbezinkvoorzieningen
 Rioolgemalen (hoofdgemalen)
 Persleiding
 Drukriolering
 Drukrioleringsunits (minigemalen)

Aantal
103 km
79 km
4 stuks
46 stuks
66 km
15 km
312 stuks

tabel 4
Voorzieningen voor hemelwater
Voorziening
 Hemelwaterriolering (hwa)
 Infiltratieriolering (IT)

Aantal
109 km
9 km

tabel 5
Voorzieningen voor grondwater
Voorziening
 Grondwatermeetpunten

Aantal
36 st

tabel 6
Speciale voorzieningen
Voorziening
 MacTec hoofdpost
 MacTec gemaalcomputers
 Randvoorzieningen
 Overstortmeters

Aantal
1 st
40 st
4 st
10 st
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Infrastructuur

Externe overstorten van gemengde rioolstelsels
tabel 7

Riooloverstorten gemengde riolering

Bemalingsgebied

ID

Grauwe Polder (Noord)/
1A
Grauwe Polder (Zuid) /1B

RO 03

X-coörd.
drempel
102.398

Y-coörd.
DrH
DrB
RVZ V.O. Locatie
drempel (m+NAP) (m) (m3) (ha)
397.193
6,33 8,00
21,99 Hobodreef 162

Bemeten
Ja

RO 01

102.398

397.193

6,24

2,50

10,98 Grauwe Polder 70

Grauwe Polder (Zuid)

RI/1349A

102.506

396.991

7,60

2,00

Gitaarhof

Nee

Grauwe Polder (Zuid)

RI/1341

102.568

396.785

7,60

2,00

Schalmei

Nee

Grauwe Polder (Zuid)

RI/1329

102.558

396.634

7,60

2,00

Contrabas

Nee

Grauwe Polder (Zuid) /1B

RO/Stuiverpad

102.358

396.912

5,74

N.O.

Etten Zuid (1+2) /2

RO 14

102.921

397.992

Lage Banakkers / 2

RO 10

104.001

Etten Noord-West /5B

RO 06

102.301

De Grient /5A

RO 21

De Grient /5A
t Hooghuis /4

Ja

Nee

397.560

0,9 Stuiverpad,
laaggelegen leiding
5,90 12,00 3750 35,78 Brabantpark /
Bredaseweg
6,70 5,00
4 Guido Gezellelaan

398.115

5,80 10,00

6,11 Tolhuislaan 51

Ja

102.616

398.831

5,26

3,00

10,93 Concordialaan 4

Ja

RO01

101.924

398.551

5,26

4,00

RO70/4366

104.409

399.001

1,40

5,60

t Hooghuis /4

RO/3831

104.532

399.302

1,40 12,50

Leur Kern /6

RO22/4471

103.457

Leur Kern /6

RO21/4731

Leur Oost + Leur Oost /7A

RO 29 / C1

Leur Oost + Leur Oost /7A
Leur Oost + Leur Oost /7A

650

4,43 Kattenstaart / Wildbaan
14,22 Wielewaal 41

Ja
Nee

Ja
Ja
Ja

399.945

12,31 Lage Vaartkant /
Liesbosweg
2,50 38,00 1200 50,44 Rijsdijk / Boegspriet

103.184

399.444

3,80

4,50

Nee

104.170

400.131

1,00

Ja

RO 25 / 6593

104.344

399.521

1,40

9,30 1060 19,72 Boeieraak / Boegspriet
bbb Spinaker
2,40
12 Wilgenlaan 101

RO26 / 6551

104.269

399.864

1,90

1,00

Nee
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4,68 Deken Koopmanslaan

0,22 Lindenbleek / v.
Bergenplein

Ja

Ja
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Bemalingsgebied

ID

Etten Kern /3

RO20 / 2202

Etten Kern /3

RI/2147

X-coörd.
drempel
103.838
103.225

Y-coörd.
DrH
DrB
RVZ
drempel (m+NAP) (m) (m3)
398.621
4,83 1,00
398.814

4,80 12,00

V.O.
(ha)

Locatie

Bemeten
Nee

Heggemus 10
41,73 Spoorlaan/Wissel

Nee

Uitlaten/overstorten regenwaterstelsels
tabel 8

Riooloverstorten vgs

Bemalingsgebied

ID

X-coörd.

De Keen /16

1 (R164)

drempel
drempel
(m+NAP) (m)
(ha)
103.890
400.317
0,60 3,00
6,91 Slagveld / Moerlaken

De Keen /16

2 (R52)

103.946

400.596

0,60

2,00

3,06 Moerlaken / Vinkenbroek

De Keen /16

3 (R38)

103.938

400.829

0,60

2,00

2,28 Moerlaken / Rijsdijk

De Keen /16

4 (R88)

103.972

400.825

0,60

2,00

2,58 Moerlaken / Rijsdijk

De Keen /16

5 (R101)

103.891

400.476

0,60

2,00

2,88 Moerlaken / Stuik

De Keen /16

R / 7101

103.820

400.000

1,30

1,50

Boegspriet

De Keen /16

R / 6401

104.087

400.316

1,30

1,50

De Keen /16

R/7349

103.632

399.941

1,30

1,50

21,25 Voorsteven

Achter de Molen 2 /10

RO01(R15)/23029

104.007

397.021

7,25

1,00

9,2 Molenas

Hoge Neerstraat 11

RO01/R37/365

104.130

397.688

4,95

2,00

3,39 De Regatta

Hoge Neerstraat 11

RO02/R105/35

104.356

397.819

4,95

2,00

12,59 De Regatta

Lage Banken Noord (HWA) /20

3 (477)

102.959

399.402

3,10

2,00

53,6 Vorstendom / Statenlaan

Lage Banken Zuid (HWA) /19

1 (412)

103.167

398.977

4,20

1,00

16,9 Wissel / Litas

Lage Banken Zuid (HWA) /19

2 (418)

103.125

399.077

4,20

1,00

1,42 Wissel / Boogschutter
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Y-coörd.

DrH

DrB

V.O.

Locatie

Slagveld
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Bemalingsgebied

ID

X-coörd.

Y-coörd.

Sander /15

RO41 / 1

drempel
102.638

drempel (m+NAP)
399.321
3,97

Sander /15

210 / 2 / 5372

102.879

399.954

3,10

1,50

Sander /15

269 / 3

103.350

399.838

3,10

1,50

0,97 Van Zuijlenhof

Sander /15

236 / 4 / 5377

102.911

399.907

3,10

1,50

0,65 Willem Dreessingel

Sander /15

185 / 5

103.165

399.734

3,10

2,00

2,7 Willem Dreessingel

Sander /15

113 / 6 5726

102.904

399.482

3,10

1,50

Sander /15

R / 5271

103.305

399.738

3,10

2,00

Gerbrandyshof / Sander

Sander /15

R / 5271

103.231

399.982

3,10

2,00

Klompéhof / Sander

Sander /15

R / 5323

103.023

400.054

3,10

2,00

Piersonhorst

Sander /15

R/5332

102.884

400.143

3,10

2,00

Piersonhorst/ Beelgaarde

Sander /15

R/5426

103.397

399.817

3,10

2,00

Gerbrandyshof 26

Sander /15

R/5332

103.114

399.638

3,10

2,00

Den Uylhof

Sander /15

R/5537

103.015

399.607

3,10

2,00

Thorbeckelaan/ Den Uylhof

Sander /15

R/5697

102.921

399.579

3,10

2,00

Thorbeckelaan/ Kuyperdreef

Sander /15

R/5719

102.798

399.437

3,10

2,00

Schimmelpennincklaan

Sander /15

R/5613

102.816

339.738

3,10

2,00

Schimmelpennincklaan

Sander /15

R/5741

102.671

399.347

3,80

2,00

Hooiweg

Sander /15

R/5874

102.587

398.955

4,90

2,00

Attelaken /81113

R46 / 26799

105.127

399.961

3,70

2,00

Bijenweide
Pottenbakkerstr. /
1,22 Klompenmakerstr.

Attelaken /81113

R28 / 26788

105.134

399.877

3,70

2,00

0,85 Pottenbakkerstraat

Attelaken /81113

R24 26772

105.079

399.721

3,70

2,00

1,73 Pottenbakkerstraat

Attelaken /81113

R / 26711

104.512

399.453

1,45

1,00

2,85 Vijfhuizenweg
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DrH

DrB
(m)
1,00

V.O.

Locatie

(ha)
Hooiweg 152
2,4 Willem Dreessingel

0,83 Thorbeckelaan

Infrastructuur

Inhoud
Bijlagen
terug =
Alt 

Bemalingsgebied

ID

X-coörd.

Y-coörd.

DrH

drempel

drempel

(m+NAP)

DrB
(m)

V.O.

Locatie

(ha)

Parcstaete HWA 4B

O1 / H10

104.630

398.384

5,00

1,00

Trivium 4A

1

105.038

398.344

3,50

0,80

Trivium 4A

2

104.599

398.202

4,70

2,00

Parklaan Oost VHWA 11A

RO 02 / 44Z

103.668

398.081

5,00

1,00

Parklaan VHWA 8R

RO.01

102.236

397.586

3,95

1,00

VHWA Elisabethhuis e.o. 3A

ROV1

103.810

398.780

5,20

1,00

Vosdonk 8

RO02 / 4077

101.236

397.232

3,50

5,00

Mon Plaisir 113

Vosdonk 8

RO03 / 4111

101.219

397.128

3,80

3,50

Vossendaal / Vosdonk 10

Vosdonk 8

RO04 / 4217

101.233

397.519

3,50

4,00

Nijverheidsweg 29

Vosdonk 8

RO05 / 4219

101.179

397.518

3,80

3,50

Nijverheidsweg / Vossendaal

Vosdonk 8

RO07 / 4337

101.183

397.631

2,60

8,00

Parallelweg 15

Vosdonk 8

RO09 / 4265

101.021

397.910

3,00

1,00

Oude Kerkstraat

Vosdonk 8

RO10 / 4345

101.167

397.945

2,60

12,00

Vosdonk 8

RO13 / 4517A

101.064

398.804

2,10

8,00

Vosdonk Zuid fase 1 Oost 8D1

RO01

102.337

396.897

4,90

2,50

Vosdonk-Zuid / Lokkerdreef 8D

RO02 / 4899

101.692

396.792

4,00

3,50

Soevereinstraat

Vosdonk-Zuid / Lokkerdreef 8D

RO03 / 4891

101.717

396.574

4,00

3,50

Soevereinstraat

Vosdonk-Zuid / Lokkerdreef 8D

RO04 / 4909

101.721

396.539

4,00

3,50

Munnikenheiweg

Vosdonk-Zuid / Lokkerdreef 8D

RO05 / W19

101.284

396.895

4,15

2,00

30 Lokkerdreef / Vosdonk

Vosdonk West 8E

RO01

397.854

4,00

Vosdonk West 8E

RO02

397.543

4,00 2,00
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100.209
99.953

1,41 Parklaan
Bredaseweg (NNB)
2,1 Oostpoort (NNB)
2,13 Parklaan / Egelantier
Parklaan / Vossendaal
0,51 Houtduif 20

Oude Kerkstraat / Vosdonk
15,46 Hoevenseweg / Vosdonk 55
9,6 Stuiverpad

2,00

Kibbelvaart (NNB)
1,52

Rijksweg A58 (NNB)
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Bemalingsgebied

ID

X-coörd.

Y-coörd.

DrH

drempel

drempel

(m+NAP)

DrB
(m)

V.O.

Locatie

(ha)

Vosdonk West 8E

RO03

100.370

397.326

5,00

2,00

3,12 Zeedijk 23

Zwartenberg A

18

102.970

404.358

0,60

5,00

Hooghuis Zuid A

Hooghuis VGS/4

A1

103.961

398.283

5,50

2,00

Hooghuis Zuid A

Hooghuis VGS/4

A2

104.059

398.324

5,50

2,00

Hooghuis Zuid B

Hooghuis VGS/4

B1

104.231

398.328

5,50

2,00

Hooghuis Zuid A

Hooghuis VGS/4

A3

104.273

398.367

5,50

2,00

4,3 Hooghuis Zuid C

Verklaring afkortingen: ID: identificatienummer, DrH: drempelhoogte, DrB: drempelbreedte, V.O. afvoeren verhard oppervlak, RVZ:
randvoorziening, N.O.: niet opgegeven

11.2 Niet-gerioleerde percelen
In de huidige situatie zijn binnen de gemeentegrenzen 20 percelen niet aangesloten op de riolering, te weten:
Bollendonkseweg 17
Bollendonkseweg 21
Bollendonkseweg 22
Bollendonkseweg 26
Bollendonkseweg 33

Deurnestraat 12
Muizenstraat 45
Rioolseweg 2
Rioolseweg 4
Rioolseweg 15

Rioolseweg 25
Schuitvaartjaagpad 171
Schuitvaartjaagpad 179
Vlaanderbos 19
Vlaanderbos 21

Windgat 31
Windgat 35
Zeedijk 2
Zevenbergseweg 21
Zevenbergseweg 36

Voor deze percelen heeft de provincie in september 2009 ontheffing verleend voor onbepaalde tijd. Toezicht en
handhaving vinden plaats door waterschap of gemeente. Bij lozingen op oppervlaktewater is dit het waterschap,
bij lozingen op mestkelders en in de bodem is dit de gemeente.
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12 Beheer en
werkwijzen

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
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Gegevensbeheer
Meten en monitoren
Planning beheer en projecten
Reiniging en inspectie
Bestrijden H2S-aantasting
Hemelwaterafvoer
Meldingen wateroverlast
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12.1 Gegevensbeheer
De gemeente beschikt over een digitaal
beheersysteem. Hierin worden de volgende
gegevens beheerd:
 Vaste gegevens van riolen (ligging, afmetingen,
jaar van aanleg, type);
 Rioolinspectiegegevens
 Vaste gegevens van de andere voorzieningen
(hoofdgemalen, bergbezinkbassins,
persleidingen, drukriolering en minigemalen).
Het digitale beheersysteem wordt gebruikt voor het
dagelijks beheer en onderhoud van de riolering, als
basis voor rioleringsplannen en investeringen.

Werkwijze gegevensbeheer
Voorafgaand aan rioleringswerkzaamheden wordt
met de aannemer(s) afspraken vastgelegd over de
aanlevering van revisiegegevens: Dit betreft de
termijn en het bestandsformaat waarin moet worden
aangeleverd.
De gemeente zorgt er voor dat de revisiegegevens
binnen vier weken na levering worden verwerkt in het
digitale beheersysteem: Obsurv voor de
vrijvervalriolering en SAM voor de overige objecten.
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Rioolinspectieresultaten worden binnen vier weken
na oplevering verwerkt in hetzelfde automatische
beheersysteem.

12.2 Meten en monitoren
In samenwerking met andere gemeenten binnen het
SWWB is in 2013 en 2014 een globaal meetplan
opgesteld en naar gelang de behoefte verder
uitgewerkt. In het meetplan is vastgelegd:
 Aan welke informatie behoefte is;
 Welke meetgegevens hiervoor nodig zijn en in
hoeverre de huidige meetapparatuur daarin
voorziet;
 Of en hoe de metingen uitgebreid moeten
worden, bijvoorbeeld met metingen in gemalen;
 Hoe de meetresultaten moeten worden verwerkt,
gerapporteerd en geanalyseerd.
Sindsdien monitort de gemeente riooloverstorten,
randvoorzieningen, gemalen, interne overstorten en
metingen in de riolering. Naar behoefte wordt de
riolering hydraulisch doorgerekend. De
meetresultaten worden gebruikt voor het valideren
van deze berekeningen.
tabel 9
Activiteiten meten en monitoren
Omschrijving
Planjaar
Exploitatie en onderhoud
Jaarlijks
meetsysteem
Beheer en werkwijzen
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12.3 Planning beheer en projecten

Afstemming weg- en rioleringsbeheer

Vanuit het beheersysteem wordt tenminste
halfjaarlijks een globale meerjarenplanning
gegenereerd voor rioolrenovatie. Dit gebeurt
geautomatiseerd op basis van de waarschuwings- en
ingrijpmaatstaven in tabel 13. De locaties waar
volgens de maatstaven moet worden ingegrepen,
worden door de rioleringsbeheerder beoordeeld. Dit
gebeurt niet geautomatiseerd. Deze beoordeling
resulteert in een gedetailleerd
rioolrenovatieprogramma met daarin voor vijf jaar per
jaar de noodzakelijke vervangingen, deelreparaties
en overige maatregelen.

De onderhouds- en renovatieplanningen van wegen
en riolering worden opgesteld binnen dezelfde
afdeling (Afdeling Beheer en Realisatie), waardoor
deze goed op elkaar afgestemd worden. De
planningen worden 1 x per 2 jaar handmatig op
elkaar afgestemd op basis van de uitgevoerde
inspecties van zowel wegen als riolering. Bij de
afstemming van weg- en rioolrenovatie is de riolering
in principe leidend. Door de jonge leeftijd van het
rioleringsstelsel en de kwaliteit is er beperkt
aanleiding voor vernieuwen van de riolering. Daarom
worden de huidige plannen voornamelijk bepaald
door wegbeheer en is het rioleringsbeheer meer
gericht op renovatiemaatregelen in de komende
planperiode. Tevens zal meer risicogestuurd beheer
worden toegepast zoals verlengen levensduur door
reparatiemaatregelen.

Daarnaast wordt op basis van aanlegjaren en
onderhoudsrapportages een renovatieprogramma
opgesteld voor hoofd- en minigemalen.
tabel 10
Activiteiten gegevensbeheer
Activiteit
Termijn
Verwerken
< 4 weken na oplevering
revisiegegevens in
beheersysteem
Verwerken rioolinspecties
< 4 weken na oplevering
in beheersysteem
Beoordelen rioolinspecties < 6 maanden na verwerken in
beheersysteem
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Kostenverdeling weg- en rioleringsbeheer
Bij gecombineerde weg- en rioolrenovatie komen de
kosten die direct met riolering te maken hebben ten
laste van het product riolering, zoals kosten voor
kolk- en kolkleidingen, putranden en de kosten van
het verwijderen en aanbrengen van hoofdriolering en
van de verharding over de sleufbreedte. Bij
rioolrenovatie in wegen die nog niet zijn
Beheer en werkwijzen
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afgeschreven vanuit de weginspectie, komt het niet
afgeschreven deel van de totale verhardingskosten
ook ten laste van het product riolering.
Daarnaast wordt, vanuit de voorziening riolering, bij
die wegen waar geen rioolrenovatie noodzakelijk is,
jaarlijks een bijdrage geleverd aan het programma
Beheren Op Niveau (BON) voor bovengrondse
werkzaamheden die een relatie hebben met de
riolering.

12.4 Reiniging en inspectie
Planmatig en gebiedsgewijs worden rioolinspecties
uitgevoerd. Tevens wordt er rekening gehouden met
de te inspecteren rioolstrengen voor de
wegbeheerprogramma's. Met de deelnemende
gemeenten in Waterkring De Baronie is een
gezamenlijk bestek aanbesteed voor reiniging en
inspectie van riolen inclusief de mechanische
installaties. Het programma van eisen bestaat uit de
volgende onderdelen:
 Correctief onderhoud:
e
e
a. Storingsdienst (opsplitsing 1 en 2
lijns);
b. Groot onderhoud;
 Preventief onderhoud
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c.

Vullen beheerspakket SAM (tijdens eerste
onderhoudsronde):
d. Reiniging mechanische installaties;
e. Inspectie mechanische installaties;
f.
Klein onderhoud mechanische installaties ;
g. Bijhouden beheerapplicatie SAM.
Er is gezamenlijk aanbesteed, maar iedere
gemeente geeft individueel opdracht aan de
aannemer voor de gewenste onderdelen van het
onderhoud. Bij iedere reiniging wordt ook
geïnspecteerd.
De gemeente heeft voor kolkenreiniging via de
regionale samenwerking SWWB een contract
gesloten vanaf 2019 met een gespecialiseerd bedrijf.
Incidenteel vindt reinigen van de hoofdpersleidingen
plaats. Dit om meldingen te voorkomen.
In de volgende tabel staan de frequenties van
reiniging en inspectie. De frequenties voor de
vrijvervalriolen zijn gemiddelde frequenties. De
vrijvervalriolen aangelegd voor 1980 zullen in de
praktijk vaker worden gereinigd en geïnspecteerd.
Nieuwere riolen waar geen klachten bekend zijn,
worden minder vaak geïnspecteerd.

Beheer en werkwijzen

tabel 11
Reiniging- en inspectiefrequenties
Voorziening
Gemiddelde levensduur
Afvalwatervoorzieningen
Gemengde riolering
60
Vuilwaterriolering (dwa)
60
Bergbezinkbassins
1. bouwkundig
35
2. elektrisch
15
3. mechanisch
15
4. pompen
10
Rioolgemalen (hoofdgemalen)
5. bouwkundig
35
6. elektrisch
15
7. mechanisch
15
8. pompen
10
Drukrioleringsunits (minigemalen)
9. bouwkundig
35
10. elektrisch
15
11. mechanisch
15
12. pompen
10
Persleiding
40
Drukriolering
40
Straat- en trottoirkolken
30
Overstortbemeting
13. Elektrisch
15
14. Meters
10
Wervelventiel
25
Terugslagklep
25
Vuilrooster
25
Hemelwatervoorzieningen
Hemelwaterriolering (hwa)
60
Infiltratieriolering (IT)
60
Grondwatervoorzieningen
Grondwaterbemeting
10
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Reiniging

Inspectie

1x per 10 jaar
1x per 10 jaar

1x per 10 jaar
1x per 10 jaar

1x per 3 jaar

1x per jaar

2x per jaar

1x per jaar

1x per jaar

1x per jaar

1x per jaar
Nvt
2x per jaar

1x per jaar
nvt

1 x per 5 jaar
1x per jaar
1x per jaar
2x per jaar
1x per 15 jaar
1x per 15 jaar

1x per 15 jaar
1x per 15 jaar

1x per 5 jaar

4x per jaar
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Hieronder staat het overzicht van de maatstaven voor waarschuwing en ingrijpen die de gemeente hanteert.
12
Waarschuwingsen ingrijpmaatstaven
Waarschuwings- entabel
ingrijpmaatstaven
Etten-Leur
Maatstaven
W = waarschwuning
I = ingrijpen

Categorie
Stabiliteit

Afstroming

Waterdichtheid

Overig

Aspect
BAA
BAB
BAC
BAD
BAE
BAF
BAM
BAG
BBA
BBB
BBC
BBE
BDD
BAH
BAI-A
BAI-Z
BAJ-A
BAJ-B
BAJ-C
BAK
BAL
BAN
BAO
BAP
BBD
BBF
BBG
BBH

Omschrijving
Deformatie
Scheur
Breuk / instorting
Defectieve bakstenen of metselwerk
Ontbrekende metselspecie
Oppervlakteschade
Lasfouten
Instekende inlaat
Wortels
Aangehechte afzettingen
Bezonken afzettingen
Andere obstakels
Waterpeil
Defectieve aansluiting
Indringend afdichtingsmateriaal - afdichtingsring
Indringend afdichtingsmateriaal - andere afdichting
Verplaatste verbinding - axiaal
Verplaatste verbinding - radiaal
Verplaatste verbinding - hoekverdraaiing
Defectieve lining
Defectieve reparatie
Poreuze buis
Grondzichtbaar door defect
Holle ruimte zichtbaar door defect
Binnendringen van grond
Infiltratie
Exfiltratie
Ongedierte

Klasse

1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2
o
o
i
o
o
o
w

3
w

Maatregelen
! = vervangen
D = deelreparatie
H = herstellen aansluiting
4
w
w
i
w
w
i

o
o

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
i
w
w
w

o
w

w
w

w

w
o

i
w

i
i

w
w
w
w
w
w
w

i
i
i
i
w
w
i
w
i

5
w
i
i
i
w
i
w
i
i
i
i
i
w
w
i
w
i
i
w
w
w
w
i
i
i
i
i

1

2

D
!

P = deelreparatie plus injecteren
W = wortels frezen
I = inlaat frezen
Termijn (< jaar)
5
1
2
3
!
20
D
20
!
1

!

!

W

I
W

3

!

H

4

H

H

10

H

D

P

P

D

D

D

4

5

5

20

5
10
10
1

5
5
1

3

1

3

3
1

5

5

5

1

1

10

5

1

!
!
D

D
D

D
D

1
1
D

P
!

5

3
20

1
10

1
3

12.5 Bestrijden H2S-aantasting
Bij enkele aansluitingen (inprikpunten) van drukriolering op de vrijvervalriolering is er risico op aantasting van
betonnen putten en leidingen. Dit is het gevolg van H2S-vorming (zwavelwaterstofgas ) door rotting van
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afvalwater in de drukriolering. Jaarlijks vindt en inspectie en monitoring van deze punten plaats. In de volgende
tabel staan de risicovolle locaties.
tabel 13
Risicovolle locaties H2S-aantasting
Omschrijving
Inspecteren en monitoren H2S-aantasting inprikpunten drukriolering
Maatregelen H2S-bestrijding lozingspunt drukriolering buitengebied Zuid
Aanvullende maatregelen met luchtinjectie in gebied zuid waarschijnlijk
noodzakelijk
Inprikpunten hoofdpersleidingen gaan nog nader geïnventariseerd worden

Planjaar
jaarlijks
2019 – 2020
looptijd vGRP

12.6 Hemelwaterafvoer
Bij alle nieuwe bouwwerken (in- en uitbreidingen, herontwikkelingen en individuele gebouwen) moeten
perceelseigenaren, sinds 2012, hemelwater gescheiden van afvalwater aanbieden.

Afgekoppelde verharde oppervlakken
In de afgelopen vijftien jaar is circa 44 hectare aangesloten verhard oppervlak van de gemengde riolering
afgekoppeld. In de volgende tabel staat per gebied de hoeveelheid op de riolering aangesloten oppervlak en de
hoeveelheid afgekoppeld oppervlak.
tabel 14

Afgekoppeld verhard oppervlak (v.o.)

Gebied
(peiljaar 2018)
Industrieterrein Vosdonk
Industrieterrein Zeedijk
Bebouwde Kom excl. Schoenmakershoek
Schoenmakershoek
Totaal

Aangesloten v.o. [ha]
268
11
421

Afgekoppeld v.o. [ha]
29
0
44

0
700

33
106

De afgekoppelde verharde oppervlakken zijn vastgelegd op een verhard oppervlakkaart. Deze staat hieronder.
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De verhard oppervlakkaart wordt tenminste iedere 5 jaar geactualiseerd. Zo nodig wordt dit gecombineerd met
een hydraulische herberekening.
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In onderstaande figuur staan de kansrijke gebieden voor afkoppelen.

Ontwerpeisen hemelwaterriolering
Bij (her)ontwikkelingen van woonwijken, kantoorterreinen en bedrijventerreinen wordt bij voorkeur gescheiden
riolering aangelegd en anders verbeterd gescheiden riolering. Nieuwe hemelwaterriolering wordt ontworpen op
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bui 9 uit de Leidraad Riolering. Dit is een theoretische regenbui die statistisch gezien een maal per vijf jaar
optreedt.

(Her)ontwikkelingen
Bij (her)ontwikkelingen moeten retentievoorzieningen voor hemelwater worden aangelegd. Bij het ontwerp van
retentievoorzieningen geldt dat de benodigde omvang van de retentievoorziening is gerelateerd aan de toename
van het verhard oppervlak. Gemeente en ontwikkelaar bekijken hier samen de mogelijkheden voor
retentievoorzieningen. Hierbij geldt het doelmatigheidsprincipe:
 De voorziening moet daadwerkelijk bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast en/of het ontlasten van
de riolering en;
 De maatregel moet efficiënt zijn, dat wil zeggen dat er geen goedkopere of effectievere alternatieven zijn.
2

Bij een toename van het verhard oppervlak met 2.000 m of meer, moet retentie voor hemelwater worden
aangelegd conform de Keur van Waterschap Brabantse Delta (www.brabantkeur.nl, zie o.a. art 13.4
3
“toetsingscriteria”). De compensatieplicht is 60 mm. Dat wil zeggen 600 m waterberging per hectare afvoerend
verhard oppervlak.

12.7 Meldingen wateroverlast
Mocht er na de uitvoering van de maatregelen tegen wateroverlast bij extreme neerslag toch wateroverlast
optreden door (hemel)water in woningen of bedrijven, dan kunnen bewoners en bedrijven dit melden bij de
gemeente.
De gemeente beoordeelt eventuele meldingen over wateroverlast op de volgende aspecten:
 Aard en omvang van de schade;
 Hevigheid van de regenbui;
 Geschiedenis van de overlastlocatie;
 Vloerpeilen van woning of bedrijfsruimte ten opzichte van de openbare weg.
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De gemeente maakt vervolgens per situatie een afweging op basis van:
 Effecten van mogelijke maatregelen;
 Kosten van mogelijke maatregelen.
De gemeente treft alleen maatregelen als die doelmatig zijn: als de verwachte effecten in de gewenste
verhouding staat tot de kosten. Maatregelen op maaiveldniveau hebben de voorkeur.
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13 Aanpak
wateroverlast

13.1 Wateroverlast Vosdonk
13.2 Afkoppelen Leur-Oost
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13.1 Wateroverlast Vosdonk
Het (deel) project wateroverlastproblematiek
Vosdonk komt voort uit het project OWW en is het
laatste project wat daarvan nog uitgevoerd moet
worden.

Wat er aan vooraf ging
De wateroverlastproblematiek rondom Vosdonk is
complex omdat er sprake is van een verwevenheid
tussen het stedelijk water (gemeente) en het
regionaal watersysteem (waterschap).Gelet op de
grote investering die daar gemaakt zou moeten
worden (tussen circa € 6 en € 8 miljoen) heeft het
college en het dagelijks bestuur van het Waterschap
Brabants Delta destijds gezocht naar een andere
aanpak die tot maatschappelijk aanvaardbare kosten
moesten leiden. Tijdens dit zoekproces werd
bevestigd dat de oorspronkelijke investeringen niet in
redelijk verhouding stonden met het probleem. Dit
betekende dat niet het gehele maatregelenpakket uit
het rapport OWW zou worden uitgevoerd.
Om keuzes te kunnen maken zijn uitgangspunten
voor een nieuw/aangepast maatregelenpakket
opgesteld, waarmee het college en het dagelijks
bestuur van het WBD hebben ingestemd. De
uiteindelijke kosten van het maatregelenpakket zijn
behoorlijk lager dan de kosten voor het
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maatregelenpakket uit de studie van het
adviesbureau. Dit heeft voornamelijk te maken met
het feit dat de ambitie voor het verminderen van de
wateroverlast lager is gelegd. Er is vooral gekeken
naar de doelmatigheid van maatregelen: de mate
van reductie van wateroverlast, de belangrijkheid van
het locatieknelpunt en meer integraal (waar zijn
maatregelen goedkoper, in het watersysteem of
rioleringstelstel?). Uitkomst is dat de gemeente
bijdraagt aan maatregelen in het watersysteem. Voor
de uitvoering hiervan is in september 2013 een
samenwerkingsovereenkomst tussen het WBD en de
gemeente ondertekend, met daarin de afspraken
over de maatregelen, de verdeling van de kosten en
dat de maatregelen uiterlijk 31 december 2016
zouden zijn uitgevoerd.

Huidige stand van zaken
Tijdens de verdere (technische) uitwerking kwam een
aantal grote uitdagingen naar boven die voor
behoorlijk vertraging zorgde. De grootste uitdagingen
met de stand van zaken in december 2018 zijn:
 het vergroten van de duiker onder het spoor
(eigendom van ProRail),
Er is een akkoord over een alternatieve
constructie voor de duiker onder het spoor en
wordt deze nu door een partij – die door ProRail
Aanpak wateroverlast
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gecertificeerd is – verder uitgewerkt in een
uitvoeringsplan.
het aankopen van grond die op een aantal
locaties noodzakelijk is om het werk te kunnen
uitvoeren
De grondaankopen worden uitgewerkt in
contracten
bij het verder uitwerken van één van de
maatregelen bleek deze dermate duur uit te
vallen dat hiervoor een alternatief moest worden
gezocht.
De alternatieve maatregel betekent dat er over
een grote lengte door/in de N640 moet worden
gewerkt. Hiervoor is toestemming aangevraagd
bij de provincie.
in 2017 heeft de provincie aangegeven groot
onderhoud op de N640 te willen gaan uitvoeren.
Dit doorkruist de plannen maar biedt ook kansen.
Hier vindt overleg over plaats.

Om alle maatregel te kunnen uitvoeren moet er een
projectplan op grond van de waterwet worden
opgesteld. Daarvoor wenst het WBD dat deze tot op
“definitief ontwerp” niveau zijn uitgewerkt. Naar
verwachting kan in het eerste kwartaal van 2019 de
projectplanprocedure starten en kunnen de
werkzaamheden ,wanneer er geen grote bezwaren
e
zijn, starten in het 4 kwartaal. Naast de
projectplanprocedure dienen er ook andere
vergunningen te worden aangevraagd. Dit zal
parallel lopen aan de projectplanprocedure. In 2019
zullen alle belanghebbenden worden geïnformeerd.
Vooralsnog passen de kosten binnen het door de
gemeente en het waterschap beschikbaar gestelde
budget.

13.2 Afkoppelen Leur-Oost
In Leur-Oost wordt/is circa 3,0 hectare verhard
oppervlak afgekoppeld van de riolering.
tabel 15
Maatregelen tegen wateroverlast
Omschrijving
Hydraulische maatregelen Vosdonk
Aanvullende maatregel wateroverlastbestrijding:
Afkoppelen circa 3,0 ha Leur-Oost
Extra kosten i.v.m. lozen via aanliggend
rioleringsgebied
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14 Informatie voor
bewoners

Uw gemeente zorgt voor het afvalwater,
hemelwater en grondwater in het
openbaar gebied. Als bewoner of
perceeleigenaar moet u zorgen voor
riolering en water op uw eigen terrein.
Deze bijlage geeft u informatie over
afvalwater, regenwater en grondwater en
over de taakverdeling tussen de
gemeente en u.
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regenton voor water in de tuin, Beekbergen

14.1 Gemengde of gescheiden
riolering
14.2 Huisaansluitingen
14.3 Afvalwater
14.4 Regenwater (hemelwater)
14.5 Grondwater
14.6 Wateroverlast door regen
14.7 Uw tuin vergroenen
14.8 Help mee afkoppelen
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14.1 Gemengde of gescheiden
riolering
Van oudsher is in Nederland veel gemengde riolering
aangelegd. Hierbij komt het schone regenwater in
dezelfde buis terecht als het vuile afvalwater.

Nieuwere woonwijken en bedrijventerreinen hebben
vaak gescheiden riolering. Hierbij komt het schone
regenwater in een aparte buis terecht, waarmee het
naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd.

afbeelding 3
afbeelding 2

gemengde riolering (bron: Paul Maas,
Tilburg / stichting RIONED)

Gemengde riolering heeft enkele belangrijke
nadelen. Als het hard regent raakt de riolering
overbelast. Het gemengde water komt dan
ongezuiverd in sloten en vijvers, of het water komt
door de overvolle riolen op straat terecht. Daarnaast
is het niet slim om het schone regenwater eerst met
vuil water te mengen en daarna weer te zuiveren.
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gescheiden riolering (bron: Paul Maas,
Tilburg / stichting RIONED)

Nog een stap verder is om het regenwater helemaal
niet af te voeren, maar te gebruiken in uw tuin, of te
infiltreren in de bodem. Hierbij zijn er geen
regenwaterriolen nodig en het benadert de
natuurlijke situatie.

Afkoppelen
De riolering functioneert beter als het regenwater van
de gemengde riolering wordt gehaald. Dit noemen
we afkoppelen. Het regenwater moet dan op een
Informatie voor bewoners
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andere manier worden verwerkt, bijvoorbeeld door
het te infiltreren in de bodem.

14.2 Huisaansluitingen
De riolering is vanaf de perceelgrens in eigendom en
beheer van de gemeente. Tot aan de erfgrens is de
rioolaansluiting in eigendom en beheer van de
perceeleigenaar. Op circa 0,5 meter van de erfgrens
(aan de zijde van de woning, dus op het perceel)
moet een controlevoorziening zijn aangebracht. Als u
een aansluitvergunning heeft, dan regelt die ook het
exacte aanbiedpunt.
Is uw riolering verstopt? Bij
verstoppingen in de
huisaansluitleiding wordt de
controlevoorziening gebruikt
om de verstopping te
lokaliseren en de
verantwoordelijkheid tot
oplossen van de
verstopping te bepalen.
Regenpijpen zijn eigendom
van de perceeleigenaar,
ook als het gebouw op de
erfgrens staat. Ook het
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flexibele overgangsstuk tussen de riolering binnen
het pand en de riolering buiten (als bouwkundig
onderdeel) zijn eigendom van de perceeleigenaar.
Werkzaamheden als gevolg van verzakkingen en
verstopping in deze bouwkundige onderdelen komen
voor rekening van de eigenaar van het pand.
Woningen en de riolering op de percelen moet
voldoen aan algemene regels, zoals de
gemeentelijke bouwverordening en het bouwbesluit.
Drainageleidingen en dompelpompjes lozen hun
drainagewater op het regenwaterriool
of op oppervlaktewater. Het
aansluiten hiervan op het gemengde
riool mag alleen indien er geen
andere doelmatige manier van lozen
mogelijk is. Particulieren en bedrijven
dienen dit aan te tonen en vooraf
toestemming te verkrijgen van de
gemeente.

Nieuwe aansluiting
Voor een nieuwe of extra
rioolaansluiting moet u een eigen
bijdrage betalen. Voor informatie
kunt u contact opnemen met de
gemeente.
Informatie voor bewoners
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14.3 Afvalwater

Vier situaties voor perceelseigenaren

In bijna alle gevallen zorgt de gemeente voor het
inzamelen en afvoer van het afvalwater, vanaf de
perceelgrens. U moet zelf zorgen voor de riolering in
uw woning en op uw perceel, waarmee u het
afvalwater ‘aanbiedt’ op de perceelgrens. U moet het
afvalwater gescheiden aanbieden, ofwel apart van
het regenwater. De enige uitzondering zijn
bestaande situaties met gemengde riolering. In die
situaties mag u het afvalwater gemengd aanbieden,
totdat in uw straat gescheiden riolering wordt
aangelegd of u uw woning gaat her-/verbouwen.

1. Bij nieuw- en verbouw moet, sinds het
rioleringsplan van 2012, de perceelseigenaar het
afvalwater apart verwerken van het hemelwater.
Afvalwater voert de perceelseigenaar af naar de
erfgrens met het openbaar gebied.
2. Bij percelen gelegen naast watergangen heeft
het de voorkeur om het hemelwater, na berging,
rechtstreeks op de watergang te lozen. Dit omdat
het niet doelmatig is hiervoor een
hemelwaterriool aan te leggen.
3. In de bestaande situatie heeft het de voorkeur
dat de neerslag die op het eigen terrein valt ook
op het eigen terrein wordt verwerkt, bijvoorbeeld
door het water te bergen in een vijver, te
infiltreren in de ondergrond (mits de grond
hiervoor geschikt is) of door hergebruik in huis.
Als tweede gaat de voorkeur uit naar het
hemelwater gescheiden van het afvalwater
aanbieden. Bij bebouwing van voor 2012 mogen
bestaande gemengde rioolaansluitingen blijven
bestaan totdat redelijkerwijs van bewoners en
bedrijven kan worden verwacht dat ze afvalwater
en hemelwater gescheiden
aanbieden/verwerken. Wanneer kansen zich
voordoen raadt de gemeente bewoners en
bedrijven aan het hemelwater apart van het

Buitengebied
In het buitengebied wordt het afvalwater meestal
ingezameld door drukriolering. In sommige gebieden
(waar aanleg van riolering te duur is) heeft de
gemeente een ontheffing van de rioleringszorg. In die
gevallen moeten bewoners of eigenaren zelf voor het
afvalwater zorgen. Meestal gebeurt dat met een IBA.

14.4 Regenwater (hemelwater)
Waar het redelijkerwijs kan, moeten bewoners en
bedrijven zelf voor het hemelwater (gaan) zorgen. In
het algemeen zorgt Gemeente Etten-Leur voor
verwerking.
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afvalwater aan te bieden/te verwerken,
vooruitlopend op de toekomst.
4. In het buitengebied mag de perceelseigenaar
alleen afvalwater aanbieden aan de drukriolering.
Nut en noodzaak van scheiden van schoon en
vuilwater
Regenwater dat op straat, daken en erven valt, komt in de
oudere wijken, met een gemengd stelsel, nog vaak in het
afvalwaterriool terecht. Bij rioolvervanging streeft de
gemeente ernaar om geen regenwater meer via het
afvalwaterriool af te voeren. De gemeente scheidt het
regenwater af van het afvalwaterriool. Het afvalwater uit
de huizen gaat naar de rioolwaterzuivering. Het relatief
schone regenwater komt in het oppervlaktewater (vijver,
sloot etc.) terecht of infiltreert in de bodem. Voordelen:

De vervuiling van de watergangen via overstorten uit
de riolering vermindert. Dit draagt bij aan een schoner
milieu;

Er komt er geen rioolwater op straat als het riool
hevige buien niet aan kan;

De zuivering presteert beter als het afvalwater niet
vermengd is met schoon regenwater. Dit bespaart
geld en energie;

Grondstoffen kunnen eenvoudiger worden
teruggewonnen uit het gebruikte afvalwater;

Door regenwater te infiltreren, blijft de natuurlijke
situatie meer behouden

Wordt verdroging beperkt.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, blad 68

14.5 Grondwater
De gemeente neemt maatregelen tegen
grondwateroverlast, als
 er structurele overlast is door de
grondwaterstand,
 en die met maatregelen in openbaar gebied
verholpen of verminderd worden
 en deze maatregelen doelmatig zijn.
Zie ook dit plaatje.
Natte kelders vallen hier buiten, omdat die een
gevolg zijn van een ondeugdelijke constructie.

Afvoer van grondwater
Het nemen van maatregelen kan betekenen dat de
gemeente het grondwater gaat afvoeren. In dat geval
gelden dezelfde soort voorwaarden als bij
regenwater:
 bewoners/eigenaren moeten zelf voor de
(drainage)voorzieningen op eigen terrein zorgen;
 in geval van afvoer moet het overtollige
grondwater op de erfgrens worden aangeboden,
gescheiden van afvalwater.
 het overtollige grondwater mag niet verontreinigd
zijn.

Informatie voor bewoners

NEE

JA
Zijn de nadelige gevolgen structureel?
- nadelige gevolgen zijn wederkerend (tenminste jaarlijks),
- en treden op gedurende een langere tijd (tenminste 1 maand continu)
- en zijn niet tijdelijk (3 jaar of langer)
- en zijn stabiel of toenemend

NEE

JA
Zijn hiertegen maatregelen in openbaar gemeentelijk gebied mogelijk?

NEE

Gemeente treft geen maatregelen

Heeft de grondwaterstand nadelige gevolgen?
- er zijn gezondheidsklachten als gevolg van de grondwaterstand,
- of schade aan gebouwen of infrastructuur als gevolg van de grondwaterstand,
- of aanzienlijke beperking van het woongenot als gevolg van de grondwaterstand,
- of aanzienlijke waardedaling van woningen als gevolg van de grondwaterstand,
- of een sterk verhoogd energieverbruik als gevolg van de grondwaterstand,
- of het niet meer mogelijk zijn van de primaire functie als gevolg van de grondwaterstand
(bijvoorbeeld: als een speelterrein zo drassig is dat er niet meer gespeeld kan worden).

JA
Zijn die maatregelen doelmatig?
- maatregelen zijn effectief (d.w.z. de problemen worden opgelost of aanzienlijk beperkt)
- en efficiënt (d.w.z. in combinatie met ander werk en geen goedkopere alternatieven)
- en de omvang van de problemen is significant (meerdere meldingen / percelen)
- en de kosten van de maatregelen staan in verhouding met de nadelige gevolgen.

NEE

JA

Gemeente treft maatregelen
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Heeft u last van grondwater?

14.6 Wateroverlast door regen

Vraag dan eerst in de buurt of bij meer woningen
dezelfde problemen zijn. Als u de enige bent,
controleer dan of uw riolering of waterleiding lek is.
Als u grondwateroverlast heeft op uw eigen terrein,
dan kunt u de volgende maatregelen nemen:
 goede ventilatie van uw woning is altijd nodig,
zowel voor een gezonde leefomgeving als voor
het voorkomen van vochtproblemen;
 waterhuishoudkundige maatregelen, bijvoorbeeld
aanleg van drainage;
 bouwkundige maatregelen om bouwtechnische
gebreken te verhelpen, bijvoorbeeld kelders die
niet waterdicht zijn, lekke convectorputten of te
diepe kruipruimtes;
 maatregelen als grondverbetering als er sprake
is van een slechte structuur of doorlatendheid
van de bodem.

Riolering heeft, net als andere infrastructuur zoals
wegen, een maximum capaciteit. Bij extreme buien
staat het water op sommige plaatsen op straat te
wachten tot het kan worden afgevoerd. Het staat als
het ware ‘in de file’. Hoe groot de afvoercapaciteit
van riolen ook is, het kan altijd harder regenen dan
waarmee rekening is gehouden. Door de
klimaatverandering zal het vaker hard regenen en
worden de risico’s op wateroverlast groter. De
gemeente werkt aan oplossingen om de risico’s klein
te houden

U kunt bij de gemeente terecht met uw vragen over
het grondwater. Is er sprake van langdurige en
structurele grondwateroverlast over een groter
gebied? Dan zal de gemeente op zoek gaan naar de
oorzaken en samen met de eigenaren en het
waterschap overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Er blijft altijd een risico en door de
klimaatverandering krijgt u vaker te maken met
‘water op straat’. Het vergroten van de riolering helpt
onvoldoende en t is niet de beste oplossing, ook niet
als daar heel veel meer geld voor beschikbaar zou
zijn. Het regenwater moet op andere wijzen worden
opgevangen. Gemeenten en waterschap willen het
regenwater apart houden van afvalwater. Nog beter
is het om het helemaal buiten de riolering te houden
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Mocht er na de uitvoering van de maatregelen tegen
wateroverlast bij extreme neerslag toch wateroverlast
optreden door hemelwater in woningen of bedrijven,
dan kunnen bewoners en bedrijven dit melden bij de
gemeente.
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en meteen te verwerken op de plek waar het
regenwater valt. Dat kan door het water in de bodem
te infiltreren (mits daarvoor geschikt) of naar
oppervlaktewater te leiden.

14.7 Uw tuin vergroenen
Door zo min mogelijk oppervlakte van de tuin te
bestraten en gebruik te maken van waterdoorlatende
stenen of tegels blijft meer water op de plek waar het
valt. Minder regenwater wordt afgevoerd met minder
risico op wateroverlast in uw straat, wijk of stad.
Minder verhard oppervlakte betekent meer plaats
voor planten, maar ook een beter bodemleven. Een
goed bodemleven zorgt voor een vruchtbare grond,
betere bescherming tegen ziekten en plagen, maar
ook voor een betere waterberging.
Op de volgende websites vindt u meer informatie en
kunt u ideeën opdoen:
 Biodiversiteit - rond het huis en in de tuin
 Tips voor een regenbestendige tuin
 Regenwater opvangen in je tuin
 en op vele andere sites.
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14.8 Help mee afkoppelen
Het is niet duurzaam om schoon hemelwater op de
gemengde riolering aan te sluiten. Het schone
regenwater raakt dan vermengd met vuil water en
moet daarna weer worden gezuiverd op de rwzi. En
als het hard regent raakt het riool overbelast door al
het regenwater. Gemeenten en waterschap willen de
afvoer van schone daken en verhardingen van de
riolering afkoppelen. U kunt helpen door
oppervlakken op uw eigen perceel af te koppelen.
Heeft u vragen over zelf afkoppelen, neem dan
contact op met de gemeente.

14.9 Meer informatie
U kunt met alle vragen over water bij de gemeente
terecht. De gemeente zal altijd uw vraag in ontvangst
nemen. Afhankelijk van het onderwerp beantwoordt
de gemeente uw vraag, of stuurt zij deze door naar
het waterschap of de provincie.
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15 Afkortingen

15.1 Lijst van afkortingen
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15.1 Lijst van afkortingen
BAW

Bestuursakkoord Water

BRP

basisrioleringsplan
(technisch/hydraulisch rioleringsplan)

BON

Beheren op Niveau

Bbb

bergebzinbassin

DPRA

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

GS

gescheiden stelsel

KDP

kostendekkingsplan, ook afgekort als
KD-plan.

OWW

Operatie WaterWeg

rwzi

rioolwaterzuiveringsinstallatie
ook genoemd
afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi)

SAM

afkorting van een beheerapplicatie

SWWB

Samenwerkingsverband West-Brabant

vGRP

verbreed gemeentelijk rioleringsplan

VGS

verbeterd gescheiden stelsel

WBD

Waterschap Brabantse Delta

Wm

Wet milieubeheer
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16 Begrippen

16.1 Begrippenlijst
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16.1 Begrippenlijst
activiteitenbesluit
Het activiteitenbesluit is een "Algemene maatregel
van bestuur" (AMvB) op grond van de Wet
milieubeheer (Wm, artikel 8.40). In het besluit zijn
algemene regels opgenomen voor milieubelastende
activiteiten, waaronder ook lozingen van (afval)water.
Deze algemene regels gelden, tenzij de inrichting
expliciet als vergunningplichtig is aangewezen
(IPPC-inrichtingen en inrichtingen in bijlage I,
onderdelen B en C, van het "Besluit omgevingsrecht"
(Bor)). Per 2010 is de reikwijdte van het
activiteitenbesluit uitgebreid, waardoor de algemene
regels voor meer bedrijven gelden en minder
bedrijven een vergunning nodig hebben. Zie verder
Activiteitenbesluit in wetten.overheid.nl.
randvoorziening of bergbezinkbassin

Een bergbezinkbassin, vaak afgekort als BBB, is een
bak achter een overstort van een rioolstelsel. Bij een
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overstorting stroomt het BBB vol met water. Pas als
het BBB vol is stort het water over vanuit het BBB op
het oppervlaktewater. Na een overstorting wordt het
water uit het BBB teruggebracht in het rioolstelsel,
zodat het naar de rwzi kan stromen. Het BBB is
bedoeld om de vuilemissie via overstortingen te
verminderen. Een BBB heeft een bergingsrendement
en een bezinkingsrendement. Het bergingsrendement is afhankelijk van de inhoud van het BBB. Hoe
groter de inhoud, hoe kleiner de overstortingen
worden. Het bezinkingsrendement geeft aan hoeveel
de vuilconcentratie van het overstortende water
wordt verminderd door het BBB. In het BBB stroomt
het water langzaam, waardoor vuildeeltjes bezinken
op de bodem van het BBB. Hoe meer vuil bezinkt,
hoe groter het bezinkingsrendement van het BBB is.
doelmatig
Het begrip "doelmatig" wordt gebruikt voor
kosteneffectiviteit en - efficiëntie. Iets is doelmatig
als:
 het daadwerkelijk bijdraagt aan het bereiken van
het doel (effectief);
 en efficiënt is, d.w.z. dat er geen goedkopere of
effectievere alternatieven zijn;
 en de kosten in verhouding staan met de
opbrengsten en/of het op te lossen probleem.
Begrippen
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drukriolering
Drukriolering bestaat uit leidingen met een kleine
diameter waardoor het afvalwater onder druk wordt
afgevoerd. Elke aansluiting is voorzien van een
pompunit die het afvalwater in het drukriool pompt.
Om grotere afstanden en/of hoogteverschillen te
overbruggen worden zonodig tussengemalen
toegepast. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de
rwzi of naar een gemengd of dwa-rioolstelsel,
vanwaar het water onder vrij verval naar de rwzi
stroomt. Drukriolering wordt voornamelijk toegepast
in het buitengebied, waar percelen op relatief grote
afstand van elkaar liggen.
emissie/vuilemissie
Bij grote neerslaghoeveelheden zijn de bergende
inhoud van de riolering en de afvoercapaciteit naar
de rwzi niet toereikend en zullen overstortingen
optreden. Hierbij vindt vuilemissie plaats op
oppervlaktewateren.
gemengde riolering / gemengd rioolstelsel
In een gemengd rioolstelsel wordt overtollig
regenwater en afvalwater van huishoudens en
bedrijven door hetzelfde buizenstelsel afgevoerd. Bij
droog weer is er alleen afvalwater van huishoudens
en bedrijven (dwa). Tijdens neerslag mengt het
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regenwater (rwa) zich met het vuile water. Dit heeft
twee grote nadelen. Ten eerste wordt het relatief
schone regenwater gemengd met vuil water en dan
weer gezuiverd op de rwzi. Ten tweede wordt de
riolering overbelast bij extreme neerslag. Het met vuil
water vermengde regenwater komt dan via
overstorten ongezuiverd in het oppervlaktewater
terecht. Dit leidt tot vervuiling van het
oppervlaktewater en de waterbodem.
gescheiden stelsel
Bij een gescheiden rioolstelsel wordt er een
onderverdeling gemaakt tussen de vuilwaterstroom
en de hemelwaterstroom. Beide stromen worden in
dit geval via hun eigen stelsel afgehandeld. De
vuilwaterstroom wordt rechtstreeks naar de
rioolwaterzuivering afgevoerd en het afgescheiden
hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlakte
water en/of infiltreert in de bodem. Doordat het
vuilwaterriool nu geen piekbelasting meer kent onder
invloed van bijvoorbeeld extreme regenbuien zijn de
overstorten overbodig geworden en wordt er geen
vuilwater meer op het open water geloosd. Ook is de
hoeveelheid afvalwater die ter zuivering wordt
aangeboden veel geringer.
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klimaatadaptatie
Adaptatie betekent aanpassen. Met klimaatadaptatie
bedoelen we aanpassen zodat we de gevolgen van
de klimaatverandering kunnen opvangen. Adaptatie
doet niets aan de klimaatverandering zelf.
klimaatmitigatie
Klimaatmitigatie is het tegengaan of beperken van de
klimaatverandering. In de praktijk betekent dat de
CO2-uitstoot verlagen. De klimaatverandering speelt
op wereldschaal. Het idee achter mitigatie is dat de
verandering wordt tegengegaan als iedereen
zijn/haar CO2-uitstoot vermindert. Mitigatie pakt de
bron aan, maar doet niets tegen de gevolgen van het
al veranderde klimaat.
overstort
Een overstort is een uitlaat van een rioolstelsel.
Overstorten treden in werking als de capaciteit van
het rioolstelsel onvoldoende is om alle neerslag te
verwerken (zie overstorting).
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afbeelding 4

riooloverstort

overstorting
Bij een overstorting wordt water vanuit de riolering
(door overbelasting van de riolering) direct op
oppervlaktewater geloosd, zonder zuivering in een
rwzi. Overstortingen kunnen beperkt worden door de
bergingscapaciteit en afvoercapaciteit van het
rioolstelsel te vergroten of door het rioolstelsel
minder te belasten (bijvoorbeeld door geen schoon
regenwater in de riolering te laten stromen).
relinen
Relinen is een alternatief voor rioolvervanging. Hierbij wordt een
kunststof sok in de
rioolbuizen aangebracht, die na uitharding
als nieuwe inwendige
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rioolbuis fungeert. De werkzaamheden worden
uitgevoerd via inspectieputten, waardoor de weg of
straat niet opengebroken hoeft te worden. Dit en de
lagere kosten zijn de grote voordelen van relinen ten
opzichte van vervangen. Nadeel is dat bij het relinen
de kolk- en huisaansluitingen niet worden vernieuwd,
of apart uitgevoerd moeten worden.
stresstest
Analyse waarbij de kwetsbaarheid voor
weersextremen worden bepaald. Deze testen zijn
voorgeschreven in het deltaplan ruimtelijke adaptatie.
Gemeenten en waterschappen moeten uiterlijk in
2019 een stresstest uitvoeren en daarna elke 6 jaar.
In de test worden het stedelijk en landelijk systeem
samen beschouwd en wordt gekeken naar extreme
neerslag, hitte, droogte en eventuele overstromingen. Zie ook de
handreiking. Voor de
stresstesten worden
‘standaard
gebeurtenissen’
gedefinieerd om de
testen onderling
vergelijkbaar te maken.
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verbeterd gescheiden stelsel
Gescheiden rioolstelsel, waarbij door een koppeling
tussen het hemelwater- en het vuilwaterstelsel er
voor wordt gezorgd dat het eerste deel van de
afstromende en veelal verontreinigde neerslag naar
het vuilwaterstelsel wordt afgevoerd. Pas na vulling
van zowel de vuilwater- als hemelwaterriolering stort
het in de hemelwater-riolering aanwezige (relatief)
schone rioolwater over op oppervlaktewater. Aan het
eind van de neerslag wordt alle rioolwater uit het
hemelwater-stelsel naar de rwzi afgevoerd. Tegelijk
beperkt dit systeem de vervuiling van verkeerde
aansluitingen van vuilwater op hemelwater-stelsel.
Nadeel van verbeterd gescheiden stelsels is dat op
jaarbasis toch nog relatief veel schoon hemelwater
wordt vermengd met vuilwater en naar de rwzi wordt
getransporteerd om te worden gezuiverd.
verdroging
Verdroging treedt op als het grondwater onvoldoende
wordt aangevuld en de grondwaterstand structureel
lager wordt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de
flora en fauna. Afvoer van regenwater naar de rwzi
draagt bij aan verdroging, doordat het regenwater
dan niet lokaal in de bodem infiltreert.
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wadi
De term wadi is afkomstig uit het
midden-oosten en staat voor
een rivier die vrijwel altijd droog
staat. De naam wadi heeft in de
jaren negentig zijn intrede
gedaan bij het waterbeheer in
Nederland. Het is een (met gras
begroeide) ondiepe brede
greppel voor infiltratie en eventueel afvoer van
hemelwater. Tijdens droog weer heeft de wadi bijna
het uiterlijk van een grasveld. Bij neerslag stroomt
regenwater in de wadi, waar het in de bodem kan
infiltreren. Veelal is de wadi voorzien van een
overlaat (slok-op) om overstroming bij hevige
neerslag te voorkomen.
Watertoets
Proces om initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en
de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium
met elkaar in gesprek te brengen. Doel is dat
waterhuishoudkundige aspecten goed worden
meegenomen in (het ontwerp van) de ontwikkeling,
met voldoende ruimte voor water.
Meer informatie is onder andere te vinden in de
handreiking watertoets en de website van
helpdeskwater.
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