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1 Inleiding 
 
Sinds de komst van riolering begin 1900 is de hygiëne van de Nederlandse huishoudens met sprongen 
vooruitgegaan. Ook het milieu is gebaat bij het bestaan van de huidige rioleringszorg. Het is nog niet zo 
heel lang geleden dat het verzamelde afvalwater rechtstreeks op sloten, vijvers en kanalen werd ge-
loosd. Nu wordt al het afvalwater eerst gezuiverd voordat het in oppervlaktewater terecht komt.  
 

In de gemeente Ooststellingwerf ligt voor circa € 140 miljoen aan ge-
meentelijke rioleringsvoorzieningen in de grond. Alleen al aan het 
reguliere beheer van de riolering wordt jaarlijks circa € 1,55 miljoen 
besteed. Onvoldoende beheer en onderhoud leidt tot kapitaalver-
nietiging. Er is dus een degelijke visie nodig met een achterliggend 
beheerplan om doelmatig en rechtmatig beheer toe te passen. 

 

De gemeentelijke watertaken 
Aanleg, beheer en onderhoud van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de 
Wet milieubeheer. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna GRP) geeft inzicht in de aanleg, tijdige ver-
vanging, verbeteringen, beheer en onderhoud van de riolering en natuurlijk in de kosten van al deze fa-
cetten. Het opstellen en publiceren van een GRP is niet vrijblijvend. Sinds 1 januari 1994 verplicht de 
Wet Milieubeheer alle gemeenten daartoe. De termijn van het 3e GRP is eind 2014 verlopen. Om aan de 
wettelijke planverplichting te (blijven) voldoen is dus een nieuw GRP noodzakelijk.  
 

Doelstelling GRP 
Dit GRP beschrijft de beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen voor inzameling, transport en 
(lokale) verwerking van stedelijk afval-, hemel- en grondwater in de gemeente Ooststellingwerf voor de 
periode 2015-2019. Het beleidsplan vertaald voorgenomen maatregelen in een kostendekkingplan en 
geeft aan welke gevolgen dit heeft voor de rioolheffing. 
 
Het GRP moet een breed gedragen beleidsplan zijn, zowel in de gemeentelijke organisatie als bij de ex-
terne partijen die belang hebben bij een adequate rioleringszorg in de gemeente Ooststellingwerf. 
 

Opgave vanuit het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK) 
Tegenwoordig is het echter niet alleen meer 'goed op passen'. Het accent ligt steeds meer op efficiëntie, 
doelmatigheid, rechtmatigheid: meer kwaliteit tegen minder kosten. Logisch, de burger betaalt, elke 
mogelijke lastenverlichting, bijvoorbeeld door het toepassen van de nieuwste innovaties, moet daarom 
onderzocht en afgewogen worden. Daarnaast is het geen sinecure alle belanghebbenden te verbinden 
en alle kennis en inzicht op de goede plaats te benutten.  
 
In heel Nederland wordt dan ook gewerkt aan een kostenbesparing in de (afval)waterketen. Het Lande-
lijk Bestuursakkoord Water 2011 kijkt hierop toe.  In het verlengde daarvan hebben de Friese waterke-
tenpartners in het Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water van 12 oktober 2012 aangegeven in 2020 struc-
tureel € 12,1 miljoen euro minder meerkosten te willen hebben op de jaarlijkse kosten. Voor de afval-
waterketen (dit is exclusief de taken van het drinkwaterbedrijf) komt de besparing neer op 11,5 miljoen 
euro, waarvan 7,8 miljoen euro voor de Friese gemeenten en 3,7 miljoen euro voor het Wetterskip. 
 
Om de doelen uit het bestuursakkoord te realiseren, is het de uitdaging voor gemeenten en Water-
schap(pen) om intensief samen te werken, slimmer te investeren en slimmer te beheren.  
 
De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf werken al langere tijd op verschillende 
fronten samen. In het belang van elkaars krachten benutten wordt het onderzoek naar het besparings-
potentieel in de waterketen dan ook in OWO verband opgepakt.  
 

  

riolering dient drie belangen: 
1. bescherming van de volksge-

zondheid en volkshygiëne; 

2. bescherming van het milieu; 

3. het instandhouden van de 

kwaliteit van de leefomgeving. 
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Keuzes maken 
In dit GRP worden keuzes gemaakt. Niet alleen keuzes voor het bepalen van de prioriteit maar ook keu-
zes bij de gewenste kwaliteit. Vragen als 'wanneer is "water-op-straat" acceptabel?', 'hoe lang mag een 
rioolgemaal in storing staan?', 'Mogen ambities naar beneden bijgesteld worden om besparingen te rea-
liseren? ' en 'Mogen besparingen tot (hogere) risico’s leiden? ' staan hierbij centraal. 
 

Proces 
Er is voor gekozen het onderzoek naar het besparingspotentieel parallel met het opstellen van het 
nieuwe GRP uit te voeren. In het belang van elkaars krachten benutten wordt het onderzoek naar het 
besparingspotentieel in de waterketen en het actualiseren van de GRP’s in OWO verband opgepakt. 
Daarbij heeft voortdurend een wisselwerking plaats gevonden met de conclusies en voorstellen vanuit 
de besparingsnotitie. Op die manier zijn de voorstellen tot besparing direct geactiveerd en geïmplemen-
teerd in het beleid. In het traject zijn een aantal bestuurlijke stappen opgenomen. Hier is voor gekozen 
om regelmatig, tijdens het vrijkomen van resultaten, uitkomsten bij het bestuur te toetsen, richting te 
proeven en te informeren. Hiermee heeft de ambtelijke werkgroep de bestuurlijke barometer gepeild 
en is de koers getoetst. 
 

Van beleidskader naar operationele plannen 
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het stellen van het beleidskader, het college is vervolgens 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidskader. Het is aan het college hoe zij op een doelma-
tige en efficiënte wijze dit beleidskader invult. Met dit GRP wordt het beleidskader voor de gemeente-
lijke watertaken vastgesteld voor de periode 2015 tot en met 2019.  
 
De komende jaren kunnen inzichten en planningen wijzigen. Daardoor dienen zich mogelijk nieuwe pro-
jecten aan. Deze ontwikkelingen worden in de operationele plannen meegenomen. De gehanteerde 
planperiode geeft echter over een redelijke termijn zekerheid voor een gericht rioleringsbeleid en biedt 
voldoende flexibiliteit voor een tijdige bijsturing. Het college rapporteert jaarlijks de Raad over de voort-
gang met het daarbij behorende financiële overzicht.  
 

Planvorming, betrokken partijen 
Dit GRP is onder begeleiding van Antea Group opgesteld. Bij de planvorming is een ambtelijke project-
groep betrokken met medewerkers vanuit de afdelingen Ruimte en Concernzaken. Vertegenwoordigers 
van Wetterskip Fryslân hebben eveneens zitting in deze projectgroep. Provincie Fryslân is als vast agen-
dalid tussentijds op de hoogte gesteld van voortgang en inhoud van de planvorming.  
 

Leeswijzer  
Het GRP bestaat naast dit achtergronddocument uit een hoofdrapport. Dit achtergronddocument bevat 
de relevante en verplichte (technische) onderbouwing die benodigd is geweest om het hoofdrapport op 
te kunnen stellen. Het achtergronddocument geeft achtereenvolgens inzage in: 
 

Wat moeten wij? 

- De context van de gemeentelijke watertaken (hoofdstuk 2) 

- Het wettelijk kader, taken en plichten (hoofdstuk 3) 

- Het kwaliteitskader gemeentelijke watertaken (hoofdstuk 4) 

  

Waar staan wij? 

- Een evaluatie van het huidig kader (hoofdstuk 5) 

- Het huidige beleid (hoofdstuk 6) 

- Een overzicht van het areaal (hoofdstuk 7) 

- De nulmeting (hoofdstuk 8) 

  
Wat vinden wij belangrijk? 

- Een nadere toelichting op onze ambities (hoofdstuk 9) 

- De wijze waarop we het besparingspotentieel inboeken (hoofdstuk 10) 

  

Wat betekent dit? 

- De uitvoeringsplannen van het beleidsscenario (hoofdstuk 11)  

- Uitwerking van de middelen en kostendekking (hoofdstuk 13)  

- Reacties derden (hoofdstuk 14)  

  
Wat spreken wij af? - Raadsbesluit (hoofdstuk 15)  
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2 De context van de gemeentelijke watertaken 
 
De gemeentelijke watertaken omvatten meer dan de zorg voor een stelsel van buizen in de grond. Om 
de inhoud van dit GRP te kunnen begrijpen is kennis nodig van de (milieu) technische, financiële, organi-
satorische en juridische aspecten. Dit hoofdstuk beschrijft de context van de gemeentelijke watertaken. 
 

2.1 Begrippenkader 

 
Het vakgebied van de gemeentelijke watertaken kent een eigen begrippenkader. De belangrijkste be-
grippen worden in deze paragraaf toegelicht.  
 

Verschillende soorten afvalwater 
Met de wetswijziging door de Wet gemeentelijke watertaken is het onderscheid in verschillende soorten 
afvalwater per 1 januari 2008 als volgt: 

 Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling 
en huishoudelijke werkzaamheden;  

 Bedrijfsafvalwater: afvalwater dat vrijkomt bij door bedrijfsmatige processen en dat geen huis-
houdelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is;  

 Glastuinbouw: afvalwater dat vrijkomt bij de teelt van gewassen in kassen en dat geen huis-
houdelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is. Het gaat hier onder andere om 
spoelwater, spuiwater, drainagewater, reinigingswater en condenswater; 

 Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, 
hemelwater, grondwater of ander afvalwater;  

 Ander afvalwater: datgene wat niet onder een van voorgaande begrippen is te vatten. Een 
voorbeeld van 'ander afvalwater' is 'zwembadwater' bij een particulier huishouden dat geloosd 
moet worden. Te lozen zwembadwater van een professioneel zwembad is echter bedrijfsafval-
water.  

 

Particulier terrein 
De particulier is op eigen terrein verantwoordelijk voor 
de staat van zijn woning en perceel. Hieronder valt ook 
het in stand houden van de diverse leidingen (binnens- 
en buitenshuis) die gebruikt worden voor het inzamelen 
en afvoeren van afvalwater. Op de erfgrens gaat de ver-
antwoordelijkheid over naar de gemeente. Op de erf-
grens is veelal een zogenaamd ontstoppingsstuk aange-
bracht. Via dat ontstoppingsstuk wordt in geval van een 
verstopping nagegaan in welke deel van de riolering de 
verstopping aanwezig is (particulier of gemeente). In 
geval van een verstopping zoekt de particulier het ont-
stoppingsstuk op. Is de verstopping in het gemeentelijk 
deel van de riolering aanwezig dan lost de gemeente 
deze op. Bij een verstopping in het deel van de particu-
lier is de particulier zelf verantwoordelijk voor het op-
lossen.  
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Watersysteem 
Het watersysteem bestaat uit verschillende onderdelen waarbij water in zijn verschillende verschijnings-
vormen met elkaar samenhangt. Zo valt hemelwater op de grond en zakt in de bodem (grondwater) of 
loopt naar het zichtbare water in vijvers en sloten (oppervlaktewater). Het grootste deel komt uiteinde-
lijk in zee terecht. Daar verdampt het, vormt het wolken die naar land drijven en opnieuw neerslag ge-
ven (hemelwater). Dit vormt de natuurlijke weg van het water - de natuurlijke waterkringloop - ook wel 
watersysteem genoemd. 
 

Rioolgemaal  
Om de stroomsnelheid te bewaren, lopen riolen schuin omlaag. 
Wanneer de riolen circa 3 meter diep onder de grond liggen wordt 
een pomp (rioolgemaal) geplaatst dat het water omhoog pompt in 
een hoger gelegen deel van het rioolstelsel of over langere afstand 
transporteert. Dit is goedkoper dan het riool over grote afstand 
steeds dieper leggen.  
 

Rioolwaterwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)  
Het ingezamelde afval- en hemelwater wordt via rioolgemalen en persleidingen afgevoerd naar de riool-
waterzuiveringsinstallaties (RWZI) in Haulerwijk, Oosterwolde en Wolvega waar het wordt gezuiverd. 
 

Overnamepunten  
In de rioleringszorg is sprake van een tweetal zogenaamde overnamepunten. Allereerst het punt waar 
de gemeente het stedelijk afvalwater (hemelwater + afvalwater) van de particulieren (woningen en be-
drijven) overneemt. Het tweede punt betreft het punt waar het Wetterskip het stedelijk afvalwater 
overneemt van de gemeente (aansluitpunt).  
 

Gemengd rioolstelsel  
Riolen zijn niets meer of minder dan middelen voor de inza-
meling en transport van afval- en hemelwater. Er bestaan 
verschillende typen rioolstelsels. In Ooststellingwerf bestaat 
iets meer dan de helft van de vrijverval riolen uit gemengde 
rioolstelsels. Bij een gemengd rioolstelsel wordt overtollig 
hemelwater gezamenlijk met huishoudelijk en bedrijfsafval-
water ingezameld en afgevoerd. Het gemengde stelsel moet 
dus geschikt zijn om bij zware regenval aanzienlijke hoe-
veelheden hemelwater en afvalwater te bergen en af te 
voeren.  
 

Riooloverstort  
Het is niet doelmatig om het gemengde rioolstelsel zo groot te maken dat bij hevige regenval al het met 
hemelwater verdund afvalwater kan worden afgevoerd naar de RWZI. In het rioolstelsel zijn daarom op 
verschillende plaatsen riooloverstorten aanwezig. Via een overstort wordt het verdund afvalwater dat 
niet door de riolering kan worden verwerkt, afgevoerd naar oppervlaktewater. Het oppervlaktewater 
raakt hierdoor mogelijk vervuild waardoor risico's voor de volksgezondheid en aantasting van natuur-
waarden kunnen optreden.  
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Randvoorziening  
Om de omvang en schade van riooloverstortingen te verminderen zijn 
in Ooststellingwerf randvoorzieningen aangelegd bij de riooloverstor-
ten. De randvoorzieningen in Ooststellingwerf zijn uitgevoerd als berg-
bezinkbassin of bergbezinkleiding. Dit is een grote betonnen bak of lei-
ding waarin afvalwater tijdelijk wordt geborgen. Als de bui is overge-
trokken en het riool niet meer vol is, stroomt het hemelwater en het 
vervuilde slib terug het rioolstelsel in naar de zuivering. Door deze extra 
inhoud aan het rioolstelsel toe te voegen, daalt het aantal rioolover-
stortingen. Daarnaast is de voorziening zo ontworpen dat het verontreinigde slib zo veel mogelijk be-
zinkt. Het water dat alsnog overstort vanuit de randvoorziening op oppervlaktewater is relatief schoon. 
 

Afkoppelen  
Een meer duurzame methode om riooloverstortingen te verminderen is voorkomen dat (te veel) schoon 
hemelwater in het gemengde rioolstelsel terecht komt. Dit kan door hemelwateraansluitingen van het 
gemengde rioolstelsel 'af te koppelen'. Bijkomend voordeel van afkoppelen is dat het rendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie toeneemt. Afgekoppeld hemelwater kan in de bodem worden geïnfil-
treerd of direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. De afkoppelmogelijkheden zijn afhankelijk 
van de plaatselijke bodemopbouw, de grondwaterstand en de aanwezigheid van oppervlaktewater. 
 

Gescheiden en verbeterd gescheiden rioolstelsels  
Om overstortingen van afvalwater te voorkomen zijn in woonwijken en op bedrijventerreinen zoge-
naamde verbeterd gescheiden rioolstelsels aangelegd. Een verbeterd gescheiden stelsel bestaat uit een 
apart riool voor het afvalwater en een apart hemelwaterriool, die onderling gekoppeld zijn. Bij volledig 
gescheiden stelsels ontbreekt een koppeling en komt meegespoeld vuil van bijvoorbeeld wegen via het 
hemelwaterriool rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht. Dit wordt de 'first flush' genoemd en 
gebeurt aan het begin van een regenbui, na een droge periode.  
 
In verbeterd gescheiden stelsels stroomt de first flush 
door de koppeling naar het afvalwaterriool en vandaar 
naar de RWZI. De koppeling is zo gemaakt dat alleen 
water van het hemelwaterstelsel naar het afvalwater-
stelsel kan stromen en niet andersom. In veel gevallen 
is de scheiding tussen het afvalwater en hemelwaterri-
ool tot in het gemaal doorgevoerd. Nadeel van verbe-
terd gescheiden stelsels is dat (op jaarbasis) een groot 
deel van het hemelwater naar de RWZI wordt getrans-
porteerd. Om dit probleem te voorkomen zijn er de 
laatste jaren verbeteringen ontwikkeld die de afvoer 
van hemelwater beperken (o.a. draaitijdbeperking op 
de gemalen).  
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Drukriolering 
Is een riolering met natuurlijk verval niet mogelijk of in ieder geval on-
praktisch of ondoelmatig, dan wordt mechanische riolering toegepast. 
In Ooststellingwerf gaat het om drukriolering. Drukriolering wordt in 
het buitengebied toegepast om het afvalwater van verspreid liggende 
boerderijen en andere percelen naar een rioolwaterzuiveringinrichting 
te vervoeren.  
 
Als het waterpeil in de put een bepaald niveau bereikt, dan zorgt het 
systeem er automatisch voor dat de put geleegd wordt. Een afvalwater-
pomp leegt één of enkele malen per etmaal de pompput en duwt het 
verzamelde afvalwater in de leiding.  
 
Met drukriolering wordt uitsluitend afvalwater getransporteerd in ver-
band met de beschikbare capaciteit. Hemelwater wordt lokaal afgevoerd naar open water.  
 

Hemelwateroverlast 
Riolering 
Door de klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien 
vaker en heftiger optreden. In alle KNMI-scenario's nemen 
de buien toe. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote 
hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwer-
ken. Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld 
om bij normale regenbuien het water van wegen en daken af 
te voeren. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn 
aanvullende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld afvoer naar 
open water en kortdurende berging op straat of in de openbare ruimte. Maar ook kan de particulier ge-
stimuleerd/gedwongen worden het water op eigen terrein te verwerken. Wel moeten we leren accepte-
ren dat door toename van hevige buien vaker water op straat zal staan. Wat wel en niet acceptabel is en 
hoeveel geld aan maatregelen wordt uit gegeven, zijn lokale keuzes die in dit GRP gemaakt zullen wor-
den. 
 
Wat wordt verstaan onder overlast is nader toegelicht in de kwaliteitscatalogus (hoofdstuk 4).  
 

Oppervlaktewater 
Een belangrijke taak van het oppervlaktewatersysteem is het bergen en afvoeren van hemelwater. In-
dien onvoldoende ruimte voor water aanwezig is en de watergangen niet voldoende water kunnen af-
voeren kan uiteindelijk het water buiten de oevers treden van de watergang bij zeer zware regenbuien. 
Voordat dit gebeurd kan het waterpeil in de watergangen al zo gestegen zijn dat riooloverstorten en 
drainage niet meer onbelemmerd af kunnen stromen. Het peilbeheer in deze watergangen is een ver-
antwoordelijkheid die bij Wetterskip Fryslân ligt.  
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Grondwaterproblemen 
Hemelwater zakt de bodem in tot het niet verder kan. Dan stuit het op 
een laag grond die geen water doorlaat. Boven deze laag raakt de grond 
'verzadigd'. Dit houdt in dat de grond geen water meer kan opnemen. De 
hoogte waar deze verzadiging optreedt, is de grondwaterstand (of het 
grondwaterpeil). Het water eronder noemen we grondwater.  
 

Als de grondwaterstand langere tijd te hoog of te laag is, kan dit proble-
men geven. Te hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot grondwater 
en vocht in de kruipruimten met optrekkend vocht in de woningen als gevolg. Waardoor gezondheids-
problemen kunnen ontstaan. Als gevolg van de klimaatveranderingen kunnen deze problemen vererge-
ren of er kunnen zelfs nieuwe problemen ontstaan.  
 

Bij slecht doorlatende bodems (zoals klei of leem) kan door het traag 
weg trekken van hemelwater (tijdelijk) stagneren en kan een schijn-
grondwaterstand ontstaan. Dit 'schijngrondwater', een bekend feno-
meen in Ooststellingwerf, ontstaat vooral in het winterhalfjaar (dan 
is de verdamping laag).  
 
Te diepe grondwaterstanden, die kunnen leiden tot zettingsproble-
men, droogval of aantasting van paalfunderingen, komen in Oost-
stellingwerf niet voor.  
 

 
 



GRP Ooststellingwerf 2015-2019 
Achtergronddocument - definitief  
projectnr. 266633 
7 mei 2015, revisie 06 

 

blad 10 van 76 

 

 

2.2 De taakstellingen en verplichtingen van de betrokken partijen 

 
De zorg en verantwoordelijkheid voor water in de gemeente Ooststellingwerf ligt, naast de gemeente, in 
handen van Wetterskip Fryslân, de Provincie Fryslân, drinkwaterbedrijf Vitens en particulieren/onderne-
mers. 
 

 
 
De betrokkenen hebben verschillende taakstellingen en verplichtingen. Sommige verplichtingen zijn 
wettelijk vastgelegd, een aantal verplichtingen zijn vastgesteld in Europees, landelijk, provinciaal of regi-
onaal beleid, maar ook zijn er eigen gemeentelijke normen bepaald, vastgelegd (en bestuurlijk goedge-
keurd) in uitvoerend beleid. In sommige gevallen gaat het daarbij om resultaatverplichtingen, in andere 
gevallen zijn 'slechts' werknormen aangegeven.  
 
De Wet milieubeheer, de Waterwet en de Gemeentewet bepalen elk voor een deel wat de gemeenten 
bij de gemeentelijke watertaken moeten doen en hoe ze het moeten organiseren. 
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Onderstaand schema toont op hoofdlijn de taken en verplichtingen van de betrokkenen. In het volgend 
hoofdstuk is het wettelijk kader gedetailleerd weergegeven. 
 

grondeigenaar 
(particulier) 

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

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

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

  gemeente Oost-
stellingwerf 

 
 

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

Via een persleiding wordt dit stedelijk afvalwater vervolgens verpompt naar een ander 
deel van het rioolstelsel of direct naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). In dat 
laatste geval vormt het rioolgemaal het overnamepunt. Vanaf het overnamepunt is de 
waterkwaliteitsbeheerder (Wetterskip Fryslân) verantwoordelijk voor de verdere afvoer 
van het ingezamelde stedelijk afvalwater. 
 

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar gebied en 
lokale opvang en afvoer van regenwater. Als onderdeel hiervan onderhoudt de gemeente 
een deel van de hiervoor noodzakelijke voorzieningen (watergangen).  
 

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

  Wetterskip  
Fryslân 

Onder het motto 'Skjin wetter en droege fuotten' is Wetterskip Fryslân de beheerder van 
het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Het Wetterskip zorgt voor schoon 
water, voldoende water en veiligheid. Dit betekent dat zij zorg draagt voor de waterke-
ring, de aan- en afvoer van water, het peilbeheer, het zuiveren van afvalwater, het opper-
vlaktewaterkwaliteitsbeheer en het gedelegeerd vaarwegbeheer. 

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

  Vitens  Vitens is in de gemeente verantwoordelijk voor het drinkwater. Vitens haalt het drinkwa-
ter uit de grond of het oppervlaktewater. Het waterbedrijf zuivert hiervoor het water en 
pompt het naar hun klanten.  

  Rijk Het Rijk bepaalt (o.a. op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water) in het Nationaal Wa-
terplan de hoofdlijnen van het landelijke beleid voor het waterbeheer. 
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3 Wettelijk kader; taken en plichten gemeente 
 
De afgelopen jaren is nieuw beleid en regelgeving ingevoerd met consequenties voor afvalwater, hemel-
water en grondwater. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in het beleid en 
de regelgeving beschreven. Hierbij is specifiek aangegeven wat de taakstellingen/verplichtingen van de 
gemeente zijn. Onderstaand schema geeft aan op welke wijze dit GRP daar invulling aan geeft. De taken 
en verplichtingen van particulieren zijn onder andere vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en het Lo-
zingsbesluit Afvalwater. Deze taken en verplichtingen zijn in onderstaand schema niet opgenomen.  
 

wet/kader taakstellingen/ 
verplichtingen 

rol GRP 

Europese kaderrichtlijn 
Water 

Uitvoeren maatregelen ter 
verbetering van de water-
kwaliteit 

Gemeente en waterschap dienen gezamenlijk af-
spraken te maken over de na te streven doelen en 
de wijze waarop deze bereikt worden. De maatre-
gelen die de gemeente moet treffen worden in dit 
GRP opgenomen. 

   
Waterwet  

 
Samenwerken aan een sa-
menhangend waterbeheer. 

In dit GRP worden de activiteiten in het waterbe-
heer tussen gemeente en waterschap afgestemd 
en geborgd. 

   
 Zorgplicht voor doelmatige 

inzameling en verwerking 
van hemelwater. 

Dit GRP geeft aan op welke wijze de hemelwater-
zorgplicht wordt ingevuld. 

   
 Zorgplicht voor voorko-

men/beperken van schade 
door grondwateroverlast. 

Dit GRP geeft aan op welke wijze de grondwater-
zorgplicht wordt ingevuld. 

   
Wet milieubeheer 

 
Zorgplicht voor inzameling 
en transport van afvalwater. 

Dit GRP geeft aan op welke wijze de afvalwater-
zorgplicht wordt ingevuld. 

   
 Planverplichting opstellen 

GRP. 
 Met het opstellen en vaststellen van dit GRP wordt 
invulling gegeven aan de planverplichting. 

   
 Lozingseisen hemel- en 

grondwater 
Dit GRP vormt het platform voor het maken van af-
spraken en het eventueel opstellen van protocollen 
en/of verordeningen waarin is vastgelegd hoe par-
ticulieren het hemel- en grondwater op eigen ter-
rein moeten verwerken en de wijze waarop dit wa-
ter aangeleverd wordt aan de gemeente. 

   
Gemeentewet 

 
Rioolheffing Dit GRP geeft aan welke kosten toegerekend wor-

den aan de rioolheffing en op welke wijze de riool-
heffing wordt doorbelast aan de bewoners en on-
dernemers in Ooststellingwerf. 

   
Besluit lozen buiten in-
richtingen 

Lozingen vanuit gemeente-
lijke voorzieningen 

In dit GRP wordt aangegeven hoe omgegaan wordt 
met lozingen vanuit gemeentelijke voorzieningen. 

   
Wet op de Informatie-
uitwisseling Onder-
grondse Netten 

Vastleggen gegevens kabels 
en leidingen 

In dit GRP worden de kaders vastgelegd voor de re-
gistratie van de kabels- en leidingen. 

   
Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht 
(Wabo) 

Vergunningverlening indi-
recte lozingen 

Dit GRP vormt het platform voor het maken van af-
spraken en het eventueel opstellen van protocollen 
en/of verordeningen waarin is vastgelegd welke ei-
sen er gelden voor lozingen op de riolering. 

   
Bestuursakkoord Wa-
ter 2011 

Doelmatiger waterbeheer Dit GRP vormt het platform voor het maken van af-
spraken ten aanzien van meer samenwerking in de 
waterketen. 
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Europese kaderrichtlijn Water 

Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale 
afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwali-
teit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. 
 
De concrete implementatie van de KRW vindt plaats in zogeheten stroomgebiedbeheersplannen. In deze plannen zijn de waterlichamen 
aangewezen, zijn doelen afgeleid voor de ecologische en chemische toestand. Ook zijn maatregelen benoemd om de doelen te berei-
ken, per achterlichaam en voor gebieden als geheel. 
 

taakstellingen/verplichtingen gemeente  status 

Uitvoeren maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de benodigde maatregelen voor 2018. Dit zijn 
maatregelen aan de riolering (o.a. overstortingen, afkoppelen), inrichting en beheer openbare ruimte (o.a. onkruidbe-
strijding), baggeren en functiewijziging of gebruiksbeperkingen (bestemmingsplan). 
 

verplicht 

 

Waterwet 

Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en 
verbetert ook de samenhang tussen bijvoorbeeld het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke 
bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. 
 
In de Waterwet is ook de overdracht van een deel van het operationele grondwaterbeheer van de provincies naar de waterbeheerders 
geregeld. Daarnaast introduceert de Waterwet de watervergunning, die een flink aantal vergunningen integreert. Voor alle handelin-
gen in het watersysteem is nog slechts één vergunning nodig. Voor de regionale wateren wordt het watershap verantwoordelijk voor 
de verlening van de watervergunning. 
 

taakstellingen/verplichtingen gemeente  status 

Samenwerken aan een samenhangend waterbeheer  
De Waterwet zorgt voor een duidelijke afbakening met de Wet milieubeheer. In tegenstelling tot z'n voorganger de 
Wvo, is de Waterwet niet van toepassing op lozingen op rioolstelsels, vuilwaterriolen, hemelwaterriolen en ontwate-
ringstelsels (de zogeheten indirecte lozingen). De Waterwet is van toepassing op lozingen die direct in het oppervlak-
tewater plaatsvinden (bijvoorbeeld een lozing van een bedrijfshemelwaterriool op oppervlaktewater) en lozingen 
rechtstreeks op de RWZI. Alle overige lozingen vallen onder de Wet milieubeheer en in sommige gevallen nog onder 
de Wet Bodembescherming. Kortom de verhouding tussen gemeente en waterbeheerder bij indirecte lozingen veran-
dert. Ondanks dat de waterbeheerder geen bevoegd gezag is heeft zij nog wel een aantal bevoegdheden. De Water-
wet (art. 3.8) verplicht gemeente en waterbeheerder dan ook samen te werken aan een samenhangend waterbeheer, 
waarbij de nodige afstemming van taken en bevoegdheden moet plaatsvinden.  
 

wettelijk ver-
plicht 

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

wettelijk ver-
plicht 

Zorgplicht voor voorkomen/beperken van schade door grondwateroverlast 
Vanuit de Waterwet heeft de gemeente tevens een zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen 
van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestem-
ming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Voor zover gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn en het niet 
de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie is om maatregelen te nemen. 
 
De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente niet verantwoordelijk is 
voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied. De zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht en 
leidt niet tot aansprakelijkheid voor schadesituaties uit het verleden. De wetgeving geeft aan dat de burger met 
grondwateroverlast bij de gemeente met zijn probleem terecht moet kunnen. De gemeente is het eerste aanspreek-
punt (loket) voor de burger. De gemeente is echter geen probleemhouder en ook niet aansprakelijk. 
 

wettelijk ver-
plicht 
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Wet milieubeheer 

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer (Wm) van kracht geworden Dit is de belangrijkste milieuwet in Nederland. In de wet is via 
diverse regels aangegeven hoe overheden zoals gemeenten en provincies het milieu moeten beschermen. 
 

taakstellingen/verplichtingen gemeente  status 

Planverplichting opstellen GRP 
Naast de zorgplichten hebben gemeenten vanuit de Wet milieubeheer ook een verplichting voor het opstellen van een 
Gemeentelijke Rioleringsplan (artikel 4.23). In dit plan moeten gemeenten beschrijven hoe zij invulling geven aan hun 
zorgplicht en wat zij de komende jaren op rioleringsgebied van plan zijn te doen. De Wet schrijft voor waaraan de in-
houd van het plan ten minste moet voldoen en met welke partijen afstemming moet plaatsvinden. 
 

wettelijk ver-
plicht 

Zorgplicht voor inzameling en transport van afvalwater  
Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 
dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. De gemeente kan zelf kiezen via welke 
voorzieningen (riolering of een lokale zuiverende voorziening (IBA)) ze haar zorgplicht invult, zowel voor de bebouwde 
kom als voor het buitengebied. 
 
Gelet op de soms grote afstanden tussen bebouwing in het buitengebied is in de wet de mogelijkheid van ontheffing 
van de zorgplicht meegenomen. Wanneer aanleg van riolering niet als doelmatig wordt beschouwd kan Gedepu-
teerde Staten* voor een aangewezen gedeelte van het grondgebied van de gemeente voor een nader te bepalen ter-
mijn de gemeente ontheffen van haar zorgplicht. 

wettelijk ver-
plicht 

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

 

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

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

2. Voor bedrijven: Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden waarin voor bedrijven het lozen 

op de riolering wordt geregeld. Voor landbouwbedrijven komt een apart besluit. 

3. Lozen vanuit openbaar gebied: Dit is geregeld in het Besluit lozing afvalwater buiten inrichtingen (BLBI). Op 1 juli 

2011 is het BLBI in werking getreden.  

4. Voor glastuinbouw: Regels voor het lozen van afvalwater (o.a. spuiwater) op de riolering en het oppervlaktewa-

ter. Het besluit Glastuinbouw is op 1 april 2002 in werking getreden.  

 
Door middel van een verordening kan de gemeente eisen stellen aan hoeveelheid en samenstelling van het door de 
particulier te lozen afvalwater.  
 

wettelijk mo-
gelijk 
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Wet milieubeheer 

taakstellingen/verplichtingen gemeente  status 

Voorkeursvolgorde omgang afvalwater  
Ter bescherming van het milieu is in de Wet milieubeheer een voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater op-
genomen: 
1. Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;  

2. Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;  

3. Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen nadelige gevolgen 

heeft voor een doelmatig beheer;  

4. Huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat daarmee wat biologische 

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

5. overige afvalwater wordt zo nodig na zuivering bij de bron: 

a. hergebruikt 

b. in het milieu gebracht 

c. afgevoerd naar een RWZI 

 
Afwijken van voorkeursvolgorde 
De voorkeursvolgorde omgang afvalwater is geen dogma. Dit betekent dat de uiteindelijke afweging lokaal moeten 
worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal moet staan. Indien daartoe argumenten aanwezig 
zijn, kan van de bovenstaande voorkeursvolgorde worden afgeweken. 
 

wettelijk mo-
gelijk 

 

Gemeentewet 

De Gemeentewet is een Nederlandse wet uit 1851 die het bestuur van de gemeenten regelt. Deze wet vormt feitelijk de grondslag 
waarop de gemeente haar opgedragen taken uit kan voeren.  
 

taakstellingen/verplichtingen gemeente  status 

Inning rioolheffing 
Vanuit de Gemeentewet kunnen gemeenten onder de naam rioolheffing een belasting heffen voor de kosten die ver-
bonden zijn aan de uitvoering van de drie zorgplichten. 
 

wettelijk mo-
gelijk 

 

Besluit lozen buiten inrichtingen 

Op 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen in werking getreden. Het besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer, de Water-
wet en de Wet bodembescherming. Dit besluit bevat regels voor een groot aantal categorieën van lozingen die het gevolg zijn van acti-
viteiten die plaatsvinden buiten huishoudens of inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer.  
 

taakstellingen/verplichtingen gemeente  status 

Voorkomen verontreiniging van afstromend wegwater en kunstwerken 
Als eigenaar van de weg of een kunstwerk is de gemeente verplicht te voldoen aan de zorgplicht om vervuiling van 
bodem, het grondwater en het oppervlaktewater door afstromend wegwater tegen te gaan.  
 

wettelijk ver-
plicht 

Voorkomen van verontreiniging door gemeentelijke lozingen 
Met dit besluit wordt ook het lozen dat plaatsvindt door of namens de gemeente in het kader van de uitvoering van 
de gemeentelijke zorgplichten geregeld. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) heeft hierbij een centrale rol. Het gaat 
hier om de volgende gemeentelijke lozingen: 

 vanuit een schoonwaterstelsel in de bodem of het oppervlaktewater 
 vanuit overstorten van vuilwaterstelsels en 
 vanuit alternatieve systemen (bijvoorbeeld IBA's).  

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

wettelijk ver-
plicht 
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Wet op de Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 

Per 1 juli 2008 is de 'Wet op de Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten' (ook bekend als de 'Grondroerdersregeling' of WION-
regeling) in werking getreden. Het doel van de wet is het voorkomen van graafschade en de verschillende verantwoordelijkheden juri-
disch vast te leggen.  
 

taakstellingen/verplichtingen gemeente  status 

Vastleggen gegevens kabels en leidingen 
De wet verplicht gemeenten als kabel- en leidingbeheerder al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastge-
stelde nauwkeurigheid (tot 1m aan weerszijden van de leiding) digitaal beschikbaar, up-to-date en uitwisselbaar te 
hebben en melden bij het Kadaster. 
 

wettelijk ver-
plicht 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat de vergunningverlening voor indirecte lozingen (lozingen op de riole-
ring), afhankelijk van de grootte van de lozing, zal plaatsvinden door gemeente of provincie. Daarnaast bepaalt de Wabo dat de be-
voegde overheid de lokale waterbeheerder de gelegenheid moet geven om advies uit te brengen indien een indirecte lozing een groot 
risico oplevert voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie of oppervlaktewater.  
 

taakstellingen/verplichtingen gemeente  status 

Vergunningverlening indirecte lozingen 
De gemeente is, afhankelijk van de grootte van de lozing, de vergunningverlener voor indirecte lozingen, waarbij de 
lokale waterbeheerder de gelegenheid moet krijgen advies uit te brengen indien een indirecte lozing een groot risico 
oplevert voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie of oppervlaktewater. 
 

wettelijk ver-
plicht 

 

Bestuursakkoord Water 2011 

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben op 23 mei 2011 het Bestuursakkoord Water 2011 onderte-
kend. In het akkoord staan concrete afspraken over een doelmatiger waterbeheer. 
 
De belangrijkste afspraken in het Bestuursakkoord Water gaan over: 
 Waterveiligheid: Nederland beschermen tegen overstromingen en wateroverlast door neerslag;  

 Beschermen van waterkwaliteit en zoetwatervoorziening;  

 Doelmatig samenwerken in de waterketen.  

 

taakstellingen/verplichtingen gemeente  status 

Doelmatig waterbeheer 
Doelmatigheid is de term die centraal staat in het Bestuursakkoord Water 2011. Dit vGRP biedt de mogelijkheid om 
invulling te geven aan deze term. Naast de Stedelijke wateropgave vraagt het bestuursakkoord van gemeente en wa-
terschap invulling te geven aan het doelmatig samenwerken in de waterketen, het thema waterveiligheid en de be-
scherming van de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening. Dit VGRP geeft invulling aan de samenwerking in de 
waterketen en biedt de mogelijkheid om invulling, in de vorm van beleid en maatregelen, te geven aan de genoemde 
thema's. 
 

landelijke af-
spraak 
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4 Kwaliteitscatalogus 
 
Het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken is opgedeeld in de drie 
zorgplichten van de gemeente (stedelijk afvalwater, hemelwater en grond-
water). De zorgplichten zijn ieder uitgewerkt naar onderdelen: 

zorgplicht onderdeel 
  
stedelijk  
afvalwater 

inzameling van stedelijk afvalwater 

transport van stedelijk afvalwater 

  
hemelwater inzameling van overtollig hemelwater 

 verwerking van overtollig hemelwater in riolen 

 verwerking van overtollig hemelwater in de openbare ruimte 

  
grondwater inzameling van grondwater 

 verwerking van grondwater 
 

De kwaliteitscatalogus is per onderdeel opgebouwd en geeft voor elk onder-
werp meetlatten weer. 
 

Kwaliteitsniveaus 
De kwaliteitsnormen worden uitgedrukt in drie kwaliteitsniveaus: 
 

 
   

 
hoog: goed onderhouden, bijna niets op aan te merken, geen overlast 

 
   

 
basis: voldoende onderhouden, hier en daar wel wat op aan te merken, af en toe hinder 

 
   

 
laag: sober tot wettelijk minimum, achterstand bij het onderhoud, af en toe kapot, soms overlast  

 

Gebiedspecifieke protocollen 
In de kwaliteitscatalogus zijn voor bepaalde kwaliteitsnormen protocollen (stappenplannen) gedefini-
eerd. Hierin is een gebiedsspecifieke uitwerking van normen opgenomen. 
 
 

H

B

L

status kwaliteitscatalogus: 
 
Antea Group werkt al jaren vol-
gens het principe van kwaliteit- 
en procesgestuurd beheren.  
 
In lijn met de Leidraad Riole-
ring, NEN-publicaties en CROW-
normeringen zijn door Antea 
Group normbladen en beelden 
voor de gemeentelijke waterta-
ken samengebracht in drie kwa-
liteitsniveaus; de kwaliteitscata-
logus. 
 
Deze catalogus vormt de liniaal 
waarmee wordt gemeten waar 
wij nu staan (nulmeting) en 
waar wij uiteindelijk naar toe 
willen (ambitie). 
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4.1 Stedelijk afvalwater 

 
Binnen de categorie afvalwater wordt onderscheid gemaakt in twee onderdelen. 
 
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwa-
ter. Met deze zorgplicht wordt invulling gegeven aan Europese regelgeving (de EU-richtlijn stedelijk af-
valwater). Daarnaast sluit de zorgplicht aan op de zorgplicht van de waterschappen om het stedelijk af-
valwater te zuiveren alvorens het terug in het milieu wordt gebracht. De zorgplicht is een resultaatsver-
plichting. Maar de gemeente heeft hierin een bepaalde keuzevrijheid.  
 
Ondermeer in de inrichting van het inzamelsysteem, de wijze waarop de afvalwaterstromen gescheiden 
worden en de voorwaarden en regels die opgelegd worden aan de gebruikers. 
Daarnaast kan in het buitengebied in bepaalde situaties in plaats van een openbaar vuilwaterriool geko-
zen worden voor afzonderlijke systemen die lokaal het afvalwater zuiveren. Deze keuzes worden vastge-
legd in het onderdeel "inzameling van stedelijk afvalwater".  
 
Het onderdeel "transport van stedelijk afvalwater" heeft betrekking op het transport van het stedelijk 
afvalwater naar het overnamepunt van het waterschap. Voor het transport van het stedelijk afvalwater 
moeten de buizen, putten, etc. in goede staat zijn. Regulier onderhoud en tijdige vervanging is daarbij 
noodzaak. Daarnaast moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het stedelijk afvalwater door de riolen 
onder vrij verval naar het gemaal of uitlaat binnen een bepaalde tijd kunnen afstromen. De gemalen 
moeten voldoende capaciteit hebben om het stedelijk afvalwater te kunnen verpompen en bedrijfszeker 
zijn. Hiermee wordt voorkomen dat stankoverlast en aantasting van de rioolbuizen plaats vindt.  
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Inzameling van stedelijk afvalwater 
 

 sfeerbeelden   kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm 

H
O

O
G

 

 

 
 afvalwater wat niet is aangesloten 
op de riolering wordt lokaal gezui-

verd in een geavanceerde IBA 

 
riolen worden juist gebruikt, er zijn 

geen verstoppingen 

aansluitin-
gen 

Bijna al het afvalwater wordt ingezameld en centraal ge-
zuiverd. Op enkele locaties wordt het afvalwater lokaal 
gezuiverd in een geavanceerde IBA. Het afvalwater kan 
dus niet ongezuiverd in sloten of bodem lopen. Er zijn 
geen stankklachten en of verontreinigingen van sloten en 
bodem. 

 Alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of een lokale zuiveringsvoor-

ziening (IBA); minimaal klasse II. 

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een IBA beschikt de gemeente over een ontheffing van de 

zorgplicht. 

 De lozing vanuit de IBA's voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit. 

scheiden 
van de stro-
men 

De waterstromen in woningen en bedrijven worden pro-
actief gescheiden.  

 Bestaand gebied: scheiden van waterstromen indien technisch uitvoerbaar. 

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht. 

gebruik van 
de aan-slui-
tingen 

Op de voorzieningen vinden géén lozingen plaats die de 
inzameling (en zuivering) van afvalwater belemmeren. 

 Er wordt jaarlijks onderzoek verricht naar mogelijke bronnen van rioolvreemd water.  

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt gehandhaafd. 

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij alle aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd. 

      

B
A

SI
S 

 

afvalwater wat niet is aangesloten 
op de riolering wordt lokaal gezui-

verd in een IBA 

 
in beperkte mate vetaanslag in het 

riool door foutief gebruik  

aansluitin-
gen 

Bijna al het afvalwater wordt ingezameld en centraal ge-
zuiverd. Op enkele locaties wordt het afvalwater lokaal 
gezuiverd in een IBA/septic tank. Het gezuiverd afvalwa-
ter loost lokaal in sloot of bodem. Af en toe is sprake van 
stankklachten. 

 Alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of een lokale zuiveringsvoor-

ziening (IBA/septic tank). 

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een IBA/septic tank beschikt de gemeente over een onthef-

fing van de zorgplicht. 

 De lozing vanuit de IBA/septic tank voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit. 

scheiden 
van de stro-
men 

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd de waterstromen te 
scheiden. 

 Bestaand gebied: scheiden van waterstromen indien technisch uitvoerbaar én kosteneffectief. 

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht. 

gebruik van 
de aan-slui-
tingen 

Af en toe is sprake van lozingen op de voorzieningen die 
de inzameling (en zuivering) van afvalwater beperkt be-
lemmeren. 

 Naar aanleiding van meldingen wordt onderzoek verricht naar bronnen van rioolvreemd water. 

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt gehandhaafd. 

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-vergunning-

plichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd. 

      

LA
A

G
 

 
septic tanks voorkomen dat onge-

zuiverd afvalwater in de 
sloot stroomt 

 

 
riolen raken verstopt door 

foutief gebruik 

aansluitin-
gen 

Bijna al het afvalwater wordt ingezameld en centraal ge-
zuiverd. Op enkele locaties wordt het afvalwater lokaal 
gezuiverd in een oude septic tank. Regelmatig is sprake 
van stankklachten. 

 Niet alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of IBA/septic tank. 

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een lokale voorziening beschikt de gemeente over een ont-

heffing van de zorgplicht. 

 De lozing vanuit de IBA/septic tank voldoet niet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwa-

liteit. 

scheiden 
van de stro-
men 

Op beperkte schaal wordt geprobeerd de waterstromen 
te scheiden. 

 Bestaand gebied: geen scheiding van de waterstromen. 

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht. 

gebruik van 
de aan-slui-
tingen 

Regelmatig is sprake van lozingen op de voorzieningen 
die de inzameling (en zuivering) van afvalwater belem-
meren. 

 Er vindt geen onderzoek plaats naar bronnen van rioolvreemd water. 

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt alleen bij overlast gehandhaafd. 

 Er vindt geen periodieke controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-vergun-

ningplichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt niet gehandhaafd. 
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Transport van stedelijk afvalwater 
 

 sfeerbeelden   kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm 

H
O

O
G

 

 

 
gemalen verkeren in een 
goede technische staat 

 

riolen vertonen geen schades 

afvoercapa-
citeit 

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

 De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 20%. 

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is maximaal 12 uur. 

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 10%. 

bedrijfsze-
kerheid ge-
malen 

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen en minigemalen is 
meer dan voldoende gewaarborgd. Kans op calamiteiten 
bij uitval is hiermee uitgesloten.  

 rioolgemalen minigemalen 

 storingen: gemiddeld minder dan 2 keer per jaar gemiddeld minder dan 5 keer per jaar 

 inzet reservepomp  binnen 24 uur (incl. stroomvoorz.) binnen 48 uur 

 aanwezigheid tele-

metrie: 

alle gemalen in gemengde deelgebie-
den met een overstort 

rode lamp 

afstroming Afvalwater kan ongehinderd afstromen.  Er is geen sprake van stankoverlast in openbaar gebied. 

 Er is geen sprake van verloren berging in de vrijverval riolen. 

technische 
staat 

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

 Meldingen over slecht functionerende aansluitleidingen zijn binnen 24 uur verholpen. 

 Waarschuwingsmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen niet voor. 

      . 

 Het percentage lekwater is minder dan 10% van het droogweeraanbod. 

 Waarschuwingsmaatstaven volgens het inspectie beoordelingsprotocol komen niet voor. 

B
A

SI
S 

 
gemalen staan af en toe in storing 

 
riolen hebben enige vorm van 

schade, dit belemmert het  
functioneren enigszins 

afvoercapa-
citeit 

Doordat het afvalwater voldoende snel wordt afgevoerd 
komt aantasting van het riool beperkt voor en zijn er be-
perkte risico's op beschadigde riolen. 

 De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 30%. 

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is meer dan 12 uur, doch maximaal 20 uur 

(overeenkomstig het beleid van het waterschap).  

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 20%. 

bedrijfsze-
kerheid ge-
malen 

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen en minigemalen is 
voldoende gewaarborgd. Kans op calamiteiten bij uitval is 
hiermee beperkt.  

 rioolgemalen minigemalen 

 storingen: gemiddeld minder dan 4 keer per jaar gemiddeld minder dan 10 keer per 
jaar 

 inzet reservepomp  binnen 24 uur binnen 72 uur 

 aanwezigheid tele-

metrie: 

80-100% v/d gemalen in gemengde 
deelgebieden met een overstort 

rode lamp 

afstroming Afvalwater kan grotendeels ongehinderd afstromen.  Wanneer sprake is van stankoverlast in openbaar gebied wordt dit binnen een week verholpen. 

 De verloren berging in de vrijverval riolen bedraagt maximaal 5% (gemiddeld per deelgebied). 

technische 
staat 

De voorzieningen voor transport van stedelijk afvalwater 
verkeren in een redelijke technische staat. 

 Meldingen over slecht functionerende aansluitleidingen zijn binnen 48 uur verholpen. 

 Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen niet voor. 

      

LA
A

G
 

 
door storingen in gemalen ontstaat 

overlast voor de omgeving 

 
verstopte riolen door  

wortelingroei 

afvoercapa-
citeit 

Doordat het afvalwater onvoldoende snel wordt afge-
voerd komt aantasting van het riool regelmatig voor en 
zijn er risico's op beschadigde riolen. 

 De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen is meer dan 30%. 

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is meer dan 20 uur. 

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen is meer dan 20%. 

bedrijfsze-
kerheid ge-
malen 

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen en minigemalen is 
onvoldoende gewaarborgd. Kans op calamiteiten bij uitval 
is redelijk groot.  

 rioolgemalen minigemalen 

 storingen: gemiddeld vaker dan 4 keer per jaar gemiddeld vaker dan 10 keer per jaar 

 inzet reservepomp  langer dan 24 uur langer dan 72 uur 

 aanwezigheid tele-

metrie: 

minder dan 80% v/d gemalen in ge-
mengde deelgebieden met een over-
stort 

géén 

afstroming Afvalwater kan niet altijd ongehinderd afstromen.  Wanneer sprake is van stankoverlast in openbaar gebied wordt dit niet binnen een week verholpen. 

 De verloren berging in de vrijverval riolen bedraagt meer dan 5% (gemiddeld per deelgebied). 

technische 
staat 

De voorzieningen voor transport van stedelijk afvalwater 
verkeren in een slechte technische staat. 

 Meldingen over slecht functionerende aansluitleidingen zijn niet binnen 48 uur verholpen. 

 Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen voor. 
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4.2 Hemelwater 

 
Binnen de categorie hemelwater wordt onderscheid gemaakt in drie onderdelen.  
 
In de hemelwaterzorgplicht hebben perceeleigenaren nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid bij 
de verwerking van hemelwater. De eigenaar dient het hemelwater op eigen perceel te verwerken door 
het in oppervlaktewater of in de bodem te brengen. Maar een perceeleigenaar kan niet altijd alles zelf 
regelen, bijvoorbeeld als er geen watergang in de buurt is of infiltratie in de bodem niet mogelijk is. Dan 
zal de gemeente een voorziening (bijvoorbeeld een riool) moeten aanbieden waarin het overtollig he-
melwater kan worden afgevoerd. Wanneer de gemeente dit overtollig hemelwater overneemt moet 
voorkomen worden dat dit 'schone' water vervuild raakt (bijvoorbeeld door vermenging met afvalwater 
uit huishoudens en bedrijven). Hiertoe kan een gemeente een verordening opstellen met regels om dit 
te voorkomen. Maar ook in openbaar gebied moet vervuiling van het hemelwater voorkomen worden. 
Bewuste keuzes in het omgaan met overtollig hemelwater zijn dus noodzakelijk. Deze keuzes worden 
vastgelegd in het onderdeel "inzameling van overtollig hemelwater ". 
 
Het onderdeel "verwerking van overtollig hemelwater in riolen" heeft betrekking op de afvoercapaci-
teit van de riolen. Dit stelt in eerste instantie eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. Deze moet 
zodanig zijn ingericht dat bij hevige neerslag het overtollig water eenvoudig en zonder overlast kan wor-
den afgevoerd, al dan niet via de riolering. Vervolgens moeten de riolen voldoende groot gedimensio-
neerd zijn zodat het water goed afgevoerd kan worden. Maar ook betekent dit dat de buizen, putten, 
etc. in goede staat moeten verkeren. Regulier onderhoud en tijdige vervanging is daarbij noodzaak.  
 
Watergangen zijn van groot belang voor de aan- en afvoer van hemelwater. Bij gescheiden hemelwater-
riolen wordt het ingezamelde hemelwater rechtstreeks in sloten en vijvers geloosd. Daarnaast lozen ge-
mengde en verbeterd gescheiden hemelwaterriolen bij zware buien het overtollig water via de overstor-
ten eveneens op de sloten en vijvers. Op deze wijze wordt voorkomen dat water op straat komt te 
staan. Watergangen maken dan ook onderdeel uit van het openbaar hemel- en ontwateringsstelsel. Om 
wateroverlast te voorkomen of op te lossen moeten er voldoende mogelijkheden voor waterberging 
zijn. Dit kan in watergangen maar ook in de openbare ruimte (bijvoorbeeld groenvoorzieningen). Naast 
voldoende areaal aan oppervlaktewater is ook regulier onderhoud van de watergangen en bijbehorende 
oevervoorzieningen nodig om fluctuatiemogelijkheden in het waterpeil te behouden en controleren. 
Deze keuzes worden vastgelegd in het onderdeel "verwerking van overtollig hemelwater in de open-
bare ruimte". 
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Inzameling van overtollig hemelwater 
 

 sfeerbeelden   kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm 

H
O

O
G

 

 
hemelwater wordt  

lokaal in wadi's geïnfiltreerd  
 

regentonnen op particulier terrein 
om schoon water vast te houden 

inzameling 
in open-
baar gebied 

Bij nieuwbouw worden de waterstromen gescheiden. In 
bestaand gebied wordt schoon hemelwater proactief ge-
scheiden van het vuile afvalwater.  

 Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen is ver-

plicht. 

 Bestaand openbaar gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien technisch uitvoerbaar én toe-

laatbaar voor het milieu.  

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem. 

inzameling 
bij particu-
lieren 

Particulieren worden proactief gestimuleerd overtollig 
hemelwater op eigen terrein te verwerken. Hemelwater 
wat de particulier niet kan verwerken wordt door de ge-
meente ingezameld. 

 Bij een goed doorlatende ondergrond (conform het aansluitprotocol hemelwater) en géén storende 

lagen in de ondergrond wordt de particulier proactief gestimuleerd hemelwater op eigen terrein te 

verwerken. 

 Indien percelen grenzen aan oppervlaktewater wordt de particulier proactief gestimuleerd hemelwa-

ter hierop af te voeren. 

gebruik van 
de aan-slui-
tingen 

Op de voorzieningen vinden géén lozingen plaats die de 
inzameling (en verwerking) van overtollig hemelwater 
belemmeren. 

 Er wordt jaarlijks onderzoek verricht naar mogelijk onjuist gebruik van de voorzieningen.  

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt gehandhaafd. 

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij alle aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd. 

      

B
A

SI
S 

 
hemelwater wordt waar mogelijk 

gescheiden van het vuile afvalwater 

 
Uitloging van zware metalen wordt 

beperkt 

inzameling 
in open-
baar gebied 

Bij nieuwbouw worden de waterstromen gescheiden. In 
bestaand gebied wordt geprobeerd zoveel mogelijk 
schoon hemelwater te scheiden van het vuile afvalwater.  
 

 Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen is ver-

plicht.  

 Bestaand gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien technisch uitvoerbaar, toelaatbaar voor 

het milieu én kosteneffectief. 

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem. 

inzameling 
bij particu-
lieren 

Particulieren worden gestimuleerd overtollig hemelwater 
op eigen terrein te verwerken. Hemelwater wat de parti-
culier niet kan verwerken wordt door de gemeente inge-
zameld. 

 Bij een goed doorlatende ondergrond (conform het aansluitprotocol hemelwater) en géén storende 

lagen in de ondergrond wordt de particulier gestimuleerd hemelwater op eigen terrein te verwerken. 

 Indien percelen grenzen aan oppervlaktewater wordt de particulier gestimuleerd hemelwater hierop 

af te voeren. 

gebruik van 
de aan-slui-
tingen 

Af en toe is sprake van lozingen op de voorzieningen die 
de inzameling (en verwerking) van overtollig hemelwater 
belemmeren. 

 Naar aanleiding van meldingen wordt onderzoek verricht naar onjuist gebruik van de voorzieningen. 

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt gehandhaafd. 

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-vergunning-

plichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd. 

      

LA
A

G
 

 
bij rioolvervanging wordt niet geko-
zen voor scheiden van schoon he-

melwater 

 
er wordt chemische 

onkruidbestrijding toegepast 

inzameling 
in open-
baar gebied 

Alleen bij nieuwbouw worden de waterstromen geschei-
den. In bestaand gebied wordt niet afgekoppeld. 
 

 Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen indien 

kosteneffectief. 

 Bestaand gebied: geen verhard oppervlak afkoppelen. 

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem. 

inzameling 
bij particu-
lieren 

Particulieren worden niet gestimuleerd overtollig hemel-
water op eigen terrein te verwerken. Hemelwater wat de 
particulier niet kan verwerken wordt door de gemeente 
ingezameld. 

 De gemeente stimuleert particulieren niet om hemelwater op eigen terrein te verwerken. 

 De gemeente zamelt het overtollig hemelwater van de particulier in. 

gebruik van 
de aan-slui-
tingen 

Vaak is sprake van lozingen op de voorzieningen die de 
inzameling (en verwerking) van overtollig hemelwater 
belemmeren. 

 Er vindt geen onderzoek plaats naar onjuist gebruik van de voorzieningen. 

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt niet gehandhaafd. 

 Er vindt geen periodieke controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-vergun-

ningplichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt niet gehandhaafd. 
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Verwerking van overtollig hemelwater in riolen 
 

 sfeerbeelden   kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm 

H
O

O
G

 

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

vuiluitworp via overstorten leidt 
niet tot stank en vervuiling 

afvoer-ca-
paciteit kol-
ken 

De openbare ruimte is goed ingericht op afvoer van wa-
ter. Bij hoosbuien kan het water goed afvoeren naar de 
riolering. Hinderlijke plassen op straat komen niet voor. 

 Plasvorming dient binnen een half uur na een normale regenbui (4 mm/uur) weg te zijn. 

 Plasvorming mag bij maximaal 2% van de kolken voorkomen. Incidenteel verstopte kolken zijn binnen 

een week verholpen. 

afvoer-ca-
paciteit rio-
lering 

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

 De vrijverval riolering moet in staat zijn een bui met een herhalingstijd van 1 x per 5 jaar te verwer-

ken. 

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties mogen niet leiden tot wateroverlast. 

technische 
staat 

De voorzieningen verkeren in een goede technische 
staat. 

 Waarschuwingsmaatstaven volgens het inspectie beoordelingsprotocol komen niet voor. 

vuiluitworp Bij hoosbuien wordt het water opgevangen in de riolen 
(en eventuele bergingsvoorzieningen). De vuiluitworp is 
minimaal en leidt niet tot risico's voor mens en omge-
ving. Er is geen sprake van stank en vervuiling. 

 De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet ruimschoots aan de doelstellingen voor de oppervlaktewa-

terkwaliteit (emissiespoor en waterkwaliteitsspoor). 

 Alle overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van meetregistratie. 

 Er is geen sprake van risicovolle overstorten. 

      

B
A

SI
S 

 
bij 'water-op-straat' situaties is 

sprake van hinder 
vuiluitworp via overstorten leidt af 

en toe tot stank en vervuiling 

afvoer-ca-
paciteit kol-
ken 

De openbare ruimte is redelijk goed ingericht op afvoer 
van water. Bij hoosbuien kan het water redelijk goed af-
voeren naar de riolering. Hinderlijke plassen op straat ko-
men beperkt voor. Dit leidt niet tot overlast. 

 Plasvorming dient binnen één uur na een normale regenbui (4 mm/uur) weg te zijn. 

 Plasvorming mag bij maximaal 5% van de kolken voorkomen. Incidenteel verstopte kolken zijn binnen 

een week verholpen. 

afvoer-ca-
paciteit rio-
lering 

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

 De vrijverval riolering moet in staat zijn een bui met een herhalingstijd van 1 x per 2 jaar te verwer-

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

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties mogen niet leiden tot wateroverlast. 

technische 
staat 

De voorzieningen verkeren in een redelijke technische 
staat. 

 Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen niet voor. 

vuiluitworp Bij hoosbuien wordt het water afdoende opgevangen in 
de riolen (en eventuele bergingsvoorzieningen). De vuil-
uitworp is beperkt en leidt tot beperkte risico's voor 
mens en omgeving. Slechts af en toe is sprake van stank 
en vervuiling. 

 De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit 

(emissiespoor en waterkwaliteitsspoor). 

 Niet alle overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van meetregistratie. 

 Er is geen sprake van risicovolle overstorten. 

      

LA
A

G
 

bij 'water-op-straat' situaties is 
sprake van overlast, straten staan 
blank en niet meer toegankelijk 

na een hoosbui is sprake van vis-
sterfte in de sloten en vijvers 

afvoer-ca-
paciteit kol-
ken 

De openbare ruimte is onvoldoende ingericht op afvoer 
van water. Bij hoosbuien kan het water niet goed afvoe-
ren naar de riolering. Hinderlijke plassen op straat komen 
vaak voor. Dit leidt tot overlast. 

 Plasvorming is na een normale regenbui (4 mm/uur) niet binnen één uur weg. 

 Bij meer dan 5% van de kolken komt plasvorming voor. Incidenteel verstopte kolken zijn niet binnen 

een week verholpen. 

afvoer-ca-
paciteit rio-
lering 

Bij hoosbuien kan de riolering het water niet afvoeren. 
Regelmatig is sprake van straten die blank staan. Dit leidt 
tot overlast.  

 De vrijverval riolering is niet in staat een bui met een herhalingstijd van 1 x per 2 jaar te verwerken; 

er is sprake van theoretische 'water-op-straat' situaties. 

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties leiden tot wateroverlast. 

technische 
staat 

De voorzieningen voor verkeren in een slechte techni-
sche staat. 

 Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen voor. 

vuiluitworp Bij hoosbuien wordt het water onvoldoende opgevangen 
in de riolen (en eventuele bergingsvoorzieningen). De 
vuiluitworp is hoog en leidt tot risico's voor mens en om-
geving. Regelmatig is sprake van stank en vervuiling. 

 De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet niet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwali-

teit (emissiespoor en waterkwaliteitsspoor). 

 De overstorten van gemengde stelsels zijn niet voorzien van meetregistratie. 

 Er is sprake van risicovolle overstorten. 
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Verwerking van overtollig hemelwater in de openbare ruimte  
 

 sfeerbeelden   kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm 

H
O

O
G

 

 
in stedelijk gebied is voldoende 

oppervlaktewater aanwezig 

 
oevervoorzieningen verkeren in een 

goede technische staat 

berging/ af-
voerca-paci-
teit 

In het stedelijk gebied zijn voldoende voorzieningen (op-
pervlaktewater, groenvoorzieningen e.d.) aanwezig waar 
het hemelwater bij extreme buien eenvoudig naar toe 
kan stromen. 

 Bij buitengewone omstandigheden vindt waterberging en afvoer van water plaats in daarvoor inge-

richte locaties zoals watergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is zodanig ingericht dat 

bij extreme omstandigheden (eens per 100 jaar) geen hinder voor de omgeving optreedt. 

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied (rekening houdend met klimaat-

wijzigingen) bedraagt: 

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten 

o ontwerp situatie T=10: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten 

o extreme situatie T=100: watergangen treden niet buiten hun oevers  

 Bij extreme buien zullen de peilen in de watergangen 
stijgen. De omgeving ondervindt hiervan geen hinder. 

technische 
staat 

Kunstwerken verkeren in een goede technische staat. Er 
is geen sprake van beschadigingen. 

 Bij meer dan 75% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon. 

 Bij meer dan 75% van de roosters is het doorstroomprofiel schoon. 

 Aanwezig bagger en de begroeiing van oevers leidt niet 
tot belemmeringen voor de water aan- en afvoer.  

 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is het gehele jaar gewaarborgd, met inbegrip 

van de aanwezigheid van bagger en plantengroei op bodem en oever.  

      

B
A

SI
S 

 
voldoende oppervlaktewater maar 

beperkt toegankelijk 

 
oevervoorzieningen verkeren in 
een redelijke technische staat 

berging/ af-
voerca-paci-
teit 

In het stedelijk gebied zijn voldoende voorzieningen (op-
pervlaktewater, groenvoorzieningen e.d.) aanwezig. Het 
hemelwater kan bij extreme buien hier niet altijd een-
voudig naar toe stromen.  

 Bij buitengewone omstandigheden vindt waterberging plaats in daarvoor ingerichte locaties zoals wa-

tergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is zodanig ingericht dat bij extreme omstan-

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

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied (rekening houdend met klimaat-

wijzigingen) bedraagt: 

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten 

o ontwerp situatie T=10: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, terugslagkleppen 

voorkomen instroom van oppervlaktewater 

o extreme situatie T=100: watergangen treden buiten hun oevers, dit leidt niet tot overlast 

 Bij extreme buien zullen de peilen in de watergangen 
stijgen. De omgeving zal hier wellicht hinder van onder-
vinden maar geen overlast of schade. 

technische 
staat 

Kunstwerken verkeren in een redelijke technische staat. 
Aanwezige beschadigingen hebben geen negatief effect 
op water aan- en afvoer. 

 Bij 50% tot 75% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon. 

 Bij 50% tot 75% van de roosters is het doorstroomprofiel schoon. 

 Bagger en begroeiing van oevers belemmerd in geringe 
mate de water- aan en afvoer, maar nergens over de ge-
hele breedte van het profiel 

 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is 50 tot 75% van het jaar gewaarborgd, met 

inbegrip van de aanwezigheid van bagger en plantengroei op bodem en oever 

      

LA
A

G
 

 
onvoldoende oppervlaktewater 

aanwezig, straten staan blank en 
zijn niet meer toegankelijk 

 
oevervoorzieningen verkeren in 

een slechte technische staat 

berging/ af-
voerca-paci-
teit 

In het stedelijk gebied zijn onvoldoende voorzieningen 
(oppervlaktewater, groenvoorzieningen e.d.) aanwezig 
waar het hemelwater bij extreme buien naar toe kan 
stromen.  

 Bij buitengewone omstandigheden vindt in beperkte mate waterberging plaats in daarvoor ingerichte 

locaties zoals watergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is onvoldoende ingericht om 

bij buitengewone omstandigheden (eens per 100 jaar) overlast voor de omgeving te voorkomen. 

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied (rekening houdend met klimaat-

wijzigingen) bedraagt: 

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, water stroomt via 

overstorten het riool in, dit leidt tot overlast 

o ontwerp situatie T=10: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, water stroomt via 

overstorten het riool in, dit leidt tot overlast 

o extreme situatie T=100: watergangen treden buiten hun oevers, dit leidt tot overlast/economi-

sche schade 

 Bij extreme buien zullen de peilen in de watergangen 
stijgen. De omgeving zal hier overlast of schade van on-
dervinden. 

technische 
staat 

Beschoeiingen en kunstwerken verkeren in een slechte 
technische staat. Aanwezige beschadigingen hebben een 
negatief effect op water aan- en afvoer. 

 Minder dan 50% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon. 

 Minder dan 50% % van de roosters is het doorstroomprofiel schoon; 

 Bagger en begroeiing van oevers belemmeren de water- 
aan en afvoer.  

 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is minder dan 50 % van het jaar gewaarborgd 

als gevolg van de aanwezigheid van bagger en plantengroei op bodem en oever 
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4.3 Grondwater 

 
Binnen de categorie grondwater wordt onderscheid gemaakt in twee onderdelen. 
 
Bij de grondwaterzorgplicht hebben perceeleigenaren nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid bij 
het voorkomen van grondwaterproblemen. De eigenaar moet zelf voor ontwatering van zijn perceel zor-
gen en bouwkundige maatregelen treffen om vochtoverlast te voorkomen. Maar als de grondwater-
stand te zeer wordt bepaald door factoren buiten zijn perceel dan zal de gemeente, in samenspraak met 
waterbeheerder en provincie, maatregelen treffen om structurele grondwaterproblemen te voorkomen 
of te beperken. Deze keuzes worden vastgelegd in het onderdeel "inzameling van grondwater". Hierin 
wordt vastgelegd wanneer sprake is van structurele problemen en inzameling van het grondwater nodig 
wordt geacht.  
 
In het onderdeel "verwerking van grondwater" worden de keuzes vastgelegd omtrent het doelmatig 
verwerken van het ingezamelde grondwater. 
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Inzameling van grondwater 
 

 sfeerbeelden   kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm 

H
O

O
G

 

 
kruipruimtes zijn droog  

kruipruimtes zijn droog 

loketfunc-
tie 

Burgers en ondernemers kunnen bij het gemeentelijk wa-
terloket terecht voor klachten en vragen omtrent grond-
water(overlast). Geregistreerde meldingen worden pro-
actief onderzocht om te achterhalen of sprake is van een 
grondwaterprobleem. 

 Geregistreerde meldingen worden binnen een week naar melding onderzocht. 

 Binnen een maand na binnenkomst van de melding wordt een locatiebezoek uitgevoerd en wordt 

een klein buurtonderzoek verricht (vaststellen of er meer bewoners zijn met een grondwaterpro-

bleem). 

inzicht/ 
meten 

Van de locaties in openbaar gebied die gevoelig zijn voor 
hoge of lage grondwaterstanden is inzicht in de grondwa-
terstanden beschikbaar. 

 Rondom locaties die gevoelig zijn voor hoge of lage grondwaterstanden is een grondwatermeetnet 

ingericht.  

 De grondwaterstanden worden maandelijks uitgelezen. 

 Halfjaarlijks vindt een validatie van de data plaats. 

inzameling Wanneer de grondwaterstand in openbaar gebied leidt 
tot schade aan gebouwen (verrotte vloeren en/of funde-
ring) en omgeving (onbegaanbare terreinen) of tot ge-
zondheidsproblemen (muffe lucht en/of beschimmelde 
muren in gebouwen) worden maatregelen getroffen. 

 De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringsprotocol) wordt niet 

overschreden. 

 Er zijn geen meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten. 

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een straat sprake is van meer-

dere locaties met grondwaterproblemen. 

      

B
A

SI
S 

 
tuinen zijn een periode van regen 

enige dagen drassig 

 
in kruipruimte staat in een natte 

periode enig water 

loketfunc-
tie 

Burgers en ondernemers kunnen bij het gemeentelijk wa-
terloket terecht voor klachten en vragen omtrent grond-
water(overlast). Bij herhaalde meldingen wordt onder-
zoek verricht om te achterhalen of sprake is van een 
grondwaterprobleem. 

 Geregistreerde meldingen worden binnen een maand naar melding onderzocht. 

 Binnen twee maanden na binnenkomst van de melding wordt een locatiebezoek uitgevoerd. Er wordt 

geen buurtonderzoek verricht. 

inzicht/ 
meten 

De grondwaterstanden van locaties in openbaar gebied 
met problemen door hoge of lage grondwaterstanden 
zijn inzichtelijk. 

 Rondom de probleemlocaties met hoge of lage grondwaterstanden is een grondwatermeetnet inge-

richt. 

 De grondwaterstanden worden eens per kwartaal uitgelezen. 

 Jaarlijks vindt een validatie van de data plaats. 

inzameling Wanneer de grondwaterstand in openbaar gebied leidt 
tot schade aan gebouwen (verrotte vloeren en/of funde-
ring) of tot gezondheidsproblemen (muffe lucht en/of 
beschimmelde muren in gebouwen) worden maatrege-
len getroffen. 

 De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringsprotocol) wordt gedu-

rende maximaal 30 dagen op jaarbasis overschreden. 

 Er zijn meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten; water staat minder dan 30 dagen per 

jaar in de kruipruimte. 

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een wijk sprake is van meerdere 

locaties met grondwaterproblemen. 

      

LA
A

G
 

 
beschimmelde muren in 

de woning 

 
kruipruimte staat vol water 

 

loketfunc-
tie 

Burgers en ondernemers kunnen bij het gemeentelijk wa-
terloket terecht voor klachten en vragen omtrent grond-
water(overlast). Deze meldingen worden geregistreerd. 

 Geregistreerde meldingen worden pas na een maand naar melding onderzocht. 

 Er wordt geen locatiebezoek uitgevoerd. Vragen over aard en omvang van de melding worden telefo-

nisch afgehandeld. 

inzicht/ 
meten 

Er is geen inzicht in de grondwaterstanden in openbaar 
gebied beschikbaar. 

 Er is geen grondwatermeetnet ingericht. 

inzameling Alleen wanneer de grondwaterstand in openbaar gebied 
leidt tot gezondheidsproblemen (muffe lucht en/of be-
schimmelde muren in gebouwen) worden maatregelen 
getroffen. 

 De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringsprotocol) wordt op 

jaarbasis meer dan 30 dagen overschreden. 

 Er zijn meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten; water staat meer dan 30 dagen per jaar 

in de kruipruimte. 

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een wijk sprake is van meerdere 

locaties met grondwaterproblemen. 
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Verwerking van grondwater 
 

 sfeerbeelden   kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm 

H
O

O
G

 

 
indien nodig maatwerkoplossingen 

 
de voorzieningen verkeren in een 

goede technische staat 

verwerking 
in bestaand 
gebied 

Eventuele grondwaterproblemen worden snel opgelost. 
De overlast voor de omgeving wordt beperkt tot een mi-
nimum. 

 Aanpak van de grondwaterproblemen vindt bij voorkeur plaats bij de eerstvolgende weg- of rioolver-

vanging. Indien deze vervanging zich pas na 5 jaar voordoet worden eerder autonome maatregelen 

getroffen. 

 Bij rioolvervanging wordt altijd drainage mee gelegd. Zodat deze bij meldingen van grondwaterpro-

blemen in bedrijf gesteld kan worden 

 Getroffen maatregelen moeten minimaal 30 jaar kunnen functioneren. 

verwerking 
bij nieuw-
bouw 

In de voorbereidingsfase is uitgebreid aandacht voor de 
grondwatersituatie.  
 

 In de waterparagraaf van de bestemmingsplannen maakt het grondwater een vast onderdeel uit.  

 Als het risico aanwezig is op hoge of lage grondwaterstanden worden vooraf maatregelen getroffen. 

technische 
staat 

De voorzieningen verkeren in een goede technische 
staat. 

 Aanwezige voorzieningen worden structureel (conform het gemeentelijk ontwateringsprotocol) on-

derhouden. 

      

B
A

SI
S 

 
simpel maar doelmatig 
problemen voorkomen 

 
drainage voorzieningen verkeren in 

een redelijke technische staat 

verwerking 
in bestaand 
gebied 

De aanpak van grondwaterproblemen wordt bij voorkeur 
integraal afgestemd met overige maatregelen in de 
openbare ruimte. Dit kan betekenen dat de overlast voor 
de omgeving toch enige tijd aanhoudt. 

 Aanpak van de grondwaterproblemen vindt bij voorkeur plaats bij de eerstvolgende weg- of rioolver-

vanging. Indien deze vervanging zich pas na 10 jaar voordoet worden eerder autonome maatregelen 

getroffen.  

 Alleen bij locaties met hoge grondwaterstanden wordt bij rioolvervanging drainage mee gelegd. 

 Getroffen maatregelen moeten minimaal 30 jaar kunnen functioneren. 

verwerking 
bij nieuw-
bouw 

In de voorbereidingsfase is aandacht voor de grondwa-
tersituatie.  
 

 In de waterparagraaf van de bestemmingsplannen maakt het grondwater een vast onderdeel uit.  

 Bij locaties met hoge grondwaterstanden is het verplicht ontwaterende voorzieningen aan te leggen. 

technische 
staat 

De voorzieningen verkeren in een redelijke technische 
staat. 

 Er vindt geen structureel onderhoud van de aanwezige voorzieningen plaats. Alleen naar aanleiding 

van meldingen wordt onderhoud uitgevoerd. 

      

LA
A

G
 

 
door gebrekkige ontwatering 

regelmatig wateroverlast 

 ka-
potte drainage voorzieningen leidt 

tot wateroverlast 

verwerking 
in bestaand 
gebied 

De aanpak van grondwaterproblemen wordt integraal af-
gestemd met overige maatregelen in de openbare 
ruimte. Dit kan betekenen dat de overlast voor de omge-
ving toch enige jaren aanhoudt. 

 Aanpak van de grondwaterproblemen vindt pas plaats bij de eerstvolgende rioolvervanging. 

 Alleen bij locaties met grondwaterproblemen wordt bij rioolvervanging drainage mee gelegd. 

 Er gelden geen eisen aan de duurzaamheid van de getroffen maatregelen. 

verwerking 
bij nieuw-
bouw 

In de voorbereidingsfase is geen aandacht voor de grond-
watersituatie.  
 

 In de bestemmingsplannen wordt geen aandacht aan grondwater gegeven. 

 Er gelden geen voorschriften voor de verplichte aanleg van ontwaterende voorzieningen. 

technische 
staat 

De voorzieningen verkeren in een slechte technische 
staat. 

 Er vindt geen structureel onderhoud van de aanwezige voorzieningen plaats.  
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4.4 Protocollen 

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

Protocol beoordeling rioolinspecties vrijverval riolering 
Om inzicht te krijgen en houden in de technische staat van de vrijverval riolering worden periodiek riool-
inspecties uitgevoerd. De resultaten van deze inspecties worden verwerkt in het rioolbeheersysteem, 
waardoor de informatie optimaal bereikbaar en bewerkbaar is. Periodiek wordt met het rioolbeheersys-
teem een onderhoudsplanning gegenereerd. Hieruit volgen (op basis van de laatste inspectiegegevens) 
de onderhoudsmaatregelen voor de korte en middenlange termijn. In bijlage A is het beoordelingsproto-
col opgenomen wat Ooststellingwerf hierbij hanteert.  
 

Protocol aansluiten hemelwater 
Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instan-
tie zelf verantwoordelijk geworden voor het omgaan 
met vrijkomend hemelwater op hun eigen perceel (zie 
kader rechts). Pas wanneer de particulier redelijkerwijs 
niet in staat is het hemelwater op eigen terrein te ver-
werken treedt de gemeentelijke zorgplicht in werking. 
In het protocol aansluiten hemelwater worden de ka-
ders vastgelegd voor de begrippen "doelmatig" en "re-
delijkerwijs". Momenteel beschikt Ooststellingwerf 
(nog) niet over een protocol aansluiten hemelwater. 
 
Wel hanteert de gemeente een voorkeursvolgorde voor de omgang met hemelwater. Vanwege de bo-
demopbouw in de gemeente is het niet tot zeer beperkt mogelijk om afvloeiend hemelwater op of in de 
bodem op eigen terrein te verwerken en/of te infiltreren. Dit overtollige hemelwater wordt in veel ge-
vallen ingezameld en getransporteerd door een gemeentelijke voorziening. De voorkeursvolgorde voor 
het lozen van overtollig hemelwater is als volgt: 

1. Oppervlaktewater 
2. Hemelwaterafvoer 
3. Gemengde riolering 

 
Daarnaast beschikt de gemeente over een rioolaansluittoestemming. Door de rioolaansluittoestemming 
bepaalt de gemeente in welk geval hemelwater wel of niet op de riolering mag worden geloosd. De par-
ticulier moet ten gevolge van de gemeentelijke bouwverordening altijd het hemelwater scheiden van 
het afvalwater. Overtollig hemelwater mag nooit op een rioleringssyteem voor droogweerafvoer wor-
den geloosd, omdat een dergelijk rioleringssysteem hier niet op berekend is en de hoeveelheden regen-
water niet kan verwerken. 
 

Protocol ontwatering 
Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instan-
tie zelf verantwoordelijk geworden voor de ontwate-
ring van hun eigen perceel (zie kader rechts). Pas wan-
neer de ontwatering in openbaar gebied leidt tot 
"structurele" problemen voor de "aan de grond gege-
ven bestemming" treedt de gemeentelijke zorgplicht in 
werking, voor zover dit niet tot de zorg van het water-
schap en provincie behoren. In het ontwateringsproto-
col worden de kaders vastgelegd voor de begrippen 
"structureel nadelige gevolgen", "bestemming van de 
gronden" en "doelmatig". 
 

zorgplicht hemelwater volgens Artikel 3.5 Waterwet: 
 
De gemeenteraad of het college van burgemeester en 
wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzame-
ling en verwerking van het afvloeiend hemelwater, 
voor zover van degene die zich daarvan 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem 
of in het oppervlaktewater te brengen. 

zorgplicht grondwater volgens Artikel 3.6 Waterwet: 
 
De gemeenteraad of het college van burgemeester en 
wethouders dragen zorg voor het in het openbaar ge-
meentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 
voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mo-
gelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het tref-
fen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de 
zorg van het waterschap of de provincie behoort. 
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De gemeente heeft op dit moment (nog) geen definities vast gelegd wanneer het gaat om de termen die 
binnen deze zorgplicht worden genoemd, zoals “structureel nadelige gevolgen”, “bestemming” en 
“doelmatig”. 
 
De gemeente heeft in de afgelopen planperiode een passieve rol op zich genomen en heeft bij klachten 
over grondwateroverlast maatwerk verricht. Als eerste wordt de particulier op zijn eigen verantwoorde-
lijkheden gewezen. De eigenaar moet zelf voor ontwatering van zijn perceel zorgen en maatregelen tref-
fen om vochtoverlast te voorkomen. Pas wanneer de grondwaterstand hoofdzakelijk wordt bepaald 
door factoren buiten zijn perceel dan neemt de gemeente, in samenspraak met waterbeheerder en pro-
vincie, maatregelen treffen om structurele grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken.  
 
Oplossingen voor deze probleemlocaties worden gezocht in combinatie met vervangingsmaatregelen 
en/of in overleg met het Wetterksip. Oplossingen konden bestaan uit het aanbrengen van drainage in 
openbaar gebied (speelveldjes of andere grasvelden), maar ook uit het aanbrengen van een aansluit-
punt op het hemelwater riool waar de particulier overtollig grondwater op kan lozen. 

4.5 Differentiatie in structuurelementen (gebieden) 

 
Het kwaliteitsniveau in Ooststellingwerf hoeft niet overal gelijk te zijn. Een woongebied kan in kwaliteit 
verschillen met bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Daarom zijn er structuurelementen (gebieden) be-
noemd die duidelijk verschillen in functionaliteit, inrichting en gebruik. In aansluiting op het vigerend 
GRP worden in dit GRP de volgende vier structuurelementen onderscheiden: 
 

publiekslocatie woonwijk 
  

  
  

bedrijventerrein buitengebied  
  

 

 

  
 



GRP Ooststellingwerf 2015-2019 
Achtergronddocument - definitief  
projectnr. 266633 
7 mei 2015, revisie 06 

 

blad 32 van 76 

 

 

  



GRP Ooststellingwerf 2015-2019 
Achtergronddocument - definitief  
projectnr. 266633 
7 mei 2015, revisie 06 

 

blad 33 van 76 

 

 

5 Evaluatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 - 2014 
 
Op 15 december 2009 heeft de Raad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014 [lit. 1] vastgesteld. Zijn 
de doelstellingen, maatregelen en ambities van dit GRP gerealiseerd? Waren er afwijkingen of tegenval-
lers? Resteren er nog acties? Om hier inzicht in te krijgen is dit GRP geëvalueerd.  
 

 
 
De uitkomsten van deze evaluatie zijn uitvoerig beschreven in 
bijlage B. Hieronder zijn enkele kernpunten uit de evaluatie op-
gesomd: 
 

De feiten op een rij 
 Nieuwe riolering (aanleg en vervanging): 

- 2010-2014: 0,7 km gemengd riool 

- 2010-2014: 0,1 km vuilwater riool 

- 2010-2014: 0,7 km hemelwater riool 

- 2010-2014: 2,2 km persleiding 
 Beheer en onderhoud:  

- 2010-2014: 28,5 km gereinigd riool geïnspecteerd 

- onderhoud pompen, drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen volgens planning 
uitgevoerd. 

 Onderzoek en gegevensbeheer:  

- 2010-2014: stedelijke wateropgave definitief bepaald 

- 2010-2014: beheersysteem is WION-proof gemaakt 

- 2010-2014: overstortmetingen uitgevoerd 
 Aanpak wateroverlast:  

- maatregelen aan de Prakkenlaan te Oosterwolde uitgevoerd 
 
 

De evaluatie van het GRP 2010-2014 heeft betrekking op 
de periode 2010 t/m 2013. De planperiode van het nieuwe 
GRP beslaat de periode 2015 t/m 2019. Het jaar 2014 is 
gebruikt voor planvorming van dit GRP. De evaluatie van 
het GRP 2010-2014 en de nulmeting voor dit GRP is begin 
2014 opgesteld en gebaseerd op de situatie begin 2014. 
 
Om te voorkomen dat de activiteiten die in het jaar 2014 
(nadat de evaluatie en nulmeting zijn opgesteld) zijn uitge-
voerd tussen het wal en schip vallen zijn deze (indien no-
dig) apart benoemd. 
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Accentverlegging van verbetering van het functioneren naar beheer  
Tijdens de planperiode van het 2e GRP (2005-2009) lag het accent op verbetering van het functioneren  
van de voorzieningen. Toen lag er nog een opgave tot reductie van vuiluitworp via de overstorten. In 
2009 zijn de laatste verbeteringsmaatregelen gerealiseerd. In diezelfde periode zijn ook de laatste per-
celen in het buitengebied aangesloten op de riolering. Sinds 2009 voldoet de gemeente dan ook (ruim-
schoots) aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het functioneren.  
 
Tijdens de planperiode van het 3e GRP is het accent 
dan ook verlegd naar beheer van de voorzieningen: 

 De reinigings- en inspectiestrategie van de 
riolering is bijgesteld; 

 In het project “rioolrenovatie Prandinga” is 
een pilot gedaan met moderne contract-
vormen. Hierbij krijgt de aannemer meer 
ruimte voor de inzet van zijn expertise. 
Daarmee kan hij het ontwerp beter af-
stemmen op de uitvoering. Dit leidt tot 
kostenefficiency;  

 De reiniging en inspectie van riolen is, na 
een eerste pilot in 2012,  met ingang van 
2013 in gemeenschappelijk OWO contract 
geclusterd en meerjarig (periode van 3 
jaar) aanbesteed. 

 
 

Woningbouwprogramma blijft achter 
Op basis van het woningbouwprogramma van destijds is 
voor het 3e GRP uitgegaan dat door nieuwbouw het 
aantal rioolaansluitingen in de planperiode met 195 toe 
zou nemen. In de tariefsontwikkeling van de rioolheffing 
is daarmee ook rekening gehouden.  
 
De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat de 
nieuwbouw in Nederland bijna volledig is stilgevallen; 
zo ook in Ooststellingwerf. In de periode 2010-2014 zijn 
er maar een beperkt aantal nieuwe aansluitingen gerea-
liseerd. Een vergelijk tussen de prognose van het GRP 
en de werkelijke situatie in 2014 toont aan dat sprake is 
van een beperkte krimp in het aantal rioolaansluitingen. 
 

rioolaansluitingen GRP 2010-2014 situatie 2014 

 situatie 2009 Prognose 2014  
woningen 10.905 11.100 10.842 

bedrijven 930 930 864 

totaal: 11.835 12.030 11.706 

Tabel 5-1: ontwikkeling rioolaansluitingen 
 

Bijstelling tariefsontwikkeling 
In 2011 is de tariefsontwikkeling van de rioolheffing geëvalueerd. Toen bleek dat het werkelijke investe-
ringstempo lager lag dan dat in het GRP 2010-2014 was voorzien. Bovendien was de verwachting dat dit 
tempo ook in de daarop volgende jaren lager zou liggen. Ook de lasten stijgen daardoor minder snel dan 
in het GRP was voorzien. Daarom is besloten in 2011 een eenmalige verlaging van het tarief door te voe-
ren.  

 

 
 

Woningbouwproject De Melkweg is in verband 
met de economische crisis tussentijds bijgesteld. 

 
Herziene reinigings- en inspectiestrategie riolering. 
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6 Huidig beleid 
 
Naast het GRP is het huidig beleid van Ooststellingwerf op onderdelen 
van de gemeentelijke watertaken ook in overige beleidsnota's ver-
woord. In deze beleidsstukken zijn richtlijnen, normen en uitgangspun-
ten vastgelegd waarmee rekening moet worden gehouden bij het op-
stellen van dit nieuwe GRP. In dit hoofdstuk volgen de belangrijkste uit-
gangspunten. 
 

Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK) 
Om nog meer eenheid te creëren in de aanpak van de gemeenschappe-
lijk watertaken, hebben Wetterskip Fryslân, de Friese gemeenten, de 
provincie Fryslân en waterbedrijf Vitens hun gezamenlijke visie en ver-
wachtingen verwoord in het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK). 
Dit akkoord is op 19 februari 2010 door bestuurders van deze partijen 
ondertekend.  
 
In het FBWK zijn de ambities in de waterketen opgedeeld in 3 noemers: 

 doelmatigheid; 
 duurzaamheid;  
 een betrokken burger. 

 
Om de ambities te bereiken worden er verschillende projecten en initiatieven uitgevoerd. Gedurende de 
looptijd van het akkoord worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Deze initiatieven zijn opgenomen in 
een uitvoeringsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Voor de uitvoering van het akkoord levert de ge-
meente op jaarbasis ureninzet en budget. 
 
Fries feitenonderzoek doelmatigheid waterketen 
Vanuit het FBWK is in 2011 onderzoek verricht naar doelmatigheidsverbeteringen in de waterketen van 
Fryslân. Deze verbeteringen zijn vertaald in realistische besparingen. De resultaten van dit onderzoek 
zijn januari 2012 gepresenteerd [lit. 4]. 
 
Belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn: 

 Het totale besparingspotentieel van gemeenten, Wetterskip en Vitens bedraagt op termijn 
circa € 17,9 miljoen structureel per jaar (het gemeentelijk aandeel bedraagt hierin € 7,8 mil-
joen). Deze is als volgt opgebouwd: 

- lagere normen voor vervanging van voorzieningen (€ 10,6 miljoen); 

- opschaling (€ 2,8 miljoen); 

- innovatieve slibverwerking (€ 2,0 miljoen); 

- afstemming van plannen (€ 1,5 miljoen); 

- en overige besparingen (€ 1,0 miljoen). 
 Dit potentieel kan slechts gedeeltelijk in 2020 worden gerealiseerd (€ 12,1 miljoen). De reste-

rende besparingen kunnen pas later gerealiseerd worden (bij vervanging van de voorzienin-
gen); 

 Samenwerking is essentieel om de besparingen te realiseren; 
 Situationele samenwerking in een formele structurele organisatie is de beste vorm om de doel-

matigheidsverbeteringen te realiseren. 
 

Overige beleidsdocumenten die 
betrekking hebben op de ge-
meentelijke watertaken in Oost-
stellingwerf: 
 Fries Bestuursakkoord Water-

keten 

 Rioleringsnota Wetterskip 

Fryslân 

 Milieubeleidsplan Ooststel-

lingwerf 2010-2016 

 Stedelijke wateropgave 

 OAS Wolvega en afvalwater-

akkoord 

 Watervisie Ooststellingwerf 

 
Overige nota's: 
 coalitieakkoord gemeente 

Ooststellingwerf 2014-2018 
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Rioleringsnota Wetterskip Fryslân 
In de Rioleringsnota [lit. 5] is het rioleringsbeleid van Wetterskip Fryslân vastgelegd. Deze notitie vormt 
voor het Wetterskip het uitgangspunt voor planbeoordeling en vergunningverlening. Daarnaast vormt 
de notitie de basis voor afstemming voor de gemeenschappelijke opgave om afvalwater in te zamelen 
en te zuiveren. 
 
De Rioleringsnota bevat een checklist van onderdelen die minimaal in een GRP opgenomen horen te 
zijn, waaronder: 
1. doelmatige inzameling van afvalwater; 
2. doelmatig transport van het door de gemeente ingezamelde afvalwater naar een rwzi;  
3. voorkomen van vuiluitworp naar oppervlaktewater;  
4. voorkomen van vuiluitworp naar bodem en grondwater;  
5. voorkomen van wateroverlast;  
6. doelmatig beheer en gebruik van de riolering;  
7. beheersen van de kwaliteit van afstromend regenwater en grondwater als onderdeel van een duur-

zaam stedelijk (afval)watersysteem; 
8. het versterken van de interne en externe samenwerking bij afstemming bij ontwikkeling en uitvoe-

ring van afvalwaterbeleid. 
 

Milieubeleidsplan Ooststellingwerf 2010-2016 
De visie van dit milieubeleidsplan is: een duurzaam Ooststelling-
werf in 2030. De gemeente wil zich inzetten voor de bescherming 
en verbetering van het leefmilieu. Samenwerking met de inwo-
ners en bedrijven staat daarbij centraal. Prioriteit ligt bij het ont-
wikkelen van duurzame vormen van energie en energiebesparing 
en het realiseren van een duurzame leefomgeving.  
 
Deze invalshoeken zijn verder uitgewerkt tot concrete acties en 
projecten. Ten aanzien van de gemeentelijke watertaken zijn de 
volgende acties/projecten relevant: 

 De gemeente streeft naar zoveel mogelijk natuurlijke wa-
terberging, zowel voor wateroverschotten als voor wa-
tertekort; 

 Duurzaamheid zal als integraal onderdeel van de plan-
vorming meegenomen worden bij de gebiedsuitwerkin-
gen van de structuurvisie; 

 Reststromen ( bijvoorbeeld afvalwater) benutten om 
energie op te wekken via vergisting; 

 Gescheiden afvalwater toepassen bij riolering. 
 
 

Stedelijke wateropgave 
In 2008 is in een gezamenlijk traject met Wetterskip Fryslân de Inventarisatie Stedelijke Wateropgave 
(SWO) voor Ooststellingwerf uitgevoerd [lit. 3]. Het doel van het project SWO is: 

 Vaststellen van knelpunten in het stedelijk gebied met betrekking tot riolering, oppervlakte-

water, en grondwater rekening houdend met klimaatverandering; 

 Aandragen van oplossingsmogelijkheden; 

 Inzicht krijgen in de kosten van de SWO in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. 

 
Bij de inventarisatie is het oppervlaktewatersysteem op de NBW-normen getoetst. Voor riolering en 
grondwater zijn geen harde normen gehanteerd. Op basis van aanwezige kennis bij gebiedsbeheerders 
van gemeente en Wetterskip Fryslân is bepaald waar zich knelpunten (kunnen gaan) voordoen.  
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Watervisie Ooststellingwerf 
De gemeente Ooststellingwerf en Wetterskip Frys-
lân zijn in 2009 begonnen met het opstellen van een 
Watervisie. Deze Watervisie is onderdeel van de 
structuurvisie 2010-2020-2030. De Structuurvisie 
Ooststellingwerf 2010-2020-2030 is een omvattend 
toekomstplan voor de gehele gemeente. 
 
De gemeente Ooststellingwerf neemt wateropga-
ven vaak al impliciet mee in haar beleid. Toch wor-
den er in de watervisie nog een aantal aandachts-
punten naar voren gehaald om meer kansen te be-
nutten en de wateropgaven te benoemen die nog te 
realiseren zijn, namelijk: 
 Recreatie en toerisme: 

In de gemeente Ooststellingwerf ligt een aantal kansen om de beleefbaarheid van de beken, vaar-
ten en kanalen en de herkenbaarheid van het landschap te vergroten. 

 Wonen en werken: 
De gemeente wil in herstructurerings- en inbreidingsgebieden duurzaam omgaan met water. Het 
water in de gemeente Ooststellingwerf biedt uitstekende mogelijkheden om wonen aan het water 
te stimuleren. Wonen aan het water bevordert de beleving van burgers van het water en hun leef-
omgeving. Bestaande waterstructuren kunnen in combinatie met woningbouw zichtbaarder wor-
den gemaakt. 

 Waterkwaliteit en ecologie: 
de waterkwaliteit van een aantal beken, vaarten en kanalen laat nu nog te wensen over voor een 
optimale beleving en ecologie. Het is daarom wenselijk dat de kwaliteit in de toekomst verbetert. 
de chemische kwaliteit zal de gemeente waar mogelijk bevorderen door schoon te houden, wat 
schoon is. 

 Landbouw: 
Voor de toekomst liggen er een tweetal opgaven. Ten gevolge van klimaatverandering zullen er 
vaker zowel momenten van extreme droogte als momenten met extreme neerslag optreden. Voor 
beide extremen moeten oplossingen worden gevonden. 

 Waterwinning: 
De drinkwaterwinning in het Drents-Friese Wold bij Terwisscha veroorzaakt verdroging in het ge-
bied. Besloten is de winning te stoppen. Om de drinkwatervoorziening in zuidoost Fryslân niet in 
gevaar te brengen is besloten de winning te verplaatsen. Voor een nieuwe locatie zal een goede 
afweging moeten komen tussen met name het landbouwbelang en het algemeen belang van de 
drinkwatervoorziening. 
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Coalitieakkoord  2014-2018 
De fors dalende rijksbijdrage in de gemeentekas en de blijvende druk op de begroting vormt een rode 
draad in het coalitieakkoord 2014-2018. Dit noodzaakt de gemeente om behoedzaam met de middelen 
om te gaan. Dit betekent het verder inzetten op de intergemeentelijke samenwerking (OWO) maar ook 
alternatieve onderhoudstrategieën voor de gemeentelijke infrastructuur (wegen) in beeld brengen om 
de keuzes te bepalen. Deze signalen worden meegenomen in de ambitieafweging voor dit nieuwe GRP. 
 

Overname (onderhoud) stedelijk water 
Van oudsher voeren de gemeenten het waterbeheer in veel bebouwde gebieden uit. Met de invoering 
van de waterschapswet in 1992 is het waterbeheer in de bebouwde kom een formele taak van de wa-
terschappen geworden. Dat betekent, dat het waterschap op het beheer van alle wateren in het stede-
lijke gebied kan worden aangesproken. Dat wil niet zeggen, dat het waterschap voor al deze wateren 
onderhoudsplichtig is.  
 
Oorspronkelijk had het Wetterskip voorzien de overdracht stedelijk water uiterlijk in 2010 afgerond te 
hebben. Echter de overdracht bleek complexer van aard dan vooraf was voorzien: "Welke watergangen 
komen in aanmerking voor overdracht? Betreft dit bijvoorbeeld alleen watergangen met een aan- en 
afvoerfunctie of ook watergangen met een bergingsfunctie? Spelen waterkwaliteitsgegevens een rol?" 
 
In voorbereiding op de overname van het stedelijk water is een set van uniforme uitgangspunten opge-
steld. Deze uitgangspunten zijn beschreven in het document Integraal waterbeheer Wetterskip Fryslân 
in bebouwd gebied [Lit. 5]. Het document bevat afspraken op welke wijze over te nemen watergangen 
en vijvers worden opgeleverd. Tevens bevat het document financiële afspraken omtrent de bekostiging 
van achterstallig onderhoud en toekomstig onderhoud. 
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7 De voorzieningen in Ooststellingwerf 
 

7.1 Leeftijdsopbouw vrijverval riolering 

 
De oudste, nog bestaande, riolen in Ooststellingwerf stam-
men uit 1950. Dit betreft de gemengde rioolstelsels in de 
dorpskern van Oosterwolde (Pradingaweg, Brink, Groote Sin-
gel en omgeving).  
 
Tot begin jaren negentig zijn gemengde rioolstelsels aange-
legd. De gemengde riolen die nadien zijn aangelegd betreft 
vervanging van slechte riolen in plaats van uitbreiding van 
het bestaand areaal. Al vanaf halverwege de jaren vijftig zijn 
in de stedelijke uitbreidingen ook gescheiden rioolstelsels 
aangelegd. In onderstaand figuur is de leeftijdsopbouw van de vrijverval riolering weergegeven. 
 

 
Figuur 7-1: leeftijdsopbouw vrijverval riolering [bron: GBI; peildatum maart 2014] 
 

Onderstaand schema toont een nadere verdeling van de arealen vrijverval riolering (lengtes in meters).  
 
Tabel 7-1: Leeftijdsopbouw vrijverval riolering [bron: GBI; peildatum maart 2014] 
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Voor 1950 1950 -1959 1960 -1969 1970 -1979 1980 -1989 1990 -1999 2000 - 2009 Na 2010 totaal

vui lwater afvoer gescheiden 1.210 31.769 2.890 26.624 76 62.569

vui lwater afvoer verbeterd 47 7.494 883 8.424

gemengd 425 11.443 30.674 27.629 17.663 10.134 25.719 732 124.418

hemelwater afvoer 19 510 705 1.340 3.012 7.367 30.003 730 43.685

hemelwaterafvoer verbeterd 45 7.939 1.058 9.042

totaal 536 11.953 31.379 30.179 52.444 35.824 84.286 1.537 248.138

lengte [m¹] per jaar van aanleg

Artikel 4.22 Wet Milieubeheer 
 
Vanuit de Wet milieubeheer is het verplicht om een 
overzicht te geven van de in de gemeente aanwezige 
voorzieningen voor het transport van stedelijk afval-
water, alsmede de inzameling en verdere verwerking 
van afvloeiend hemelwater en maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwater-
stand voor de aan de grond gegeven bestemming zo-
veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Ook 
dient een aanduiding van het tijdstip waarop die 
voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe 
gegeven te worden. 
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7.2 De huidige arealen  

 
Een gedetailleerde beschrijving van de voorzieningen in Ooststellingwerf is opgenomen in de basisriole-
ringsplannen en het rioolbeheersysteem. Onderstaand schema toont een samenvatting (peildatum 1 
januari 2014).  
  

object eenheid aantal/hoeveelheid 

   inwoners: st. 25.680 

rioolaansluitingen:   

woningen: st. 10.363 

niet woningen: st. 864 

recreatiewoningen: st.  479 

IBA-aansluitingen:   

woningen (particulier eigendom):  st. 39 

   straat- en troittoirkolken  st. circa 11.000 

   vrijverval riolering stedelijk gebied:   
gemengd riool km 124 

vuilwaterriool (gescheiden) km 63 

vuilwaterriool (verbeterd gescheiden) km 8 

hemelwaterriool (gescheiden) km 44 

hemelwaterriool (verbeterd gescheiden) km 9 

totaal  km 248 

   rioolgemalen en drukriolering:   
opvoergemaal vrijverval riool st. 39 

minigemalen buitengebied st. 838 

persleiding (drukriolering en persleidingen gemalen) km 268 

 k  lozingswerken:   
overstorten - intern st. 20 

overstorten - extern st. 25 

overstortleiding km 2 

randvoorzieningen st. 12 

   voorzieningen voor ontwatering in stedelijk gebied:   
hoofdwatergangen m¹ ntb 

nevenwatergangen m¹ ntb 

wadi's st. 0 

beschoeiingen m¹ ntb 

duikers m¹ 1.722 

drainage m¹ 3.000 

 
In bijlage C zijn van de rioolgemalen & persleidingen, lozingswerken en randvoorzieningen aanvullende 
details weergegeven.  

7.3 Verwachte areaaluitbreiding  

 
De komende jaren zijn enkele nieuwbouwprojecten gepland dan wel in uitvoering. Bijlage D toont een 
nadere specificatie van de nieuwbouwprojecten. Verwacht wordt dat de komende 20 jaar ruim 400 wo-
ningen worden gerealiseerd (20 per jaar). Daarnaast worden er naar verwachting circa 5 woningen per 
jaar gesloopt. De gemiddelde jaarlijkse toename van het aantal aansluitingen is zodoende 15 per jaar.  
 
Omwille van de onzekerheden of deze prognose ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd wordt bij de be-
paling van de tariefsontwikkeling van de rioolheffing geen rekening gehouden met een groei van het 
aantal aansluitingen. 
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8 Nulmeting Ooststellingwerf 
 
Om de huidige situatie in Ooststellingwerf te kunnen beoordelen heeft een 'nulmeting' plaatsgevonden. 
Hierbij wordt onder andere het huidig kwaliteitsniveau van de riolering in kaart gebracht. De resultaten 
van de nulmeting zijn breed uit geanalyseerd en beschreven in dit hoofdstuk. 

8.1 De basis voor de nulmeting 

 
Het werkveld van de gemeentelijke watertaken is complex. Om 
juiste keuzes te kunnen maken is inzicht en begrip in de toestand 
en het functioneren van de riolering en watergangen nodig. Dit 
vraagt enerzijds om actuele en betrouwbare gegevens en infor-
matie. Anderzijds is ook specialistische kennis nodig om de infor-
matie op de juiste wijze te interpreteren en op die wijze de juiste 
afwegingen te kunnen maken.  
 
Voor de nulmeting is naast het GRP 2010 - 2014 gebruik gemaakt 
van de volgende gegevens: 

 Basisrioleringsplannen  
 Benchmark Rioleringszorg 2013 
 Meldingenregistratiesysteem  
 Optimalisatiestudie  

 Quick-scan Stedelijke wateropgave (SWO) 
 Afkoppelplan 
 Baggerplan 
 Gegevens rioolbeheersysteem  

 

Basisrioleringsplannen en hydraulische herberekeningen 
De basisrioleringsplannen voor de kernen in de gemeente Ooststellingwerf zijn opgesteld in de periode 
1998 tot 2002 [lit. 2]. In de basisrioleringsplannen wordt door middel van modelberekeningen inzicht 
verkregen in het functioneren van de rioolstelsels. Hierbij wordt gekeken naar zowel het hydraulisch 
functioneren (de afvoercapaciteit) als het milieutechnisch functioneren (de vuilemissie). 
 
In 2010 zijn is het verhard oppervlak geactualiseerd en zijn hydraulische herberekeningen uitgevoerd. 
Ook deze resultaten zijn meegenomen in de nulmeting. 
 

Benchmark Rioleringszorg 
In 2013 heeft Ooststellingwerf deelgenomen aan de Benchmark Rioleringszorg. Dit onderzoek is een 
landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en pres-
taties van hun riolering(szorg). Alle Nederlandse gemeenten (430 stuks op dat moment) hebben deelge-
nomen. Op onderdelen van de nulmeting is gebruik gemaakt van de Benchmark Rioleringszorg. 

 
Meldingenregistratiesysteem 
Sinds 2005 werkt gemeente Ooststellingwerf met een meldingenregistratiesysteem. Daarnaast wordt in 
een excel-sheet door de buitendienst het aantal 'rioolgerelateerde' meldingen en de afhandeltijd geregi-
streerd. De aard van de melding wordt niet geregistreerd. 
 
In 2013 zijn er 86 klachten/meldingen binnen gekomen. Hiervan gaat het in ruim 25% van de gevallen 
om pompstoringen in minigemalen en in 25% van de gevallen om verstopte putten of kolken. Er is in 2 
gevallen melding gemaakt van wateroverlast na hevige neerslag, in 2 gevallen van stankoverlast en in 2 
gevallen van verzakkingen.  
 
De overige meldingen zijn divers van aard of niet goed te herleiden. 
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Quick-scan Stedelijke Wateropgave 
In 2008 is in een gezamenlijk traject met Wetterskip Fryslân de quick-scan Stedelijke Wateropgave voor 
Ooststellingwerf bepaald [lit. 3]. Deze quick-scan heeft betrekking op de onderdelen waterberging, 
grondwateroverlast- en rioleringsknelpunten. Voor dit onderzoek zijn indicatieve berekeningen uitge-
voerd en is een verkenning van bestaande knelpunten met betrekking tot de afvoercapaciteit van riole-
ring en grondwateroverlast uitgevoerd.  
 
Daarnaast zijn waterkwaliteitsknelpunten bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de volgende gege-
vens: 

 Regionaal meetpuntennetwerk waterkwaliteit 

 Meetwaarden effluent RWZI's 

 Klachtenregistratie Wetterskip Fryslân 

 

OAS Wolvega en afvalwaterakkoord 
Op 10 januari 2011 is de OAS Wolvega afgerond. Uit de analyse van de huidige situatie blijkt dat ge-
meente Ooststellingwerf en Weststellingwerf voldoen aan de basisinspanning en het waterkwaliteits-
spoor en dat het Wetterskip voldoet aan de overeengekomen afnamecapaciteit.  
 
In de OAS zijn (niet verplichte) maatregelen verkend die een verbetering kunnen opleveren van de duur-
zaamheid, doelmatigheid of het milieurendement. In het afwaterakkoord Wolvega is vastgelegd welke 
maatregelen worden uitgevoerd, wat deze maatregelen kosten en wie deze maatregelen betaald. De 
afgesproken maatregelen betreffen enkel maatregelen voor het Wetterskip of de gemeente Weststel-
lingwerf. Voor Ooststellingwerf komt er geen opgave voort uit het afvalwaterakkoord Wolvega.  
 

Overdracht (onderhoud) stedelijk water 
In voorbereiding op de overname van het stedelijk water is een set van uniforme uitgangspunten opge-
steld. Deze uitgangspunten zijn beschreven in het Integraal waterbeheer Wetterskip Fryslân in bebouwd 
gebied  [lit. 5]. In dit document zijn afspraken opgenomen hoe over te nemen watergangen worden op-
geleverd. Tevens bevat het document financiële afspraken omtrent de bekostiging van achterstallig on-
derhoud en toekomstig onderhoud.  
 
De impact van de overdracht stedelijke water op de bekostiging van de stedelijke watertaken zijn naar 
verwachting beperkt. Hiervoor zijn een aantal redenen:  

 In het stedelijk gebied is maar op zeer beperkte schaal oppervlaktewater aanwezig dat in de 

huidige situatie door de gemeente wordt onderhouden 

 Het gemeentelijk onderhoud aan stedelijke watergangen wordt momenteel betaald vanuit de 

algemene middelen. Er is geen voornemen dit beleid te wijzigen.  
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Gegevens rioolbeheersysteem 

In hoofdstuk 7 is een overzicht van de arealen in Ooststellingwerf weergegeven. Het merendeel van 
deze areaalgegevens is opgenomen in het beheersysteem (MI2-riolering). Voor de nulmeting is een da-
tadump van het beheersysteem gebruikt. Overige gegevens (waaronder kenmerken gemalen, randvoor-
zieningen en minigemalen drukriolering) zijn in separate overzichtslijsten aangeleverd. 
 
Om inzicht te krijgen en houden in de kwalitatieve toestand 
van de vrijverval riolering in het stedelijk gebied worden ri-
oolinspecties uitgevoerd. Bij het inspecteren van rioolstelsels 
worden putten en rioolstrengen bekeken met verschillende 
typen TV- en fotocamera's. Indien nodig wordt laserappara-
tuur ingezet om de voegwijdte te meten en ultrasonore 

meet apparatuur om 
de wanddikte van lei-
dingen te bepalen.  
 
De bevindingen van de inspecties worden vastgelegd in rappor-
ten. Deze informatie wordt tevens verwerkt in het rioolbeheer-
systeem, waardoor de informatie optimaal bereikbaar en be-
werkbaar is.  
 
 

Onderstaande grafiek toont de verdeling van de inspectiegraad over de leeftijd van de vrijverval riole-
ring. 

 

Figuur 8-1: inspectiegraad vrijverval riolering [bron GBI; peildatum maart 2014] 
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8.2 Ooststellingwerf – totaal 

 
Onderstaand schema toont het totaalbeeld van de nulmeting GRP Ooststellingwerf.  

 
 
In de volgende paragrafen wordt per onderdeel dieper gekeken naar de resultaten van de nulmeting. In 
bijlage E is de nulmeting in detail toegelicht. 
 
 

Vergelijk met nulmeting en ambitie 2009 

In het kader van het GRP 2010-2014 is in 2009 een nulmeting uitgevoerd (zie onderstaand schema). 
 

 
 
Ten opzichte van 2009 is de indeling van de kwaliteitscatalogus 2014 op onderdelen bijgesteld. Zo is bij de zorg-
plicht grondwater in de kwaliteitscatalogus 2014 sprake van 2 onderdelen, waar bij de kwaliteitscatalogus 2009 
deze nog bestond uit 1 onderdeel. Aan de achterliggende indeling van kwaliteitsnormen is echter niks gewijzigd.  
 
Onderling vergelijk met de nulmeting 2014 toont aan dat op het onderdeel verwerking van “hemelwater in riolen” 
sprake is van een hogere kwaliteit en dat ten aanzien van de grondwaterzorgplicht de eerste stappen zijn gezet 
van het laag kwaliteitsniveau naar het basisniveau (de ambitie; zie onderstaand schema). 
 

 
 
Naast de inspanning op het onderdeel inzameling van grondwater is op het onderdeel transport van afvalwater 
ook nog een inspanning nodig voor het behalen van het beoogd kwaliteitsniveau conform de ambitie 2009. 
 

 
 

publieks-
locatie

woonwijk bedrijven-
terrein

buiten-
gebied

afvalwater inzameling van afvalwater B B B B

transport van afvalwater H H H H

lozing/uitstoot van afvalwater B B B B

hemelwater omgang met hemelwater B B B B

wateroverlast vanuit de riolering B B B -

wateroverlast vanuit het oppervlaktewater B B B -

grondwater grondwateroverlast B B B -
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8.3 Stedelijk afvalwater 

 
Rioolaansluitingen 
Op dit moment zijn circa 11.700 percelen aangesloten op de riolering. Slechts 39 percelen (gelegen in 
het buitengebied) zijn niet op het riool aangesloten.  Hier loost het afvalwater via een zuiverende voor-
ziening lokaal in bodem of sloot. Stankklachten vanuit oppervlaktewater en of verontreinigingen van 
sloten en bodem komen hierdoor nauwelijks voor. 
 
Riolering 
Voor inzameling en transport van het stedelijk afvalwater wordt gebruik gemaakt van vrijverval riolering 
en mechanische riolering. Bij vrijverval riolering lopen de buizen een klein beetje schuin. Hierdoor 
stroomt het water vanzelf weg. Bij mechanische riolering duwt een pomp het afvalwater met kracht de 
buis (persleiding) in. Dit principe wordt vooral gebruikt als grote afstanden overbrugt moeten worden. 
In het stedelijk gebied van Ooststellingwerf wordt gebruik gemaakt van 195 km vrijverval riolering. In 
het buitengebied ligt 188 km persleiding.  
 
Mede door de relatief jonge leeftijd verkeert de vrijverval riolering voor inzameling en transport van 
stedelijk afvalwater in een behoorlijk goede technische staat. 
 

 

Figuur 8-2: technische staat vrijverval riolering stedelijk afvalwater [bron GBI; peildatum maart 2014] 

 
Van de totaal geïnspecteerde riolering (117 km) verkeert circa 8% door slijtage (aantasting van de bui-
zen) en schades (scheuren en verzakkingen) in een slechte staat (niveau laag). Wanneer er geen maatre-
gelen aan deze riolen worden getroffen is het risico aanwezig dat op (korte) termijn: 
 Deze riolen instorten; 

 Afvalwater stil blijft staan, met stankoverlast als gevolg; 

 Afvalwater uit de buis loopt, met bodemverontreiniging als gevolg; 

 Grondwater de buis inloopt. 
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Bedrijfszekerheid gemalen 
In het rioolstelsel zijn 889 gemalen toegepast. De gemalen zijn een kritisch onderdeel binnen het riole-
ringsstelsel. Uitval van een rioolgemaal kan al snel leiden tot overlast en schade. Om de bedrijfszeker-
heid te waarborgen wordt gemiddeld 2 x per jaar onderhoud aan de gemalen uitgevoerd. Gelijktijdig 
worden de gemalen geïnspecteerd en wanneer noodzakelijk kleinschalige reparaties uitgevoerd. De ach-
terliggende jaren is in de praktijk gebleken dat door deze kleinschalige reparaties vervangingen van de 
complete elektromechanische onderdelen van de rioolgemalen en drukriolering uitgesteld kan worden 
dan wel kan komen te vervalen.  
 
Daarnaast is een groot deel van de gemalen (circa 75%) aangesloten op een geautomatiseerd signale-
ringssysteem. Bij deze aansluitingen is sprake van een continue controle op de werking van de gemalen 
en kunnen storingen en calamiteiten spoedig worden verholpen.   

8.4 Hemelwater 

 
Riolering 
Voor inzameling en transport van overtollig hemelwater in de kernen (het stedelijk gebied) wordt ge-
bruik gemaakt van 177 km vrijverval riolering. Via dit riool wordt het hemelwater wat op stoepen, da-
ken, wegen, parkeerplaatsen en pleinen valt afgevoerd. In een groot deel van de vrijverval riolering 
(circa 124 km) wordt het 'schone' hemelwater samen met het vuile afvalwater in één buis afgevoerd 
naar de RWZI. Bij de overige 53 km riolering wordt het hemelwater gescheiden ingezameld en via een 
lozingspunt afgevoerd naar oppervlaktewater of geïnfiltreerd in de bodem. 
 
Over het geheel gezien verkeert de riolering voor inzameling en transport van overtollig hemelwater (22 
km riool) in een zeer goede technische staat. Dit is ook logisch omdat de riolering nog erg jong is (het 
overgrote deel is vanaf de jaren 90 aangelegd). Van de 22 km geïnspecteerde riolering verkeert circa 1% 
door slijtage (aantasting van de buizen) en schades (scheuren en verzakkingen) in een slechte staat (ni-
veau laag).  
 

 

Figuur 8-3: technische staat vrijverval riolering hemelwater [bron GBI; peildatum maart 2014] 
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Afvoercapaciteit riolering 
De riolering is bedoeld om bij normale buien probleemloos het water van wegen en daken af te voeren. 
Het rioleringssysteem is hiervoor, conform de landelijke normen, gedimensioneerd op een bui met een 
herhalingstijd van eens per twee jaar.  
 
Uit modelberekeningen (uitgevoerd in 2010) blijkt dat op enkele locaties de vrijverval riolen in theorie 
niet aan deze norm voldoet (o.a. Jan Roelswijk te Waskemeer, Laak te Oosterwolde, Opzienersweg te 
Haulerwijk en Boschlust te Appelscha). Hier worden 'water-op-straat' situaties berekend.  
 
Echter de afgelopen 4 jaar zijn er geen meldingen omtrent 'water-op-straat' of wateroverlast binnenge-
komen. De noodzaak om op deze locaties maatregelen te nemen is er dan vooralsnog ook niet. 
Vuiluitworp 
In een groot deel van het vrijverval riool (124 km) wordt naast het afvalwater ook overtollig hemelwater 
via dezelfde buis ingezameld en afgevoerd. Dit houdt in dat bij zwaardere buien het rioolstelsel volledig 
volloopt. Via één van 25 overstorten of 12 randvoorzieningen wordt het (verdund) afvalwater dat niet 
door de riolering kan worden verwerkt, afgevoerd naar oppervlaktewater. Het oppervlaktewater kan 
hierdoor vervuild raken waardoor risico's voor de volksgezondheid en aantasting van natuurwaarden 
kunnen optreden. Om dit zoveel mogelijk te beperken zijn in de periode 2005-2009 (plaperiode 2e GRP) 
tal van verbeteringsmaatregelen uitgevoerd. In 2009 is de laatste maatregel (het aanpassen van een 
rioolgemaal in Elsloo) uitgevoerd. Sindsdien wordt voldaan aan de (wettelijke) verplichtingen van de 
basisinspanning.   
 
Bergingsmogelijkheden voor overtollig hemelwater 
In 2008 is in samenwerking met Wetterskip Fryslân een verkennend onderzoek naar overlast vanuit op-
pervlaktewater uitgevoerd (de stedelijke wateropgave). Deze studie heeft geen knelpuntlocaties opgele-
verd. 
 
Technische staat watergangen en oevervoorzieningen 
Watergangen zijn van groot belang voor de berging en aan- en afvoer van hemelwater in en rondom de 
kernen. Op dit locaties waar verhard oppervlak is afgekoppeld wordt het hemelwater rechtstreeks afge-
voerd naar de watergangen. Maar ook het hemelwater wat bij zwaardere buien niet door de gemengde 
riolen verwerkt kan worden wordt via overstorten of randvoorzieningen geloosd op de watergangen. De 
watergangen vormen dus feitelijk een verlengstuk van het rioolstelsel.  
 
Door het baggeren worden de watergangen op diepte gehouden zodat ze voldoende afvoercapaciteit 
houden en daarmee droge voeten borgen. Naast de technische staat van de waterbodem is ook de tech-
nische staat van de oevervoorzieningen van belang. Ingezakte taluds en scheefstaande oevervoorzienin-
gen hebben namelijk invloed op de afvoercapaciteit van watergangen.  
 
De oevervoorzieningen en kunstwerken (bijvoorbeeld duikers) vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de wegbeheerder. De waterbodems (voor zover van toepassing in de gemeente Ooststellingwerf) vallen 
onder de verantwoording van de groenbeheerder.  
 
Het beheer van deze voorzieningen valt buiten de scope van dit GRP. Gezien de onderlinge relatie geeft 
dit GRP wel richting aan de ambitie voor het beheer van deze voorzieningen. Uitvoering en bekostiging 
ervan wordt geborgd in de beleid- en beheerplannen voor de discipline wegen en groen. 

8.5 Grondwater 

 
De bodemopbouw binnen de gemeente Ooststellingwerf varieert in sterke mate. Zo komen er onder 
andere veengronden, eerdgronden en (lemige) zandgronden voor. Daarnaast komen in grote delen van 
de gemeente binnen 40 tot 120 cm onder het maaiveld keileemlagen voor. Dit zorgt voor een ongun-
stige waterhuishouding. Na een periode van regen kan het hemelwater daardoor moeilijk wegzakken en 
kan gedurende langere tijd op maaiveld blijven staan. 
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Begin 2008 is in een gezamenlijk traject met Wetterskip Fryslân de Stedelijke Wateropgave voor Oost-
stellingwerf bepaald. Voor dit onderzoek zijn locaties met grondwateroverlast geïnventariseerd. Uit dit 
onderzoek zijn negen locaties naar voren gekomen waar sprake is van natte percelen/plantsoenen.  
 
De oorzaak van de problemen is inmiddels nader verkent. De oorzaken zijn divers van aard. Enerzijds 
worden problemen veroorzaakt door de aanwezigheid van keileem in de ondergrond, waardoor hemel-
water niet snel genoeg in de bodem kan infiltreren. Anderzijds zorgt demping en de gebrekkige onder-
houdsstaat van de watergangen voor een ongunstige waterhuishouding. Sloten vormen op diverse loca-
ties de erfafscheiding. Veelal zijn deze sloten in particulier eigendom. De achterliggende jaren hebben 
de eigenaren van de aangrenzende percelen nauwelijks tot geen onderhoud verricht of deze sloten zelfs 
gedempt. Overtollig hemelwater kan hierdoor niet meer weglopen en zorgt daarmee voor overlast. 
De achterliggende jaren heeft de gemeente in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare 
ruimte en/of in overleg met het Wetterksip een aantal probleemlocaties opgelost. In een aantal gevallen 
wordt nog nader onderzoek verricht.  

8.6 Budget 2014 (begroting) 

 

Traditioneel rioleringsbeheer 
De gemeentelijke begroting voor het traditioneel rioolbeheer omvatten voor 2014 circa € 2,9 miljoen. 
Het totaalbedrag in de begroting bestaat uit veel posten voor allerlei werkzaamheden. Circa een derde 
is bestemd voor reguliere exploitatie (klein) onderhoud. Circa een kwart wordt besteed aan personeels-
kosten en overhead. Hierin zijn ook de kosten inbegrepen voor het innen van de rioolheffing.  
 
Naast regulier (klein) onderhoud zijn ook eenmalige projectmatige investeringen nodig voor groot on-
derhoud (vervanging) dan wel verbetering van bestaande voorzieningen. Deze investeringen worden 
geactiveerd en omgezet in kapitaallasten (rente en afschrijving). Dit is veruit de grootste onderdeel van 
de begroting (bijna de helft).  
 

  begroting riole-
ring 

reguliere exploitatie 

De jaarlijkse terugkerende uitgaven die nodig zijn voor het in 
stand houden van het huidig areaal. Zoals het reinigen en in-
specteren van riolen, klein onderhoud aan riolen, onderhoud 
aan gemalen, kolkenzuigen, stroomkosten gemalen, straatveeg-
kosten, etc.. 

€ 0,86 mln. 
(30%) 

 

   
personeel & over-
head 

Om gemeentelijke watertaken te kunnen uitvoeren is een orga-
nisatie met deskundig personeel en materieel nodig.  

€ 0,69 mln. 
(24%) 

 

   

kapitaallasten 
De uitgaven voor eenmalige projectmatige onderhoudswerk-
zaamheden voor het in stand houden van en/of verbeteren van 
het bestaande areaal. 

€ 1,32 mln. 
(46%) 

 

   
 subtotaal rioolexploitatie € 2,87 mln. 

   
overig Compensabele btw en kwijtscheldingen. € 0,20 mln. 

   
 totaal budget € 3,07 mln. 

 

Stedelijk waterbeheer 
Het stedelijke waterbeheer (van de gemeentelijke watergangen) valt onder de verantwoording van de 
groenbeheerder. Voor het waterbeheer (onderhoud van schouwsloten en onderhoud van watergangen) 
is jaarlijks een bedrag opgenomen in de begroting. Dit budget wordt grotendeels gebruikt voor het on-
derhoud van schouwsloten in het buitengebied. Maar een deel wordt ook gebruikt voor onderhoud van 
watergangen in stedelijk gebied. Derhalve wordt, sinds 2012 (besluit Raad van 20 maart 2012), een deel 
van het budget (jaarlijks € 25.000) toegerekend aan de rioolheffing. 
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9 Wat vinden wij belangrijk? nadere toelichting op onze ambities 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de ambitie voor de gemeentelijke watertaken. Met andere woorden: op welke 
plek is welke kwaliteit wenselijk? 

9.1 Wat is ambitie? 

 
Ambitie is niets anders dan het gewenste kwali-
teitsniveau voor riolering en water in de verschil-
lende structuurelementen in de gemeente Oost-
stellingwerf. De ambitie stelt een doel en geeft 
aan wat voor product (wensbeeld) wordt geboden 
aan bewoners, ondernemers maar ook aan bezoe-
kers (o.a. toeristen). Bij het bepalen van de ambi-
tie zijn er keuzemogelijkheden in kwaliteit (de drie 
kwaliteitsniveaus). Elk kwaliteitsniveau heeft bij-
behorende consequenties en kosten. Oftewel: elke 
kwaliteit heeft z'n prijskaartje. 

9.2 Proces 

 
Op donderdag 26 juni 2014 zijn de 3 portefeuillehouders van de OWO gemeenten bijgepraat over de 
tussentijdse resultaten. Tijdens deze bijeenkomst is de methodiek van het outputgericht beheren toege-
licht en is gediscussieerd over de prijskwaliteit van de gemeentelijke watertaken en de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de opgave vanuit het Bestuursakkoord Water 2011 en het FBWK. De porte-
feuillehouders hebben die middag aangegeven wat zij belangrijk vinden ten aanzien de koers van de 
besparingen en de implementatie in de GRP's (aflezen van de barometer). De uitkomsten van deze bij-
eenkomst heeft de ambtelijke projectgroep meegenomen bij de invulling van de ambitie voor de ge-
meentelijke watertaken. 
 

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst is er door de ambtelijke 
projectgroep een voorverkenning uitgevoerd. Hierbij is gekeken 
naar:  

 Beleidsafspraken vanuit bestaande beleidsplannen; 
 Wet- en regelgeving; 
 Resultaten nulmeting.  

 

De uitkomsten zijn vertaald in zeven vraagstukken: 
1. Huidige ambitie voortzetten of bijstellen? 
2. 1 OWO koers voor de rioolheffing? 
3. Wat doen we met alternatieve financieringsstrategieën? 
4. Hoe gaan we met klimaatveranderingen om? 
5. Hoe kijken we aan tegen risicogestuurd rioolbeheer? 
6. Hoe kijken we aan tegen afkoppelen & duurzaamheid? 
7. Wat hoort tot de verantwoordelijkheid van de particulier? 

 

Aan de hand van deze vraagpunten zijn de ambities verkend: Volstaat het huidig niveau; moet het (nog) 
beter of mag het ook wat minder? Mag er verschil in kwaliteit zijn tussen woongebied en bedrijventerrei-
nen? Mogen besparingen tot (hogere) risico’s leiden? Hoe houden wij de lastenstijging beperkt? 
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Voor de inzet van besparingsmogelijkheden zijn de belangrijkste signalen uit deze bijeenkomst:  
a) De huidige ambitie voldoet; er is een sterke voorkeur om deze door te zetten mits dit past bin-

nen de beschikbare budgetten; 
b) Een verlaging van de huidige ambitie om te voldoen aan de besparingsopgave is niet gewenst; 
c) Besparingen mogen niet leiden tot hogere risico’s; 
d) De rekening van de besparing mag niet neergelegd worden bij de toekomstige generatie(s); 
e) Zet daar waar mogelijk de intergemeentelijke samenwerking (OWO) in om kosten te besparen. 

 
De volledige notulen van deze bijeenkomst zijn opgenomen in bijlage F. 

9.3 Waar is welke kwaliteitsniveau wenselijk? 

 
De zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater heeft het karakter van een resul-
taatsverplichting. De zorgplichten voor hemel- en het grondwater hebben daarentegen het karakter van 
een inspanningsverplichting, waarbij de gemeente bij de uitvoering van deze inspanning de beleidsvrij-
heid heeft die aanpak te kiezen die, gelet op de lokale omstandigheden, doelmatig is. Op onderdelen 
van de zorgplichten worden randvoorwaarden bepaald door wettelijke regels en verplichtingen. 
 
In deze paragraaf is het gewenst kwaliteitsniveau per zorgplicht vertaald in een ambitie. In de kwaliteits-
catalogus (zie hoofdstuk 0) is deze ambitie vertaald in sfeerbeelden, een kwaliteitsbeschrijving en een 
technisch normenkader. 

9.3.1 Ambitie stedelijk afvalwater 

 

Inzameling van stedelijk afvalwater 
Voor inzameling van stedelijk afvalwater wordt voorgesteld (in lijn met het GRP 2010-2014) het niveau 
basis voort te zetten. Dit sluit aan bij de wettelijke resultaatsverplichting van het Rijk (zorgplicht stedelijk 
afvalwater, zie kader rechtsonder) en de regelgeving van het Wetterskip.  
  

 
Nieuwe aansluitingen 
In lijn met de landelijke inzichten/voorschriften worden bij 
nieuwbouwlocaties bij de aanleg meteen duurzame sys-
temen toegepast, waarbij vuil en schoon water zoveel mo-
gelijk gescheiden blijft. Hiermee worden stankklachten en 
of verontreinigingen van sloten en bodem voorkomen. 
 
Bestaande aansluitingen zonder aansluiting op de riolering 
Gemeentebreed is momenteel van een aansluitgraad van 
99,7%. Stankklachten en of verontreinigingen van sloten 
en bodem komen hierdoor nauwelijks voor.  
 
Momenteel beschikken 39 percelen over een eigen voor-
ziening. De gemeente heeft hier geen zorgplicht meer. 
 
Toezicht bij nieuwe rioolaansluitingen 
Sinds de jaren 90 worden bij nieuwbouwlocaties systemen 
toegepast waarbij vuil en schoon water gescheiden blij-
ven. Het risico op foutieve aansluitingen (vuilwater wat in 
het hemelwater riool loopt en zo rechtstreeks de sloot in 
kan stromen) is bij deze systemen groter.  

voortzetten huidig beleid B B B B

buitengeb.publ.locatie woonwijk bedr.terrein

zorgplicht stedelijk afvalwater volgens Artikel 10.33 
Wet milieubeheer: 
 
De gemeenteraad of burgemeester en wethouders 
dragen zorg voor de inzameling en het transport van 
stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het 
grondgebied van de gemeente gelegen percelen, 
door middel van een openbaar vuilwaterriool. 
 
In plaats van een openbaar vuilwaterriool kunnen af-
zonderlijke systemen of andere passende systemen 
worden toegepast, indien met die systemen een-
zelfde graad van bescherming van het milieu wordt 
bereikt. 
 
Op verzoek van burgemeester en wethouders kun-
nen gedeputeerde staten in het belang van de be-
scherming van het milieu ontheffing verlenen van de 
zorgplicht. 
 
De ontheffing kan, indien de ontwikkelingen in het 
gebied waarvoor de ontheffing is verleend daartoe 
aanleiding geven, door gedeputeerde staten worden 
ingetrokken. 



GRP Ooststellingwerf 2015-2019 
Achtergronddocument - definitief  
projectnr. 266633 
7 mei 2015, revisie 06 

 

blad 51 van 76 

 

 

Om dit risico zoveel mogelijk terug te dringen worden nieuwe aansluitingen onder toezicht van de ge-
meente aangesloten op de gemeentelijke voorzieningen. Particulieren mogen zelf niet de aansluiting 
realiseren. Deze lijn wordt met het nieuwe GRP doorgezet.  
 
Gebruik van de aansluitingen 
In het buitengebied was bij de oude drukrioolsystemen (aanlegperiode t/m jaren '80) vaak sprake van 
foutieve aansluitingen. Bij de aansluiting zijn de perceelseigenaren destijds aangespoord af en toe een 
dakwaterafvoer aan te sluiten (voor een betere doorstroming). Sommige bewoners hebben hier invul-
ling aan gegeven door een regenpijp aan te sluiten op het drukriool. Deze aansluitingen zorgen bij he-
vige regenval voor wateroverlast voor de aanwonende. De  grootste knelpunten zijn inmiddels verhol-
pen. Daar waar foutieve aansluitingen worden geconstateerd die leiden tot wateroverlast voor de aan-
wonende worden deze verholpen (niveau basis). Er wordt geen preventief onderzoek verricht naar fou-
tieve aansluitingen. 

 
Transport van stedelijk afvalwater 
Voor transport van stedelijk afvalwater betekent het voortzetten van het huidig beleid het niveau hoog. 
Dit is een bewuste “plus” bovenop de wettelijke resultaatsverplichting van het Rijk (zorgplicht stedelijk 
afvalwater, zie kader op het vorig blad) en de regelgeving van het Wetterskip.  
 
Dit is een afgeleide van het Raadsbesluit van 16 december 2003 waarin de keuze is gemaakt alle perce-
len aan te sluiten op de riolering. Daardoor zijn de rioolgemalen nu een kritisch onderdeel binnen het 
rioleringsstelsel. Uitval van een rioolgemaal kan al snel leiden tot flinke overlast en schade voor mens en 
omgeving. Om dit te voorkomen wordt op het onderdeel transport van stedelijk afvalwater een hoog 
niveau geambieerd. 

 
 
Technische staat voorzieningen 
Voor het transport van stedelijk afvalwater moeten de voorzieningen in een 
goede technische staat verkeren. Het is niet persé noodzakelijk dat de voor-
zieningen te allen tijde in "nieuwstaat" verkeren. Enige vorm van schade is 
acceptabel maar zodra dit het functioneren van de voorzieningen benadeeld 
en sprake is van risico op overlast (niveau laag) worden deze schades opge-
lost door het uitvoeren van vervangingen en deelreparaties. Op deze manier 
worden de risico's die deze schades met zich mee brengen opgeheven. 
 
In lijn met het coalitieakkoord 2010-2014 wordt de komende planperiode wel een alternatieve onder-
houdstrategie ingezet (zie ook hoofdstuk 0). 
 
Inspectie van de voorzieningen (beheer) 
Mede door de relatief jonge leeftijd verkeren de voorzieningen voor transport van stedelijk afvalwater 
in een behoorlijk goede technische staat. Maar de voorzieningen worden wel steeds ouder en hebben 
dus meer en vaker onderhoud nodig. De huidige inspectiestrategie heeft tot doel om van de oudere 
voorzieningen over goede en actuele inspectiegegevens te beschikken. Hiermee zijn schades vroegtijdig 
in beeld en kan er tijdig gestuurd worden op (herstel)maatregelen. Deze inspectiestrategie wordt de 
komende planperiode aangehouden. 
 
Naast periodieke inspectie van riolen is het ook noodzakelijk de overige voorzieningen (gemalen, over-
storten, randvoorzieningen, terugslagkleppen, inlaatconstructies, etc.) periodiek (halfjaarlijks/jaarlijks) 
te inspecteren. Eventuele gebreken die het functioneren belemmeren komen zodoende vroegtijdig in 
beeld en kunnen hersteld worden voor deze tot een overlastsituatie kunnen leiden.  
 

voortzetten huidig beleid H H H H
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Waarborgen bedrijfszekerheid rioolgemalen 
De rioolgemalen zijn door het volledig rioleren van de gemeente een kri-
tisch onderdeel binnen het rioleringsstelsel. Uitval van een rioolgemaal 
kan al snel leiden tot flinke overlast en schade voor mens en omgeving. 
Het is daarom noodzakelijk tijdig en adequaat te handelen in geval van 
een storing. Voor borging van de bedrijfszekerheid van de rioolgemalen 
wordt de onderhoudsstrategie uit het GRP 2010-2014 voortgezet.  
 
Alle 41 rioolgemalen in het stedelijk gebied zijn aangesloten op een zogeheten telemetriesysteem.  
Door deze aansluiting is sprake van een continue controle op de werking van de rioolgemalen en kunnen 
storingen en calamiteiten spoedig worden verholpen. Hiermee wordt de bedrijfszekerheid meer dan 
voldoende gewaarborgd. Daarnaast zijn in het buitengebied de minigemalen die na 1985 geplaatst zijn 
(circa 610 stuks) eveneens aangesloten op het telemetriesysteem. 
 
In OWO verband wordt momenteel gewerkt aan een gemeenschappelijke aanschaf en installatie van 
een nieuw telemetriesysteem. Na installatie van dit systeem werken de 3 OWO gemeenten met een-
zelfde systeem. Dit maakt het eenvoudiger onderhoudswerkzaamheden te clusteren waardoor effici-
ency voordeel is te bereiken. 

9.3.2 Ambitie hemelwater 

 

Inzameling van overtollig hemelwater 

In lijn met het huidig beleidskader streeft de gemeente er naar 
vermenging van schoon hemelwater met afvalwater terug te 
dringen (ontvlechten), waarbij de trits "vasthouden-bergen-af-
voeren" de voorkeursvolgorde is (basis niveau). Hiermee wordt 
een verdere vermindering van de vuiluitstoot van afvalwater 
bereikt waarmee de kans op stankoverlast en vervuiling van 
sloten bij overstortsituaties wordt verminderd.  
 
Om het risico op foutieve aansluitingen te verminderen wordt in bestaand stedelijk gebied geen particu-
lier oppervlak afgekoppeld. Deze visie is in het GRP 2010-2014 beleidsmatig verankerd.  
 
Het actief scheiden van de waterstromen kost veel geld en levert bij de realisatie veel overlast voor om-
wonenden. Daarom wordt ervoor gekozen afkoppelen mee te laten liften met overige projecten (wegre-
constructies, rioolvervanging, revitalisering, etc.) en alleen in die gevallen waar afkoppelen ook meer-
waarde heeft. Oftewel "afkoppelen is geen doel op zich".  
 

 
 
Afkoppelen in bestaand gebied 
In bestaand gebied is vaak sprake van een gemengd riool (het vuile afvalwater wordt samen met het 
'schone' hemelwater in één buis afgevoerd). Bij het vervangen van de riolering doet zich de mogelijkheid 
voor de waterstromen te scheiden. Echter het scheiden van de waterstromen kost meer geld en levert 
bij de realisatie meer overlast voor omwonenden. Daarom wordt bij elke rioolvervanging getoetst of 
afkoppelen meerwaarde biedt. Oftewel "afkoppelen is geen doel op zich". 
 
 
 

voortzetten huidig beleid B B B -
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Verordeningsbevoegdheid 
Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instantie zelf ver-
antwoordelijk geworden voor het omgaan met vrijkomend water 
op hun eigen perceel (zie kader rechts). De gemeente heeft een 
verordeningsbevoegdheid. Dit maakt het mogelijk aan te geven 
wanneer particulieren het hemelwater mogen aanbieden en hoe-
veel. Daarnaast kan aangegeven worden hoe particulieren het he-
melwater moeten aanbieden. Hiermee is het ook mogelijk parti-
culieren te verplichten op eigen terrein de waterstromen te 
scheiden en het hemelwater aan te sluiten op het gemeentelijk 
hemelwater- of ontwateringsstelsel.  
 
Nieuwbouw 
De particulier is bij nieuwbouw (zowel inbreiding- als uitbreidingslocaties) verplicht de afvalwaterstro-
men gescheiden aan te leveren. De gemeente legt een gemeentelijk hemelwaterstelsel aan (riool of wa-
tergang). Het hemelwater van het openbaar gebied wordt hierbij aangesloten. De particulier krijgt de 
mogelijkheid om ook het overtollige hemel- en/of grondwater hierop aan te sluiten. Er kan ook voor 
worden gekozen om géén voorziening aan te leggen zodat de verantwoordelijkheid voor de afvoer van 
het hemelwater volledig bij de perceelseigenaar komt te liggen. Vanwege  de lokale grondslag (keileem 
lagen in de ondergrond) wordt het verplicht verwerken op eigen terrein niet verplicht. Het is namelijk 
niet ondenkbaar dat verplichte verwerking (infiltratie) van hemelwater op eigen terrein leidt tot grond-
wateroverlast. Wel wordt lokale verwerking van hemelwater door de particulier vanuit de gemeente 
toegejuicht. 
 
Bestaand gebied 
In bestaand gebied is vaak sprake van een gemengd riool (het vuile afvalwater wordt samen met het 
'schone' hemelwater in één buis afgevoerd). Bij het vervangen van de riolering wordt afkoppelen over-
wogen. Bij afkoppelen wordt het hemelwater van het openbaar gebied aangesloten op een (nieuw aan 
te leggen) gemeentelijk hemelwater- of ontwateringsstelsel (riool of watergang).Om foutieve aansluitin-
gen te voorkomen wordt er geen particulier oppervlak afgekoppeld. Het scheiden van  afvalwaterstro-
men op particulier terrein bij bestaande bebouwing brengt veelal forse investeringen met zich mee. Om 
deze redenen is het niet reëel de particulier hier bij bestaande bebouwing toe te verplichten. 
 

Verwerking van overtollig hemelwater in riolen 
Als gevolg van de klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige regenbuien toe. Het is daarmee 
de vraag of het huidig beleid (niveau basis) volstaat. Een hogere ambitie vraagt wel om forse investerin-
gen én daarmee hogere lasten voor de bewoners en on-
dernemers. Zeker in situaties waarbij relatief jonge rio-
len moeten worden vervangen, die technisch gezien nog 
niet aan vervanging toe zijn is dit kapitaalsvernietiging.  
 
Naast de ondergrondse rioolbuizen gaan dan ook de wa-
tergangen een belangrijke rol spelen in de aan- en af-
voer van overtollig hemelwater. Het peilbeheer van de 
watergangen is een verantwoordelijkheid van wet-
terskip Fryslân. Naast het wetterskip spelen ook particu-
lieren een belangrijke rol. Volledig verharde tuinen en 
percelen zorgen voor een extra belasting op de gemeen-
telijke voorzieningen. 

voortzetten huidig beleid B B B B
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zorgplicht hemelwater volgens Artikel 3.5 
Waterwet: 
 
De gemeenteraad of het college van burge-
meester en wethouders dragen zorg voor 
een doelmatige inzameling en verwerking 
van het afvloeiend hemelwater, voor zover 
van degene die zich daarvan ontdoet, voor-
nemens is zich te ontdoen of zich moet ont-
doen, redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd het afvloeiend hemelwater op of in 
de bodem of in het oppervlaktewater te 
brengen. 
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Afvoercapaciteit riolering 
Wateroverlast is een gevoelig item. Het is niet acceptabel om hieraan voorbij te gaan! Wel is het zaak 
duidelijk onderscheid te maken tussen 'hinder', 'ernstige hinder' en 'overlast'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De riolering is bedoeld om bij normale buien probleem-
loos het hemelwater af te voeren. Het bestaand riole-
ringssysteem is hiervoor, conform de landelijk gangbare 
uitgangspunten gedimensioneerd op een hevige bui met 
een herhalingstijd van eens per twee jaar.  
 
Nu is het nog zo dat de gemeente situaties accepteert 
waarbij sprake is van 'water-op-straat' in de vorm van 
hinder, maar geen situaties waar sprake is van ernstige 
hinder dan wel overlast (basisniveau).  
 
Daarbij is het de vraag of al dit water wel in de buis 
"moet" passen. Naast de ondergrondse rioolbuizen kun-
nen ook wegen, watergangen en groenvoorzieningen een 
belangrijke rol spelen in (tijdelijke berging) aan- en afvoer 
van overtollig hemelwater. 

'water-op-straat' is nog geen wateroverlast 
 
Een rioolstelsel kan enorme hoeveelheden neer-
slag verwerken in relatief korte duur. De gemid-
delde jaarlijkse neerslaghoeveelheid kan in een 
dag worden verwerkt. Het grootste deel van het 
water wordt dan afgevoerd via de overstorten. 
Er mag gemiddeld 1x per 2 jaar 'water-op-straat' 
optreden. Dit verschijnsel wordt principieel nog 
niet beschouwd als wateroverlast. Bij 'water-op-
straat' wordt onderscheid gemaakt in 3 verschil-
lende gradaties: 
 Hinder, kort durend beperkte hoeveelheden 

'water op straat', met een duur in de orde 
van 15 –30 minuten; 

 Ernstige hinder, forse hoeveelheden 'water 
op straat', ondergelopen tunnels, opdrij-
vende putdeksel, met een duur in de orde 
van 30 – 120 minuten; 

 Overlast, langduriger en op grotere schaal 
'water op straat', water in winkels, woningen 
met materiële schade en mogelijk ook ern-
stige belemmering van het (economische) 
verkeer. 

 
bron: Stichting RIONED 

overlast 

ernstige hinder 

hinder 
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Stresstest 
De zomer van 2014 kenmerkte zich o.a. door veel zware buien. Herhaaldelijk vielen verspreid over het 
land intensieve regen- en onweersbuien met wateroverlast en schade.  
 
In de gemeente Ooststelling-
werf zijn er geen meldingen 
bekend van wateroverlast. Ook 
in achterliggende jaren hebben 
zich (voor zover bekend) geen 
situaties voorgedaan die geleid 
hebben tot wateroverlast. 
 
Mogelijk beschikken de voor-
zieningen over een dermate 
hoge afvoercapaciteit dat ze 
ook de zware buien goed kun-
nen verwerken. Maar het kan 
ook zijn dat de intensiteit van 
de buien lager was dan op de 
locaties waar wel sprake was 
van wateroverlast. 
 
Omdat het specifieke inzicht in het functioneren van de voorzieningen bij extreme neerslag ontbreekt 
gaan wij de komende planperiode een onderzoek uitvoeren (stresstest).  
 
Technische staat voorzieningen 
Net als bij de voorzieningen voor het transport van stedelijk afvalwater geldt voor de voorzieningen voor 
inzameling en verwerking van overtollig hemelwater dat deze in een goede technische staat moeten 
verkeren. Het is niet persé noodzakelijk dat de voorzieningen te allen tijde in "nieuwstaat" verkeren. 
Enige vorm van schade is acceptabel maar zodra dit het functioneren van de voorzieningen benadeeld 
en sprake is van risico op overlast (niveau laag) worden deze schades opgelost door het uitvoeren van 
vervangingen en deelreparaties. Op deze manier worden de risico's die deze schades met zich mee 
brengen opgeheven.  
 
In lijn met het coalitieakkoord 2010-2014 wordt de komende planperiode wel een alternatieve onder-
houdstrategie ingezet (zie ook hoofdstuk 0). 
 

Verwerking van overtollig hemelwater in de openbare ruimte 
Naast de ondergrondse rioolbuizen speelt ook de openbare ruimte (watergangen en groen-voorzienin-
gen) een belangrijke rol in de aan- en afvoer van overtollig hemelwater. Vanuit de Watervisie Ooststel-
lingwerf geldt voor verwerking van het overtollig hemelwater in de openbare ruimte een basisambitie 
die aansluit op landelijke normen. Net als bij het vorig onderdeel "verwerking van overtollig hemelwater 
in riolen" speelt ook bij dit onderdeel de klimaatverandering een rol. En is het hier eveneens de vraag of 
het huidig beleid (niveau basis) volstaat.  
 

 

voortzetten huidig beleid B B B B
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Onderhoud aan watergangen en oevervoorzieningen in stedelijk gebied 
De watergangen vormen feitelijk een verlengstuk van het rioolstelsel. Wij 
hechten dan ook grootte waarde aan watergangen die in staat zijn het 
overtollig hemelwater te bergen dan wel af te voeren (niveau basis). 
 
De oevervoorzieningen en kunstwerken (bijvoorbeeld duikers) vallen on-
der de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. De waterbodems 
(voor zover van toepassing in de gemeente Ooststellingwerf) vallen onder 
de verantwoording van de groenbeheerder.  
 
Vanwege het belang van watergangen bij de berging, aan- en afvoer van 
hemelwater wordt een deel van de onderhoudskosten voor watergangen 
en oevervoorzieningen gedekt vanuit de rioolheffing.  
 
Overdracht beheer stedelijk water 
De gemeente hecht grootte waarde aan watergangen die in staat zijn het overtollig hemelwater te ber-
gen dan wel af te voeren (niveau basis). In de overdracht van het beheer van de watergangen naar het 
Wetterskip zal de gemeente zorg dragen dat deze ambitie gehandhaafd blijft als het Wetterskip het on-
derhoud overneemt. 
 
Bij de overdracht worden gelijktijdig afspraken gemaakt over (verdeling van) de beheer- en onderhouds-
kosten. Zo voert de gemeente vanuit oogpunt van efficiency momenteel al taken namens het Wet-
terskip uit (hekkelen van watergangen in de kernen). 

9.3.3 Ambitie grondwater 

 

Inzameling van grondwater 
De bodemopbouw binnen de gemeente Ooststelling-
werf varieert in sterke mate. In grote delen van de 
gemeente komen binnen 40 tot 120 cm onder het 
maaiveld keileemlagen voor. Dit zorgt voor een on-
gunstige waterhuishouding met als gevolg dat na 
een periode van regen het hemelwater gedurende 
langere tijd blijft staan. 
 
De achterliggende jaren heeft de gemeente een basisambitie (passieve rol) aangehouden. Enerzijds om-
dat er weinig meldingen van grondwaterproblemen zijn anderzijds vanwege de lokale situatie als gevolg 
van de keileemlagen.  

 
Het doorzetten van deze basisambitie betekent dat de perceelseigenaar zelf verantwoordelijk is voor de 
afwatering en aansluiting op eigen terrein. Bewoners en ondernemers kunnen bij het gemeentelijk wa-
terloket terecht voor grondwaterproblemen. Geregistreerde meldingen worden net als andere meldin-
gen behandeld. Bij herhaalde meldingen wordt onderzoek verricht om te achterhalen of sprake is van 
een grondwaterprobleem. Als er maatregelen in openbaar gebied nodig zijn om acute (gezondheids)pro-
blemen aan te pakken dan wel te voorkomen worden die door of onder regie van de gemeente (in 
nauwe samenwerking met het Wetterskip) uitgevoerd. Wel is er behoefte om een duidelijk(er) afwe-
gingskader te formuleren voor de technische oplossingen. Tot op heden wordt er vaak een maatwerkop-
lossing toegepast. Er is vooralsnog geen behoefte voor inrichting van een grondwatermeetnet.  
 
Bij het vervangen van riolen wordt bepaald of het zinvol is aansluitmogelijkheden voor de afvoer van 
overtollig grondwater mee te nemen.  
 

voortzetten huidig beleid B B B -

buitengeb.publ.locatie woonwijk bedr.terrein

zorgplicht grondwater volgens Artikel 3.6 Waterwet: 
 
De gemeenteraad of het college van burgemeester en 
wethouders dragen zorg voor het in het openbaar ge-
meentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 
voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mo-
gelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het 
treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de 
zorg van het waterschap of de provincie behoort. 
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Verwerking van grondwater 

 
Verwerking in bestaand gebied 
Het aantal meldingen over grondwaterproblemen in bestaand gebied is minimaal. De achterliggende 
jaren heeft de gemeente in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte en/of in 
overleg met het Wetterskip een aantal probleemlocaties opgelost. In een aantal gevallen wordt nog na-
der onderzoek verricht.  
 
Mocht echter de komende jaren blijken dat er op andere locaties maatregelen in openbaar gebied nodig 
zijn om acute (gezondheids)problemen aan te pakken dan wel te voorkomen worden die door of onder 
regie van de gemeente (in nauwe samenwerking met het Wetterskip) uitgevoerd. Bij voorkeur wordt 
hierin aansluiting gezocht bij andere werkzaamheden in de openbare ruimte (weg- en of rioolrecon-
structies). 
 
In stand houden greppels 
In het verleden zijn in de oudere delen van de kernen op diverse locaties (veelal door toedoen van de 
particulieren) greppels achter woningen gedempt. Hier is beter toezicht op nodig. Goede en duidelijke 
communicatie naar de bewoners is daarbij noodzakelijk. 
 
Verwerking bij nieuwbouw 
Bij nieuwbouwlocaties wordt verwerking van grondwater afdoende ondervangen in het "watertoets 
proces". Hierbij worden vooraf (dus voordat er een schop de grond in gaat) de waterhuishoudkundige 
belangen expliciet en op evenwichtige wijze meegewogen bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties. 
 
Technische staat voorzieningen 
De aangelegde drainage is vastgelegd in het beheersysteem van de gemeente. De voorzieningen wor-
den, gelijktijdig met het reinigen en inspecteren van de riolering, gereinigd en geïnspecteerd. Op deze 
wijze wordt de functie van de drainage bewaakt en wordt voorkomen dat de drainage verstopt raakt. 
Bovendien kan op deze wijze bepaald worden wanneer de drainage vervangen dient te worden.  
 
 
 
 
 
 

voortzetten huidig beleid B B B -
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10 Besparingspotentieel 
 
Parallel aan het opstellen van dit nieuwe GRP is ook onderzoek verricht naar het besparingspotentieel. 
Daarbij heeft voortdurend een wisselwerking plaatsgevonden met de conclusies en voorstellen vanuit 
de besparingsnotitie. Op die manier worden de voorstellen tot besparing direct geactiveerd en geïmple-
menteerd in het beleid.  
 
In de separate rapportage “Besparingsnotitie OWO gemeenten, Samenwerken in de waterketen” is het 
besparingspotentieel in detail onderbouwd. In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenomen met de 
concrete besparingsmogelijkheden die geactiveerd en geïmplementeerd worden in het GRP. 

10.1 Selecteren van de besparingsmogelijkheden 

 
De verschillende besparingsmaatregelen zijn ondergebracht in 7 thema’s: 
 
Thema 1 - uniformeren planvorming 
Kennis en kunde bundelen en efficiency behalen door 
gezamenlijk plannen (bijvoorbeeld GRP, BRP, afval-
waterplan, onderhoudsplan, verordeningen) op te 
stellen of aan te besteden. 
 
Thema 2 - gezamenlijke dataverzameling en gege-
vensbeheer 
Kennis en kunde bundelen en efficiency behalen door 
gezamenlijk het gegevensbeheer en de dataverzame-
ling uit te voeren (bijvoorbeeld door gezamenlijk te 
meten, te monitoren, meetinformatie te koppelen, 
telemetriesysteem). 
 
Thema 3 - afstemmen en combineren van reguliere 
en cyclische beheeractiviteiten 
Gezamenlijk beheeractiviteiten uitvoeren, materieel 
uit te wisselen, storingen op te lossen of standaardi-
saties op het gebied van installatie en equipement 
door te voeren. 
 
Thema 4 - facilitaire bundeling 
Kennis en kunde bundelen door bijvoorbeeld gezamenlijk te informeren, belasting te heffen of te handhaven en 
personeel uit te wisselen. 
 
Thema 5 - heroverwegen van verbeteringsmaatregelen 
In de komende planperiode staan diverse maatregelen gepland, bijvoorbeeld ten aanzien van de waterberging, af-
koppelen, grondwatermetingen. Hierbij geldt dat er per gemeente verschillende verbeteringsmaatregelen gepland 
kunnen zijn. Voor Ooststellingwerf zijn er geen verbeteringsmaatregelen nodig en vervalt derhalve dit thema. 
 
Thema 6 - alternatieve beheer- en vervangingsstrategieën 
Andere strategieën, bijvoorbeeld gericht op levensduurverlenging, het hanteren van een andere reiniging- en in-
spectiestrategie, gebaseerd op werkelijkheid en uitgebalanceerde gedragsmodellen in plaats van op normen en 
richtlijnen. 
 
Thema 7 - alternatieve toerekening- en financieringsstrategieën 
Andere afschrijvingsmethodes of kostentoedelingen leiden tot een ander kostendekking- of investeringspatroon.  

 
De eerste vier thema's gaan uit van een gezamenlijke aanpak in OWO verband. De mate van besparing is 
daarmee afhankelijk van de mate of intensiteit van de samenwerking. De laatste drie thema’s zijn indivi-
dueel en gezamenlijk op te pakken en leveren feitelijk alleen een individuele besparing op.  

besparen door 

samen te werken

samenwerken

vertrouwen

begrijpen

kennen

individuele besparingen ("couleur locale")

thema 4: facilitaire 
bundeling

thema 3: afstemmen 
en combineren van 
reguliere en cyclische 
beheeractiviteiten

thema 2: gezamenlijke 
dataverzameling en 
gegevensbeheer

thema 1: uniformeren 
planvorming

thema 5: 
heroverwegen van 
verbeterings-
maatregelen

thema 6: alternatieve 
beheer- en 
vervangings-
strategieën

thema 7: alternatieve 
toerekening- en 
financierings-
strategieën
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10.2 Besparen door slimmer (samen) te werken in output/outcome gestuurd beheer 

 
Uit de verkenning naar het besparingspotentieel in de waterketen is gebleken dat de OWO gemeenten 
de achterliggende jaren de overstap hebben gemaakt van normgestuurd beheer naar output/outcome 
gestuurd beheer. Enkele voorbeelden van deze overstap zijn: 
 Gerichte afweging (o.a. op basis van risico’s en omgevingsfactoren) voor vervanging van voorzienin-

gen (riolen en gemalen) in alle drie gemeenten; 
 Inzet van nieuwe rioolrenovatie technieken als alternatief voor vervanging. 
 
De verkenning heeft ook aangetoond dat de budgetten voor het beheer nog niet in alle situaties hierop 
zijn bijgesteld. Deze zijn veelal nog gebaseerd op het normgestuurd beheer. Daarnaast is gebleken dat 
door samenwerking nog efficiënter gewerkt kan worden. Clustering/opschalen leidt tot voordeel; zaken 
hoeven nog maar één keer uitgevoerd te worden in plaats van drie keer afzonderlijk. 
 
Het voorstel is in te zetten op besparen door slimmer (samen) te werken in output/outcome gestuurd 
beheer. Het verder verbeterde inzicht in de toestand en het functioneren van de voorzieningen maakt 
het daarbij mogelijk een strategie gericht op predictief beheer in te richten. Daarbij worden geen con-
cessies gedaan aan de ambities zoals die in huidige GRP’s zijn vastgesteld. Verlagen van de normen is 
dan ook niet aan de orde. 
 
In onderstaande tabel is het besparingspotentieel (ten opzicht van de situatie 2014) weergegeven dat 
ingeboekt wordt met dit GRP. 
 

Maatregel besparingspotentieel [euro’s] 

Thema 1 - uniformeren planvorming   

In OWO-verband planvorming nauwer op elkaar afstemmen en samen oppakken 
waar dat meerwaarde heeft 

1.500 Structureel op jaarba-
sis 

3.000 / 9.500 Eens per 5 jaar 

Thema 2 - gezamenlijke dataverzameling en gegevensbeheer   

3 afzonderlijke rioolbeheersystemen samenvoegen tot 1 systeem 4.000 Structureel op jaarba-
sis 

Implementatie van centraal telemetriesysteem 12.700 Structureel op jaarba-
sis 

Thema 3 - afstemmen en combineren van reguliere en cyclische beheeractiviteiten   

Gecombineerde uitvoering reiniging en inspectie in meerjarencontract + bunde-
ling/opschalen overige reguliere en cyclische beheeractiviteiten 

114.000 Structureel op jaarba-
sis 

Thema 4 - facilitaire bundeling   

Inrichting van een uniforme gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de rioolhef-
fing 

n.t.b.  

Nauwere samenwerking van de 3 buitendiensten n.t.b.  

Thema 5 - heroverwegen van verbeteringsmaatregelen   

- n.v.t.  

Thema 6 - alternatieve beheer- en vervangingsstrategieën   

Inzet van alternatieve beheerstrategieën voor het vervangen van vrijverval riolering 
waarbij uitgegaan wordt van reëlere renovatie en vervangingsprognoses op basis van 
restlevensduur en reële veiligheidsmarges worden gehanteerd. 

4.700.000 Eenmalig op de ver-
vangingsprognose in 
de periode 2015-2020. 

Inzet van alternatieve beheerstrategieën voor het vervangen van gemalen die is bij-
gesteld naar het huidige regime van klein onderhoud aan de gemalen. 

1.400.000 Eenmalig op de ver-
vangingsprognose in 
de periode 2015-2020. 

Thema 7 - alternatieve toerekening- en financieringsstrategieën   

Een alternatieve financieringsstrategie instellen waarbij investeringen voor renovatie 
en vervanging van vrijverval riolering direct afgeboekt worden en deze niet langer te 
activeren en als kapitaallast ten laste van de begroting te brengen. 

  

 
Actueel inzicht is van belang bij de overstap van normgestuurd beheer naar beheer gestuurd op out-
put/outcome. Het uitvoeren en continueren van (gerichte) inspecties is een randvoorwaarde om de al-
ternatieve beheerstrategie (die ten grondslag ligt aan beheren op basis van output/outcome) te laten 
slagen. 
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11 Uitvoeringsprogramma van het beleidsscenario 
 
Met de uitkomsten van de bijeenkomst met de 3 portefeuillehouders “barometer bestuur” van 26 juni 
2014 heeft de ambtelijke projectgroep de beleidsscenario’s voor de komende planperiode uitgewerkt. 
 

scenario A 

Huidig beleid voortzetten – raming conform uitgangspunten 3e GRP 

In scenario A wordt het beleid van het 3e GRP voortgezet. Dit scenario richt zich 

op in stand houden wat goed functioneert en datgene verbeteren wat nog niet 
goed functioneert. De ramingen voor de activiteiten, die nodig zijn voor het be-
reiken c.q. in stand houden van deze ambitie zijn geraamd op basis van normge-
stuurd beheer. 

  

scenario B 

Huidig beleid voortzetten – inboeken besparingspotentieel 
De ambitie van scenario B is gelijk aan die van scenario A. Ook dit scenario richt 
zich op in stand houden wat goed functioneert en datgene verbeteren wat nog 
niet goed functioneert. De ramingen voor de activiteiten zijn gebaseerd op out-
put/outcome gestuurd beheer. Daarbij is het besparingspotentieel, door als OWO 
gemeenten nog nauwer samen te werken in de waterketen, ingeboekt.  

 

Kwaliteitsprofielen 
Voor de scenario’s is het beoogd kwaliteitsniveau vertaald in een kwaliteitsprofiel. Vervolgens is vanuit 
dit kwaliteitsprofiel aangegeven hoe de gebruikers van de openbare ruimte deze kwaliteit gaan ervaren. 
Wat merken zij óf wat merken zij juist niet! Dit kwaliteitsprofiel is voor beide scenario’s gelijk. 
 

Activiteiten 
Om het beoogd kwaliteitsniveau te realiseren c.q. handhaven zal de gemeente diverse activiteiten uit 
moeten voeren, namelijk: 
 

planvorming, onder-
zoek & facilitair 

Jaarlijks zijn activiteiten nodig om het beoogd kwaliteitsniveau te borgen. Actu-
eel inzicht in omvang, toestand en functioneren van het areaal is daarbij noodza-
kelijk. 

  
onderhoud (regulier 
& eenmalig) 

De reguliere en eenmalige activiteiten die nodig zijn voor het feitelijk in stand 
houden van het areaal. Zoals het reinigen van riolen, onderhoud aan gemalen, 
kolkenzuigen, renoveren en vervangen van riolen. 

  

maatregelen 
Eenmalige activiteiten die nodig zijn om het beoogd kwaliteitsniveau te berei-
ken. Zoals afkoppelen van verhard oppervlak of het verhelpen van 'water-op-
straat' situaties. 

  
personeel & overhead 

Om het scenario te realiseren is een organisatie met deskundig personeel en ma-
terieel nodig. 

 
Voor scenario B zijn de geraamde uitgaven van deze activiteiten over de periode 2015-2019 bepaald.  
 
De geraamde bedragen zijn op prijspeil 2014 en moeten dan ook in de toekomst met de dan geldende 
prijsindex worden gecorrigeerd. Daarnaast zijn alle geraamde bedragen exclusief btw. De investeringen 
zijn inclusief toeslagen voor externe ondersteuning bij voorbereiding en toezicht. De inzet die de eigen 
organisatie levert rondom voorbereiding en toezicht wordt gedekt vanuit de exploitatie. De investerings-
bedragen zijn daarop bijgesteld. In de reguliere activiteiten is niet gerekend met een jaarlijkse toeslag 
als gevolg van areaaluitbreidingen. 
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11.1 Scenario B – raming met inboeken besparingspotentieel 

 

Activiteiten: planvorming, onderzoek en facilitair  
In onderstaande tabel staan de op te stellen plannen, uit te voeren onderzoeken en facilitaire activitei-
ten voor de planperiode. Voorbereiding van projecten (vervanging of verbetering) maakt onderdeel uit 
van de betreffende activiteiten en zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. 
 

  planning 
totale uitgave  

planperiode (5 jaar) 

 planvorming   

 operationeel jaarplan & integrale afstemming jaarlijks 67.500 
 actualiseren GRP & BRP elke 5 en 10 jaar 85.500 

 stresstest klimaatveranderingen planperiode 13.500 

 onderzoek   

 telemetrie gemalen jaarlijks 35.500 

 - inspectie vrijverval riolering jaarlijks 324.000 

 diverse berekeningen jaarlijks 37.500 

 facilitair   

 verzekering premies jaarlijks 8.800 

 WION hosting jaarlijks 25.000 

 ombouw telemetrie 2015 65.000 

 externe kosten rioolheffing jaarlijks 17.500 

 bureaukosten rioolheffing jaarlijks 6.400 

 automatiseringskosten rioolheffing jaarlijks 11.200 

 diensten derden rioolheffing jaarlijks 5.200 

 portikosten jaarlijks 9.900 

 bureaukosten baatbelasting 2015-2016 3.600 

 autom.kosten baatbelasting 2015-2016 3.000 

 portikosten baatbelastin. 2015-2016 1.000 

 besparing van 3 naar 1 beheersysteem jaarlijks - 20.000 

 dubieuze debiteuren jaarlijks 35.000 

    
 totaal planvorming, onderzoek en facilitair  735.200 
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Activiteiten: onderhoud 
In onderstaande tabel zijn de uit te voeren onderhoudsactiviteiten voor de planperiode weergegeven. 
Binnen onderhoud wordt onderscheid gemaakt in 4 categorieën: 

 onderhoud:  ongewijzigd handhaven  
 reparatie:  beperkte toestandswijziging  
 renovatie:   ingrijpende toestandswijziging (evenaren nieuw aanleg) 
 vervanging:  verwijderen bestaand object, plaatsen nieuw object 

 

  planning 
totale uitgave  

planperiode (5 jaar) 

 onderhoud /reparatie   

 reinigen kolken  jaarlijks 190.000 
 onderhoud gemalen  jaarlijks 210.000 
 onderhoud pompunits  jaarlijks 750.000 
 onderhoud overstorten  jaarlijks 12.500 
 onderhoud randvoorz. jaarlijks 45.000 
 energie (gas en elektra) jaarlijks 550.000 
 reinigen vv riolering  jaarlijks 216.000 
 telefoonkosten jaarlijks 51.500 
 doorbelasting stedelijk water jaarlijks 125.000 
 materieelkosten jaarlijks 125.800 
    

 totaal onderhoud regulier  2.275.800 

 

  planning 
totale uitgave  

planperiode (5 jaar) 

 renovatie/vervanging   

 vrijverval riolering planperiode 2.203.100 
 rioolgemalen - elektromechanische onderdelen planperiode 

geen vervanging tijdens  
planperiode voorzien 

 rioolgemalen - bouwkundige onderdelen planperiode 
 pompunits drukriolering - el.mech. onderdelen planperiode 
 pompunits drukriolering - bouwk. onderdelen planperiode 
 persleiding (druk- en vacuümriolering) planperiode 
 randvoorzieningen planperiode 
    

 totaal onderhoud eenmalig  2.203.100 

 

Activiteiten: maatregelen  
Om het beoogd kwaliteitsniveau van dit scenario te bereiken is het de komende planperiode niet (meer) 
noodzakelijk (verbeterings)maatregelen te treffen. 
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12 Kostendekkingplan 
 
In het vorig hoofdstuk is het uitvoeringsprogramma van het beleidsscenario op hoofdlijn gepresenteerd. 
De gemeentelijke uitgaven van dit uitvoeringsplan worden gedekt vanuit de rioolheffing. In dit hoofd-
stuk worden de uitgangspunten van het kostendekkingplan beschreven. Allereerst wordt een beschrij-
ving gegeven van de uitgangspunten en rekenmethode. Daarna wordt de tariefsontwikkeling behandeld. 
 

12.1 Uitgangspunten en rekenmethode 

 

Algemeen 
Alle bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014. Er is geen rekening gehouden met inflatie. Bij toekomstig 
gebruik (in bijvoorbeeld begrotingen en budgetten) dienen de bedragen altijd te worden aangepast aan 
het dan geldende prijspeil. 
 
De ramingen zijn grotendeels gebaseerd op de Leidraad Riolering, derhalve is rekening gehouden met 
een percentage voor planvoorbereiding en directie en toezicht op de werken. De btw is separaat inzich-
telijk gemaakt. 
 

Lasten 
Bij de lasten wordt onderscheid gemaakt tussen exploitatiekosten, kwijtschelding en investeringen. 
 
Exploitatiekosten 
De kosten voor het jaarlijks operationeel beheer en onderhoud (reinigen van de riolen, onderhouden 
van sloten en onderhoud aan pompen en gemalen) alsmede de personeelskosten vormen de exploita-
tiekosten. Veelal zijn dit kosten die in de praktijk jaarlijks niet al te veel zullen schommelen. Deze kosten 
worden in één keer ten laste van de rioolexploitatie in het betreffende jaar gebracht.  
 
Onderstaand schema toont het verloop van de exploitatiekosten in de planperiode. 
 

jaar exploitatiekosten 

 scenario A scenario B 

2015 1.444.549  1.067.195 

2016 1.364.549 1.029.936 

2017 1.364.549 1.011.553 

2018 1.364.549 1.010.491 

2019 1.459.549 1.030.928 

   
totaal 6.997.745 5.150.103 

 
Bij de bepaling van de tariefsontwikkeling van de rioolheffing is geen rekening gehouden met een stij-
ging van de exploitatiekosten door groei van het aantal rioolaansluitingen. 
 
Kwijtschelding 
Op jaarbasis wordt € 45.000 aan kwijtschelding toegerekend aan de rioolheffing. 
 



GRP Ooststellingwerf 2015-2019 
Achtergronddocument - definitief  
projectnr. 266633 
7 mei 2015, revisie 06 

 

blad 66 van 76 

 

 

Investeringen 
Bij de investeringsuitgaven wordt onderscheid gemaakt in vervanging van bestaand areaal (onderhoud) 
en verbetering van bestaand areaal (maatregelen). Onderstaand schema toont een specificatie van de 
investeringen in de planperiode. 
 

jaar investeringen 

 scenario A scenario B 

2015 3.304.677 440.620 

2016 1.176.365 440.620 

2017 4.096.635 440.620 

2018 255.757 440.620 

2019 1.003.298 440.620 

   
totaal 9.836.732 2.203.100 

 
De investeringsuitgaven worden volgens de annuïteiten methode afgeschreven (rentepercentage 2,5%) 
en als kapitaallasten ten laste van de rioolexploitatie gebracht. Hiermee worden uitgaven gelijkmatiger 
ten laste van de rioolexploitatie afgevlakt en worden pieken in tariefstijging beperkt. De afschrijvingspe-
riode varieert per type investering. De volgende afschrijvingsperioden worden gehanteerd: 
 

investering technische levensduur afschrijvingstermijn 

riolering (putten en buizen) 60 jaar 50 jaar / direct afboeken 

   
rioolgemaal – bouwkundig 45 jaar 50 jaar 

   
rioolgemaal - elektromechanisch 25 jaar 25 jaar 

   
drukriool - bouwkundig 45 jaar 50 jaar 

   
drukriool - elektromechanisch 25 jaar 25 jaar 

   
randvoorziening - bouwkundig 60 jaar 50 jaar 

   
randvoorziening - elektromechanisch 25 jaar 25 jaar 

   
persleidingen/drukriolering 45 jaar 50 jaar 

   
verbeteringsmaatregelen (o.a. afkoppelen) 60 jaar 50 jaar 

 
Voor scenario B geldt dat investeringen voor renovatie/vervanging van vrijverval riolering direct worden 
afgeboekt (conform de uitgangspunten van het GRP 2010-2014 worden deze nog geactiveerd). 
 
Kapitaallasten 
Bij de kapitaallasten is onderscheid te maken tussen kapitaallasten voortvloeiend uit toekomstige inves-
teringen en kapitaallasten als gevolg van investeringen uit het verleden. 
 

Egalisatiereserve 
Om schommelingen in de kosten op te vangen wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. Hier-
mee hoeft het tarief niet steeds aangepast te worden wanneer sprake is van een piek (of dal) in de uit-
gaven. Bij een positieve of negatieve stand wordt geen rente toegerekend aan de reserve. Begin 2014 
had de reserve een stand van circa € 5.657.000. 
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Baten 
De exploitatielasten, kwijtschelding en kapitaallasten vormen samen de totale kosten. Tegenover de 
kosten staan de opbrengsten uit de rioolheffing.  
 
Naast de rioolheffing zijn er op jaarbasis vaste inkomsten vanuit vergoeding derden (€ 6.120). Daarnaast 
zijn er gedurende de periode 2015-2016 nog inkomsten vanuit de baatbelasting (in totaal € 201.000). 
Eventuele subsidies worden in mindering gebracht op de betreffende investeringen. 
 

Heffingseenheden 
Op dit moment wordt van alle percelen die direct dan wel 
indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering riool-
heffing geheven. Deze heffing bestaat uit een vast eige-
naarsdeel en een gebruikersdeel (zie kader rechts). 
 
Aan percelen die niet op het gemeentelijk riool zijn aange-
sloten wordt geen rioolheffing opgelegd. Dit betreft 39 per-
celen in het buitengebied. 
 
Daarnaast wordt aan losstaande garageboxen (waar alleen 
hemelwater wordt geloosd) geen rioolheffing opgelegd. 
Veelal zijn de garages in eigendom en/of gebruik bij bewo-
ners die geen garage bij hun woning hebben. Een afzonder-
lijke woning en garage zou dan twee keer rioolheffing beta-
len, terwijl een woning met een bijbehorende garage op het 
perceel één keer het tarief betaald. Dit is ook zodanig in de 
verordening vastgelegd. 
 
In 2014 is sprake van de volgende differentiatie: 
 

basisdeel eigenaren woningen 
12.133 eenheden eenpersoonshuishouden: 3.108 eenheden 
 meerpersoonshuishouden: 4.057 eenheden 
 woningen drie of meerpersoonshuishouden: 3.198 eenheden 
 recreatiewoningen: 479 eenheden 
    
 Berdrijven 
 bedrijven: 864 eenheden 

 
Toename heffingseenheden als gevolg van areaaluitbreiding 
Er wordt de komende planperiode geen rekening gehouden met een toename van de heffingseenheden. 
 

  

Rioolheffing 2014: 
 
Eigenaarsdeel:  € 102,65.  
 
Gebruikersdeel woningen:  
- eenpersoonshuishouden: € 61,45 
- tweepersoonshuishouden: € 121,15 
- drie- of meerpersoonshuishouden: € 181,95 
- recreatiewoningen: € 67,60 
 
Gebruikersdeel niet woningen: 

 

jaarlijks waterverbruik heffing per m³ 

0-200 m³ € 1,34 

200-1.000 m³ € 1,14 

1.000-2.000 m³ € 0,95 
2.000-5.000 m³ € 0,67 

5.000-10.000 m³ € 0,41 

10.000-50.000 m³ € 0,23 
>50.000 m³ € 0,12 
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12.2 Heroverweging financieringsstrategie 

In het kader van dit nieuwe GRP heeft in samenhang met het onderzoek naar besparingsmogelijkheden 
een heroverweging van de financieringstrategie plaatsgevonden. Bij de verkenning is ondermeer geke-
ken naar het inkorten van financiële afschrijvingstermijnen, het direct afboeken van investeringen en 
daaraan gekoppeld sparen voor toekomstige investeringen, het tijdelijk verlagen van het tarief. Bij deze 
heroverweging zijn de meest recente richtlijnen van de commissie BBV (november 2014) meegenomen. 
 
Als consument is het verstandig om te sparen voor grote(re) uitgaven dan te lenen. Denk bijvoorbeeld 
aan een wasmachine, koelkast of nieuwe/andere auto. De gemeente mag ook sparen voor toekomstige 
grote uitgaven, zoals vervangingsinvesteringen of groot onderhoud in het riool. Door te sparen kan de 
gemeente de jaarlijkse kosten egaliseren en ook de stijging op termijn beperken.  
 

Voorstel 
 

Voorstel is om een nieuwe voorziening riolering in te stellen. De voorziening heeft als doel toekomstige kosten 
voortkomend uit groot onderhoud van de riolering en vervangingsinvesteringen op het gebied van riolering te 
bestrijden.  
 
Tevens is het voorstel om het huidige saldo van de rioleringsreserve (€ 5,6 miljoen) over te hevelen naar de voor-
ziening riolering. De herkomst van het huidige saldo kent een lange historie (> 5 jaar), waardoor de herkomst niet 
duidelijk te herleiden is. Daarmee wordt het saldo van € 5,6 miljoen aangemerkt als spaarbedrag vanwege van 
derden verkregen middelen (art. 44 lid 2 BBV) die specifiek besteed moeten worden ten behoeve van riolering. 
Deze middelen worden overgeheveld naar een voorziening riolering. 
In dit nieuwe GRP is te zien dat voor de komende jaren er jaarlijks een bedrag van € 441.000 nodig is voor kwali-
tatieve vervanging en renovatie van vrijverval riolering. Dit bedrag kan jaarlijks aan de voorziening riolering wor-
den onttrokken.  
 
De aard en het doel van de bestemmingsreserve riool blijft ongewijzigd. Bij het vaststellen van een volgende GRP 
zal de Raad gevraagd worden een uitspraak te doen over het dan aanwezige saldo in deze bestemmingsreserve 
riool. 
 

 
Een uitgebreidere toelichting op dit voorstel is opgenomen in bijlage G. 

12.3 Tariefsontwikkeling 

 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de hoogte van de rioolheffing en voorziening weergege-
ven. Daarbij is een doorkijk gemaakt voor 10 jaar (dus ook de planperiode van het volgende GRP 2020-
2024). Bij deze doorkijk gelden de volgende uitgangspunten: 

 Alle bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2014; 

 Er is geen rekening gehouden met inflatie.  

 
jaar te dekken onttrekking extra te dekken via inkomsten stijging dekkings- eindsaldo 

  saldo voorziening baten rioolheffing rioolheffing rioolheffing graad voorziening 
  [€ × € 1.000] [€ × € 1.000] [[€ × € 1.000] [[€ × € 1.000] [[€ × € 1.000] [%] [%] [€ × € 1.000] 

         
2014 3.020 -             169              2.851  2.863 - 100% 5.669 

2015 3.353 441 134 2.778 2.863 0,0% 103% 5.314 
2016 3.307 441 79 2.788 2.863 0,0% 103% 4.949 
2017 3.285 441 6 2.838 2.863 0,0% 101% 4.533 
2018 3.284 441 6 2.837 2.863 0,0% 101% 4.118 
2019 3.308 441 6 2.862 2.863 0,0% 100% 3.679 

2020 3.284 441 6 2.838 2.863 0,0% 101% 3.263 
2021 3.287 441 6 2.840 2.863 0,0% 101% 2.846 
2022 3.293 441 6 2.847 2.863 0,0% 101% 2.421 
2023 3.295 441 6 2.848 2.863 0,0% 101% 1.996 
2024 3.309 441 6 2.862 2.863 0,0% 100% 1.556 

 
Op het volgend blad is een nadere specificatie gepresenteerd. 
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Scenario : scenario B2: inboeken besparingspotentieel + alternatieve financieringsstrategie

Variant 1: geen stijging van de rioolheffing
rekenperiode: 2014  -  2093

investeringen: afschri jven via  kapitaa l lasten

afschri jvingsmethode: annuïtei ten

rente reserve [bi j pos i tieve s tand]: 0,00%

rente reserve [bi j negatieve s tand]: 0,00%

stand reserve 2013 € 5.657.195     

s tand reserve 2024 € 1.556.401     

kentallen lasten benodigde dekking voorgestelde dekking ontwikkeling voorziening Saldo

jaar investe- kap.lasten expl. personeel kwijtschel. kap.lasten subtotaal comp. btw te dekken Onttrekking extra te dekken inkomsten dekkings- startsaldo Onttrekking Spaardeel eindsaldo op

ringen invest. lasten & overhead & oninbaar verleden saldo aan baten via heffing rioolheffing graad voorziening Riool

[× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] voorziening [× € 1.000] [€] [× € 1.000] [%] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000]

2014 -               -               781              699              45                 1.314           2.840           180              3.020           0 169              2.851           2.863           100% 5.657 0 12 5.669 0

2015 -               -               1.067           686              45                 1.314           3.112           240              3.353           441 134              2.778           2.863           103% 5.669 -441 85 5.314 0

2016 -               -               1.030           686              45                 1.314           3.075           232              3.307           441 79                 2.788           2.863           103% 5.314 -441 75 4.949 0

2017 -               -               1.012           686              45                 1.314           3.057           228              3.285           441 6                   2.838           2.863           101% 4.949 -441 25 4.533 0

2018 -               -               1.010           686              45                 1.314           3.056           228              3.284           441 6                   2.837           2.863           101% 4.533 -441 26 4.118 0

2019 -               -               1.031           686              45                 1.314           3.076           232              3.308           441 6                   2.862           2.863           100% 4.118 -441 1 3.679 0

2020 12                 3                   1.008           686              45                 1.314           3.056           228              3.284           441 6                   2.838           2.863           101% 3.679 -441 25 3.263 0

2021 19                 6                   1.007           686              45                 1.314           3.058           228              3.287           441 6                   2.840           2.863           101% 3.263 -441 23 2.846 0

2022 68                 10                 1.010           686              45                 1.313           3.064           229              3.293           441 6                   2.847           2.863           101% 2.846 -441 16 2.421 0

2023 20                 13                 1.013           686              45                 1.308           3.064           230              3.295           441 6                   2.848           2.863           101% 2.421 -441 15 1.996 0

2024 236              17                 1.024           686              45                 1.304           3.075           233              3.309           441 6                   2.862           2.863           100% 1.996 -441 1 1.556 0

totaal: 354              48                 10.993         7.557           495              14.440         36.024         31.187         31.492         
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13 Reacties derden 
 
Voor de planvorming van dit GRP is een ambtelijke projectgroep ingericht met medewerkers vanuit de 
verschillende afdelingen van de OWO gemeenten. Vertegenwoordigers van Wetterskip Fryslân hebben 
eveneens zitting in de ambtelijke projectgroep. In lijn met artikel 4.23 uit de Wet Milieubeheer is de 
eindconcept versie van het GRP nog aan Wetterskip Fryslân voorgelegd.  
 
Omdat het stuk digitaal is aangeboden is de reactie ook per e-mail ingediend. De reactie vanuit de ge-
meente is in blauw toegevoegd. 
 
Gert-jan, 
  
Ik heb de besparingsnotitie en het hoofdrapport doorgenomen. Wil opmerken dat ik een versie toegezonden 
heb gekregen die op onderdelen nog aangevuld moest worden. Beleidsmatig of inhoudelijk  zie ik geen aan-
leiding opmerkingen te plaatsen. De notities zien er zeer verzorgd uit en zijn goed leesbaar. Er zijn mooie 
producten opgeleverd, en complimenten hiervoor. 
  
paar opmerkingen: 
- wij zijn verheugd te moeten lezen dat de ambitie is Wetterskip Fryslân nauwer te betrekken bij planvor-
ming; indien een vast aanspreekpunt (Bijl. B) wenselijk is voor de OWO gemeenten vernemen wij graag 
waar of naar wie de gedachten naar uitgaan. Je kent mijn standpunt of ik daar een rol in wil spelen. Wij 
kunnen dan kijken of hiervoor voldoende capaciteit aanwezig is; 
Ik neem je opmerking mee naar ons reguliere OWO overleg. Wat mij betreft parkeren we dit onderwerp 
nu even. Dit is van belang bij de verdere uitwerking en vooral uitvoering van de besparingsnotitie. En 
natuurlijk hou ik je opmerking in het achterhoofd. 
 
- thema 6/pagina 28: is de genoemde besparing van 4.7 mln terug te vinden in bijlage G? ik kon het verband 
zo 123 niet vinden. Kan ook in een mondelinge toelichting; 
De 4,7 mln is verwerkt in bijlage G en wordt genoemd in de onderliggende tabellen van het kostendek-
kingsplan. We kijken er nog naar op welke wijze we dit beter kunnen presenteren in de rapportage. 
 
- thema 7/pagina 29: hoort de 2e alinea hier thuis? Anders doel aangeven; 
Doel van de alinea wordt aangegeven 
 
- bijlage G/pagina 4-5: het blijkt dat leeftijd riolering geen verband heeft met de kwaliteit/toestand; het deel 
niet-geïnspecteerd (accent op >30jr)  is in O’werf beperkt en zou met het voornemen om jaarlijks een aan-
zienlijk deel te inspecteren (28km/4 jaar) in enkele jaren tot 0 km zijn teruggebracht. Vraag is of dit in het 
GRP voldoende terug komt als speerpunt;  
Inspectie van de riolering is nu gebaseerd op een cyclus van 10 jaar. Na 4 jaar zijn we de gemeente rond 
en beginnen we met het vernieuwen van oudere inspecties. We zijn ons terdege van bewust dat het 
onderhouden van deze cyclus van belang is. Een reguliere inspectie is een randvoorwaarde om deze ver-
anderende beheerstrategie te laten slagen en te kunne voldoen aan de uitgangspunten in het GRP. 
 
- bijlage G/pagina 5: beheerdata nog niet helemaal op orde, zo lees ik dat. Komt dit terug als bijv. speerpunt 
voor de komende planperiode. Het lijkt mij zeer gewenst wanneer jij/gemeente inzet op snelle koppeling 
met alle data.(open deur natuurlijk maar wilde het aangeven) 
De tekst in de rapportage wordt aangepast. In de tekst wordt nu een mogelijke reden genoemd waarom 
bepaalde riolen als ongeïnspecteerd aan gemerkt worden. Deze reden is bij Ooststellingwerf niet van 
toepassing. 
 
 
- bijlage G/pagina 5: alinea boven 3. Toont maar weer eens aan dat het uitvoeren en continueren van (ge-
richte) inspecties nodig is voor een goed assettmanagement t.a.v. riolen; misschien dat dit in het GRP zelf 
aangevoerd kan worden samen met dat vorige punt; 



GRP Ooststellingwerf 2015-2019 
Achtergronddocument - definitief  
projectnr. 266633 
7 mei 2015, revisie 06 

 

blad 72 van 76 

 

 

Zie ook mijn eerdere opmerkingen over het inspecteren van de rioleringen. Ik deel je mening in deze. 
 
- bijlage G/pagina 18-19; heel interessant is om te zien wat het besparingspotentieel is door een gewijzigde 
(en zonder toegenomen risico) beheerstrategie; kleine opmerking hierbij is dat op de Y-as de legenda niet 
correct is.  
Dit wordt aangepast. 
Daarnaast zou een hele korte toelichting hoe en wat dit verschil is berekend wenselijk zijn. Ik kon het zo niet 
ergens  uit afleiden. Voor de gemalen van O’werf idem; gaat het vervangingsstrategie persgemaaltjes 
iba’s? Als dat zo is dan is dat zeer interessant. Komt die voldoende terug in het grp. (tijdgebrek niet uitge-
zocht) 
De toelichting staat op pagina 17. De pagina voor de grafieken. De toelichting en de grafieken worden 
met een tussenzin aan elkaar geschreven.  
 
- bijlage H/pagina 3: wordt het rentepercentage 4.25 nog gebruikt als rekenrente? Ik  weet de werkelijke 
rente wel, maar niet hoe de gemeentes/financiën rekenen; 
Het gaat hier om een “voorbeeld” rente percentage. In de tekst wordt dit duidelijker weergegeven 
 
Hoofdrapport 
- pagina 18: voor personeel worden verschillende percentages genoemd, 29 en 24. 
Dit is aangepast 
 
- pagina 39: in mijn versie ontbreekt het voorstel welk scenario wordt voorgesteld maar ik mag aannemen 
dat voor sc.B wordt gekozen. 
Ja, die aanname klopt.  
 
- kennis genomen van het kostendekkingsplan; geen opmerkingen hierover. 
  
Tot zover. 
  
Groet, Hans 
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14 Raadsbesluit 
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bijlage A 

Bijlage A: invulling protocollen kwaliteitscatalogus 
 

Protocol beoordeling rioolinspecties vrijverval riolering 
De beheerstrategie van vrijverval riolering is opgebouwd uit vier onderdelen: 

1. een cyclisch deel (reinigen en inspecteren) 
2. een kwalitatief deel.  
3. eenheidsprijzen per onderhoudsmaatregel 
4. uitgangspunten (met andere woorden wanneer welke onderhoudsmaatregel) 

 
De cyclische methodiek gaat uit van een theoretisch onderhoudsschema die als basis het aanlegjaar van 
het riool heeft (bijvoorbeeld rioolvervanging eens per 60 of 70 jaar). Door het gebruik van het riool kan 
het theoretisch onderhoud in de loop der jaren afwijken doordat informatie beschikbaar komt uit de 
rioolinspecties. Op het moment dat inspectieresultaten van een riool in het rioolbeheer aanwezig zijn, 
worden de resultaten per toestandsaspect getoetst aan de waarschuwings- en ingrijpmaatstaven zoals 
vermeld in de NEN 3398 'Buitenriolering – Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten'. 
 
Doordat de onderhoudsmaatregel afhankelijk kan zijn van de methode van in winning van de kwaliteits-
toestand (vanuit de put of rijdend door de rioolbuis) en ook kan afhangen van de geconstateerde om-
vang, alsmede de ernst van het geconstateerde toestandsaspect worden op de bladen 2 t/m 4 van deze 
bijlage de technische details van de kwalitatieve methodiek voor het rioolbeheer gespecificeerd weerge-
geven. In een tabel is weergegeven wanneer (ernst/omvang en inspectiemethode) welke onderhouds-
maatregel wordt gepland. 
 
Voor de aansturing van de kwalitatieve maatregel wordt gebruik gemaakt van functionele eisen. Op ba-
sis van de ernst en omvang is onderscheid gemaakt in maatregelen. Denk hierbij aan de geconstateerde 
'BAF oppervlakteschade' in een riool, komt deze schade met ernstklasse 5 veel voor (lees: omvang 
groot) dan wordt de rioolbuis vervangen. Indien de schade zeer incidenteel is en geen combinatie met 
andere relevante schade heeft dan wordt geen maatregel gepland. 
 
Voor de toestandsaspecten met een lengte wordt de verhouding tussen de strenglengte uit beheer en 
de lengte van de geclassificeerde schade in een percentage uitgedrukt. Ter informatie: het toestandsas-
pect 'BAF Oppervlakte' klasse 3 komt over een lengte van 30 meter voor in een streng van 40 meter. Dit 
resulteert in een omvang van 75%. 
 
Voor de toestandsaspecten die in aantallen worden weergegeven, wordt gebruik gemaakt van de buis-
lengte, zoals ingesteld in de tabel buistype. Voor het bepalen van de omvang wordt gesteld dat lekka-
ges, beschadigingen, enzovoorts altijd maar een keer per buis voorkomen. Op basis van de totale streng-
lengte en de buislengte wordt de verhouding in percentage uitgedrukt. Ter informatie: het toestandsas-
pect 'BAG Instekende inlaat' klasse 4 komt over 4 keer voor in een rioolstreng van 40 meter en de buis-
lengte is 2,40 meter. Maximaal kan de schade 16 keer voorkomen. Bij 4 constatering resulteert dit in 
een omvang van 25%. 
 
Deze werkwijze levert afwijkingen op doordat het niet ondenkbaar is dat lekkage op een buisverbinding 
voorkomt maar ook bij scheuren, inlaten en beschadigingen. Hierdoor zijn percentages van meer dan 
100% mogelijk. 
 
Per functionele eis zijn de normen bij het niet voldoende aan de eis per toestandsaspect en bijbeho-
rende ernst (=classificatie ofwel cijfer) en omvang gepresenteerd. Hierbij is eveneens onderscheid ge-
maakt in het inspectietype. De laatste twee kolommen geven weer tussen welke jaren na het jaar van 
inspectie (=jaar van het verzamelen van de inspectieresultaten) de noodzakelijke onderhoudsmaatregel 
dient te worden uitgevoerd. Kortweg betekent dat hoe ernstiger de schade (ernst en omvang) des te 
sneller de onderhoudsmaatregel noodzakelijk is.
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bijlage A 

Maatregelomschrijving Hierarchië

(1=hoogst)

Functionele eis strengen Code Toestandsaspect Classificatie

(=cijfer)

Minimale omvang 

classificatie

Maximale omvang 

classificatie

Mate van 

schade

Inspectietype Ingrijpperiode 

minimaal

Ingrijpperiode 

maximaal

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BAA Deformatie 3 20 100 matig Rijdende camera 6 8

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BAA Deformatie 4 20 100 matig Rijdende camera 6 8

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BAA Deformatie 5 20 100 slecht Rijdende camera 1 2

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BAF Oppervlakteschade 3 20 100 matig Rijdende camera 6 8

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BAF Oppervlakteschade 4 20 100 matig Rijdende camera 6 8

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BAF Oppervlakteschade 5 20 100 slecht Rijdende camera 1 2

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BAB Scheur 4 16 100 matig Rijdende camera 6 8

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BAB Scheur 5 16 100 slecht Rijdende camera 1 2

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BAC Breuk/instorting 4 16 100 slecht Rijdende camera 1 2

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BAC Breuk/instorting 5 16 100 slecht Rijdende camera 1 2

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BBD Binnendringen van grond 5 20 100 slecht Rijdende camera 1 2

Vervangen 1 Stabiliteit constructief obv tv-inspectie BDD Waterpeil 5 20 100 slecht Rijdende camera 1 2

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAJ Verplaatste verbinding 5 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BBF Infiltratie 4 0 20 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAJ Verplaatste verbinding 5 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BBF Infiltratie 3 0 20 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAJ Verplaatste verbinding 4 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BBF Infiltratie 4 0 20 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAJ Verplaatste verbinding 4 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BBF Infiltratie 3 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAB Scheur 3 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BBF Infiltratie 5 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAB Scheur 3 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BBF Infiltratie 4 0 20 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAB Scheur 3 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAI Indringend afdichtingsmateriaal 5 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAB Scheur 3 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAI Indringend afdichtingsmateriaal 4 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAB Scheur 3 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BBD Binnendringen van grond 5 0 20 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAB Scheur 3 21 50 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BBF Infiltratie 5 0 20 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAK Defectieve lining 5 21 100 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren groot 3 Stabiliteit structureel BAK Defectieve lining 4 21 100 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAL Defectieve reparatie 5 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAL Defectieve reparatie 4 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3
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bijlage A 

Maatregelomschrijving Hierarchië

(1=hoogst)

Functionele eis strengen Code Toestandsaspect Classificatie

(=cijfer)

Minimale omvang 

classificatie

Maximale omvang 

classificatie

Mate van 

schade

Inspectietype Ingrijpperiode 

minimaal

Ingrijpperiode 

maximaal

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAK Defectieve lining 5 0 100 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAK Defectieve lining 4 0 100 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAB Scheur 3 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BBF Infiltratie 5 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAB Scheur 3 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BBD Binnendringen van grond 5 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAB Scheur 3 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAI Indringend afdichtingsmateriaal 5 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAB Scheur 3 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAI Indringend afdichtingsmateriaal 4 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAB Scheur 3 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BBF Infiltratie 5 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAB Scheur 3 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BBF Infiltratie 4 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAJ Verplaatste verbinding 5 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BBF Infiltratie 4 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAJ Verplaatste verbinding 5 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BBF Infiltratie 3 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAJ Verplaatste verbinding 4 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BBF Infiltratie 4 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BAJ Verplaatste verbinding 4 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Repareren beperkt 4 Stabiliteit incidenteel BBF Infiltratie 3 0 20 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Herstellen inlaat groot 5 Afstroming constructief 2 BAG Instekende inlaat 3 16 100 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Herstellen inlaat groot 5 Afstroming constructief 2 BAG Instekende inlaat 5 16 100 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 3

Herstellen inlaat beperkt 6 Afstroming constructief 1 BAG Instekende inlaat 3 0 15 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 4 8

Herstellen inlaat beperkt 6 Afstroming constructief 1 BAG Instekende inlaat 5 0 15 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 4 8

Verwijderen wortels 7 Afstroming functioneel 3 BBA Wortels 2 0 100 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 4 8

Verwijderen wortels 7 Afstroming functioneel 3 BBA Wortels 3 0 100 matig Rijdende camera/Inspectie vanuit put 3 6

Verwijderen wortels 7 Afstroming functioneel 3 BBA Wortels 4 0 100 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 2

Verwijderen wortels 7 Afstroming functioneel 3 BBA Wortels 5 0 100 slecht Rijdende camera/Inspectie vanuit put 1 2

Analyseren waterpeil (ernstig) 8 Hydraulische functioneel 2 BDD Waterpeil 4 16 100 slecht Rijdende camera 1 3

Analyseren waterpeil (ernstig) 8 Hydraulische functioneel 2 BDD Waterpeil 5 16 100 slecht Rijdende camera 1 3

Analyseren waterpeil (licht) 9 Hydraulische functioneel 1 BDD Waterpeil 3 5 15 matig Rijdende camera 4 8

Analyseren waterpeil (licht) 9 Hydraulische functioneel 1 BDD Waterpeil 4 5 15 slecht Rijdende camera 1 3

Analyseren waterpeil (licht) 9 Hydraulische functioneel 1 BDD Waterpeil 5 5 15 slecht Rijdende camera 1 3

Verwijderen obstakel 10 Afstroming functioneel 2 BBE Andere obstakels 4 0 100 slecht Rijdende camera 1 2

Verwijderen obstakel 10 Afstroming functioneel 2 BBE Andere obstakels 5 0 100 slecht Rijdende camera 1 2
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bijlage A 

Protocol aansluiten hemelwater 
Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instan-
tie zelf verantwoordelijk geworden voor het omgaan 
met vrijkomend hemelwater op hun eigen perceel (zie 
kader rechts). Pas wanneer de particulier redelijker-
wijs niet in staat is het hemelwater op eigen terrein te 
verwerken treedt de gemeentelijke zorgplicht in wer-
king. In het protocol aansluiten hemelwater worden 
de kaders vastgelegd voor de begrippen "doelmatig" 
en "redelijkerwijs". Momenteel beschikt Ooststelling-
werf (nog) niet over een protocol aansluiten hemelwater. 
 
Wel hanteert de gemeente een voorkeursvolgorde voor de omgang met hemelwater. Vanwege de bo-
demopbouw in de gemeente is het niet tot zeer beperkt mogelijk om afvloeiend regenwater op of in de 
bodem op eigen terrein te verwerken en/of te infiltreren. Dit overtollige regenwater wordt in veel geval-
len ingezameld en getransporteerd door een gemeentelijke voorziening. De voorkeursvolgorde voor het 
lozen van overtollig hemelwater is als volgt: 

1. Oppervlaktewater 
2. Hemelwaterafvoer 
3. Gemengde riolering 

 
Daarnaast beschikt de gemeente over een rioolaansluittoestemming. Door de rioolaansluittoestemming 
bepaalt de gemeente in welk geval regenwater wel of niet op de riolering mag worden geloosd. De par-
ticulier moet ten gevolge van de gemeentelijke bouwverordening altijd het regenwater scheiden van het 
vuilwater.  
 
Overtollig hemelwater mag nooit op een rioleringssyteem voor droogweerafvoer worden geloosd, om-
dat een dergelijk rioleringssysteem hier niet op berekend is en de hoeveelheden regenwater niet kan 
verwerken. 
 

Protocol ontwatering 
Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instantie 
zelf verantwoordelijk geworden voor de ontwatering 
van hun eigen perceel (zie kader rechts). Pas wanneer 
de ontwatering in openbaar gebied leidt tot "structu-
rele" problemen voor de "aan de grond gegeven be-
stemming" treedt de gemeentelijke zorgplicht in wer-
king, voor zover dit niet tot de zorg van het waterschap 
en provincie behoren. In het ontwateringsprotocol wor-
den de kaders vastgelegd voor de begrippen "structu-
reel nadelige gevolgen", "bestemming van de gronden" 
en "doelmatig". 
 
De gemeente heeft op dit moment geen definities vast gelegd wanneer het gaat om de termen die bin-
nen deze zorgplicht worden genoemd, zoals “structureel nadelige gevolgen”, “bestemming” en “doel-
matig”. 
 
De gemeente heeft in de afgelopen planperiode een passieve rol op zich genomen en heeft bij klachten 
over grondwateroverlast maatwerk verricht. Oplossingen konden bestaan uit het aanbrengen van drai-
nage in openbaar gebied (speelveldjes of andere grasvelden), maar ook uit het aanbrengen van een aan-
sluitpunt op het hemelwater riool waar de particulier overtollig grondwater op kan lozen. 
 

zorgplicht hemelwater volgens Artikel 3.5 Waterwet: 
 
De gemeenteraad of het college van burgemeester en 
wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzame-
ling en verwerking van het afvloeiend hemelwater, voor 
zover van degene die zich daarvan 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem 
of in het oppervlaktewater te brengen. 

zorgplicht grondwater volgens Artikel 3.6 Waterwet: 
 
De gemeenteraad of het college van burgemeester en 
wethouders dragen zorg voor het in het openbaar ge-
meentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwater-
stand voor de aan de grond gegeven bestemming zo-
veel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zo-
ver het treffen van die maatregelen doelmatig is en 
niet tot de zorg van het waterschap of de provincie 
behoort. 
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Bijlage B 

Bijlage B: detail evaluatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 - 2014 
In deze bijlage is een detail evaluatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 - 2014 opgenomen. De 
rol van dit plan in de ambtelijke organisatie en de uitvoering van de activiteiten zijn geëvalueerd. 
  

De ambitie 
In het GRP is gekozen voor het scenario “verankering van de verbrede koers”. Het beoogd kwaliteitsni-
veau van dit scenario is samengevat in onderstaande kwaliteitsprofiel: 

 
 

Activiteitenprogramma 
De activiteiten die nodig zijn om dit scenario waar te maken zijn gebundeld in een activiteitenpro-
gramma 2010-2014. In onderstaande tabellen is weergegeven in hoeverre dit programma is uitgevoerd 
(peildatum maart 2014). 
 

 planning kosten 
planperiode 

status toelichting 

planvorming     

actualiseren basisrioleringplan (hydr. berekeningen) elke 10 jaar 67.652 gereed Uitgevoerd in 2009 

actualiseren gemeentelijk rioleringsplan elke 5 jaar 27.061 gereed  

opstellen operationeel jaarplan jaarlijks eigen taak or-
ganisatie 

deels  
uitgevoerd 

 

uitwerken stedelijke wateropgave 2010 20.000 niet 
uitgevoerd 

Niet verder uitgewerkt vanwege 
de beperkte opgave in Stedelijk 
gebied. Knelpunten worden op-
gepakt wanneer onderhoudswerk 
is gepland. werk-met-werk 

inzet eigen organisatie jaarlijks 368.665 gereed  

 
  

publieks-
locatie

woonwijk bedrijven-
terrein

buiten-
gebied

afvalwater inzameling van afvalwater B B B B

transport van afvalwater H H H H

lozing/uitstoot van afvalwater B B B B

hemelwater omgang met hemelwater B B B B

wateroverlast vanuit de riolering B B B -

wateroverlast vanuit het oppervlaktewater B B B -

grondwater grondwateroverlast B B B -
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 planning kosten 
planperiode 

status toelichting 

onderzoek     

inventarisatie:     

- grondwatervoorzieningen 2010 20.000 niet 
uitgevoerd 

Is vervolg van Stedelijke waterop-
gave, (zie opmerkingen bij “uit-
werken stedelijke wateropgave) 

- WION-proof maken rioolbeheer(systeem) 2010 100.000 gereed  

- WION-proof houden rioolbeheer(systeem) jaarlijks vanaf 
2010 

26.020 gereed  

- actualisatie rioolbeheer(systeem) jaarlijks eigen taak or-
ganisatie  

gereed  

- herberekening verhard oppervlak bij actualisatie 
BRP (elke 10 jaar) 

20.000 gereed Uitgevoerd in 2009 

- monitoring overstorten/gemalen jaarlijks 26.020 gereed  

inspectie:     

- gedetailleerde inspectie vrijverval riolering jaarlijks 10% 374.691 deels  
uitgevoerd 

Grotendeels uitgevoerd. Echter 
door OWO samenwerking zijn 
een aantal inspecties vertraagd. 

- inspectie overige voorzieningen:     

o gemalen halfjaarlijks gelijktijdig uit-
gevoerd met 
onderhoud 

gereed  

o pompunits (drukriool) halfjaarlijks gereed  

o overstorten/randvoorzieningen halfjaarlijks gereed  

berekeningen:     

- diversen jaarlijks 39.030 gereed  

controle/handhaving:     

- actualisatie verordeningen 2010 eigen taak or-
ganisatie 

gereed  

- vergunningverlening, controle en handhaving jaarlijks eigen taak or-
ganisatie 

gereed  

- inzet eigen organisatie jaarlijks 57.303 gereed  

     

facilitair     

bijhouden meldingenregistratie jaarlijks eigen taak or-
ganisatie 

gereed  

inrichting waterloket 2010 5.000 gereed Vragen over water en riolering 
komen via het brede gemeente-
lijke loket binnen. Er is geen spe-
cifiek waterloket. 

waterloket jaarlijks eigen taak or-
ganisatie 

gereed  

verzekeringen jaarlijks 9.627 gereed  

invoering rioolheffing jaarlijks eigen taak or-
ganisatie 

gereed  

inningskosten rioolheffing jaarlijks 34.180 gereed  

inningskosten baatbelasting jaarlijks 33.061 gereed  

kwijtscheldingen jaarlijks 291.947 gereed  

publieke heffingen jaarlijks 10.928 gereed  

inzet eigen organisatie jaarlijks 776.143 gereed  

     

maatregelen     

transport van afvalwater     

uitbreiding telemetriesysteem rioolgemalen 
2012-2014 

382.085 
deels  

uitgevoerd 
In uitvoering 

aanpak wateroverlast/grondwateroverlast     

Prakkenlaan e.o. (M.O.P.) 2010-2011 969.600 gereed  
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 planning kosten 
planperiode 

status toelichting 

onderhoud     

onderhoud/reparatie     

energie (gas en elektra) jaarlijks 379.062 gereed  
telefoonkosten jaarlijks 119.755 gereed  
reinigen vv riool 

eens per 10 jaar 
249.794 

deels  
uitgevoerd 

Grotendeels uitgevoerd. Echter 
door OWO samenwerking zijn 
een aantal inspecties vertraagd 

reinigen kolken jaarlijks 197.754 gereed Wordt uitgevoerd door OMRIN 
rioolgemalen halfjaarlijks 327.855 gereed Uitgevoerd door de Buitendienst 
pompunits drukriolering halfjaarlijks 1.170.909 gereed Uitgevoerd door de Buitendienst 
overstorten jaarlijks 18.214 gereed Uitgevoerd door de Buitendienst 
randvoorzieningen  halfjaarlijks 72.857 gereed Uitgevoerd door de Buitendienst 
inzet eigen organisatie [materieel] jaarlijks 11.376 gereed  
inzet eigen organisatie jaarlijks 1.729.651 gereed  

renovatie     

vrijverval riolering planperiode 226.598 gereed  

vervanging     

vrijverval riolering 

planperiode 

3.696.379 

deels  
uitgevoerd 

Het gaat hier om vervangingen 
geraamd op basis van leeftijd. 
Echter een groot deel van deze ri-
olen kwamen bij nadere inspectie 
niet in aanmerking voor een ver-
vanging.  

rioolgemalen - elektromechanische onderdelen n.v.t. 
geen vervan-
ging tijdens 
planperiode 

voorzien 

-  
rioolgemalen - bouwkundige onderdelen n.v.t. -  
pompunits drukriolering - el.mech. onderdelen n.v.t. -  
pompunits drukriolering - bouwk. onderdelen n.v.t. -  
persleiding (druk- en vacuümriolering) n.v.t. -  
randvoorzieningen n.v.t. -  
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Bijlage C: detailgegevens voorzieningen  
 
In deze bijlage zijn van de lozingswerken, randvoorzieningen rioolgemalen, minigemalen en persleidin-
gen aanvullende details weergegeven. 
 

Lozingswerken 

 
 
  

kern straatnaam code type overstort breedte hoogte signalerings- aanwezigheid

[m] [m N.A.P.] systeem terugslagklep

Appelscha Industrieweg (BBV) 00024 gemengd intern 3,50 7,30 ja nee

Appelscha Industrieweg (BBV) 00022 gemengd 3,50 7,30 ja nee

Appelscha Vaart zz 41 00043 gemengd stuwput met doorlaat 6,00 9,03 nee n.v.t.

Appelscha Smitslaantje 13 00277 gemengd intern 1,00 8,80 nee n.v.t.

Appelscha Vaart nz 93 01066 gemengd intern 1,10 9,11 nee n.v.t.

Appelscha Kloksveen 14 01094 gemengd 2,00 8,40 nee ja

Appelscha Anne Vondelingstraat 65 02101 VGS hemelwater 0,95 8,08 nee nee

Appelscha Anne Vondelingstraat 33 02130 VGS hemelwater 1,00 8,05 nee nee

Appelscha Anne Vondelingstraat 106 02150 VGS hemelwater 1,00 8,09 nee nee

Donkerbroek Vaart Oostzijde (BBV) 10035 gemengd intern 3,50 3,80 ja n.v.t.

Donkerbroek Vaart Oostzijde (BBV) 10164 gemengd 3,50 3,95 ja ja

Donkerbroek Veerhuisweg 46 10153 gemengd 2,70 4,20 nee nee

Elsloo Horstlaan 20102 VGS vuilwater intern 1,20 5,20 nee n.v.t.

Elsloo Eikenhorst 20122 VGS hemelwater 1,20 5,47 nee nee

Elsloo Butenweg 20502 gemengd 0,80 5,50 nee nee

Haulerwijk Meester van Ekstraat 53 30099 gemengd intern 1,40 6,39 nee n.v.t.

Haulerwijk Hoofdweg-boven 84 30155 gemengd 0,90 5,86 nee nee

Haulerwijk Hoofdweg-boven 44 30178 gemengd 1,10 5,84 nee nee

Haulerwijk Norgerweg 71 30218 gemengd 1,00 5,80 nee nee

Haulerwijk Koudenburgerweg 30266 gemengd 1,50 5,77 nee nee

Haulerwijk Praam (BBV) 30307 gemengd intern 6,00 5,70 ja n.v.t.

Haulerwijk Praam (BBV) 30308 gemengd 6,00 5,70 ja ja

Haulerwijk Dr. Beumerstraat (BBV) 30410 gemengd intern 5,00 5,90 ja n.v.t.

Haulerwijk Dr. Beumerstraat (BBV) 30413 gemengd 5,00 5,90 ja nee

Haulerwijk Trekvaart 13 30512 VGS hemelwater intern (nooduitlaat) 1,00 5,67 nee nee

Haule Mandestraat 24 36307 VGS hemelwater intern (nooduitlaat) 1,00 6,00 nee nee

Makkinga Lyclamaweg (BBV) 40021 gemengd intern 1,50 3,70 ja n.v.t.

Makkinga Lyclamaweg (BBV) 40453 gemengd 1,50 3,70 ja nee

Makkinga Van Brederodestraat (BBV) 40449 gemengd intern 2,50 3,50 ja n.v.t.

Makkinga Van Brederodestraat (BBV) 40032 gemengd 2,50 3,50 ja nee

Oosterwolde Boereweide 10 50051 gemengd intern 0,80 5,60 nee n.v.t.

Oosterwolde Mastenbroek/Wemeweg 50151 gemengd intern 0,80 5,60 nee n.v.t.

Oosterwolde Domineespad (BBV) 50175 gemengd intern 5,00 5,58 ja n.v.t.

Oosterwolde Domineespad (BBV) 50133 gemengd 5,00 5,60 ja nee

Oosterwolde Groote Singel/Molenweg 50256 gemengd 1,50 5,80 nee nee

Oosterwolde De Goorn/Schapekamp 50283 gemengd intern 2,50 6,15 nee n.v.t.

Oosterwolde De Goorn 35 50298 gemengd 3,20 5,70 nee nee

Oosterwolde Assepot 80 50409 gemengd intern 1,80 6,20 nee n.v.t.

Oosterwolde Assepot 24 50449 gemengd 2,50 6,20 nee nee

Oosterwolde Leegemaad (BBV) 51419 gemengd intern 5,00 4,40 ja n.v.t.

Oosterwolde Leegemaad (BBV) 51420 gemengd 5,00 4,40 ja nee

Oosterwolde Nanningaweg (BBV) 52029 gemengd intern 8,00 4,60 ja n.v.t.

Oosterwolde Nanningaweg (BBV) 52041 gemengd 8,00 4,60 ja nee

Oosterwolde Buttingasingel/Zomerweg 52118 gemengd intern 2,50 5,20 nee n.v.t.

Oosterwolde Breikom 4 52125 gemengd intern 2,00 5,20 nee n.v.t.
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Minigemalen 
 

 
 

  

kern straatnaam code type overstort breedte hoogte signalerings- aanwezigheid

[m] [m N.A.P.] systeem terugslagklep

Oosterwolde Houtwal/13 Aprilstraat 52227 gemengd 1,20 6,25 nee nee

Oosterwolde Dorprichterstraat 39 52307 gemengd intern 2,50 5,20 nee n.v.t.

Oosterwolde Venekoterweg/Zoltstede 52606 gemengd intern 3,00 6,40 nee n.v.t.

Oosterwolde Venekoterweg/Houtwal 52618 gemengd 4,00 5,75 nee nee

Oosterwolde Hornleger 1 52647 gemengd intern 2,50 5,90 nee n.v.t

Oosterwolde Buurstede 6 52774 gemengd 3,00 6,30 nee nee

Oosterwolde Lange Kamp 1 53219 VGS vuilwater (nooduitlaat) 1,00 4,60 nee nee

Oosterwolde Lange Kamp 1 53259 VGS hemelwater 1,00 4,40 nee nee

Oosterwolde Weidemaad 79 53343 VGS hemelwater 1,50 4,73 nee nee

Oosterwolde Zuidmaad 24 53351 VGS hemelwater 1,45 4,64 nee nee

Oosterwolde Stoppelmaad 12 53372 VGS hemelwater 1,00 4,51 nee nee

Oosterwolde Weidemaad 16 56035 VGS hemelwater 1,20 5,72 nee nee

Oosterwolde nabij RWZI 52025 gemengd intern 4,00 5,20 nee n.v.t.

Oldeberkoop Heerenveenseweg (BBV) 60461 gemengd intern 2,40 1,60 ja n.v.t.

Oldeberkoop Heerenveenseweg (BBV) 60002 gemengd 2,40 1,60 ja nee

Oldeberkoop Molenhoek 1 60015 gemengd intern 1,50 2,04 nee n.v.t.

Oldeberkoop Grietmansstraat 19 60160 gemengd 1,00 2,32 nee nee

Oldeberkoop Oosterwoldseweg (BBV) 60168 gemengd intern 2,50 2,30 ja n.v.t.

Oldeberkoop Oosterwoldseweg (BBV) 60171 gemengd 2,50 2,30 ja nee

Waskemeer Feikemaweg (BBV) 70277 gemengd intern 2,50 5,40 ja n.v.t.

Waskemeer Feikemaweg (BBV) 70278 gemengd 2,50 5,40 ja ja

aantal jaar van

pompunits aanleg

99                                            1984

129                                         1985

10                                            1999

9                                               2000

14                                            2001

6                                               2002

46                                            2003

63                                            2004

197                                         2005

261                                         2006

1                                               2007

3                                               2008

838                                         
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Rioolgemalen 
 

 
 

 
 

kern locatie [straat] type gemaal gemaal capaciteit aantal signalerings- jaar van

nummer [m³/h] pompen systeem aanleg elektr.mech. bouwkundig

geïnstalleerd deel deel

Appelscha Aekingaweg rioolgemaal 05111 83 2 ja 1997 2007

Appelscha WesterEs (Pretpark) rioolgemaal 03000 31 1 ja 2001 2001

Appelscha Grote Leyen rioolgemaal 01063 58 1 ja 1999 1999

Appelscha Hildenberg rioolgemaal 04075 33 2 ja 2004 2004

Appelscha Valouwe rioolgemaal 00467 48 1 ja 1999 1999

Donkerbroek Veerhuisweg rioolgemaal 10063 39 1 ja 1999 1999

Elsloo Bûtenweg rioolgemaal 20010 18 2 ja 1985 2008

Elsloo Eikenhorst rioolgemaal 20101 21 1 ja 1995 2006

Fochteloo Vogelrijd rioolgemaal 55210 6 1 ja 2003 2008

Haule Mandestraat rioolgemaal 36301 10 2 ja 1994 2006

Haulerwijk Norgerweg  56 rioolgemaal 38 1 1995 2011 2011                     

Haulerwijk Norgerweg  79 rioolgemaal 30221 38 1 ja 1995 2011 2011                     

Haulerwijk Mr. Van der Meistraat rioolgemaal 30051 64 1 ja 1999 1999

Haulerwijk Turfsteker rioolgemaal 31013 48 2 ja 2002 2002

Haulerwijk Kerkstraat Zwembad rioolgemaal 34004 15 2 ja 2000 2000

Haulerwijk Hoofdweg Boven  68 rioolgemaal 30167 15 1 ja 2004 2004

Haulerwijk Loswal rioolgemaal 30046 17 1 ja 1993 2006

Langedijke Stokdijk - Klokhuisdijk rioolgemaal 56116 9 2 ja 2002 2002

Langedijke Boekhorst - Stokdijk rioolgemaal 18 2 2002 2002

Langedijke Weidedijk rioolgemaal 56031 6 1 ja 2003 2003

Makkinga Bakkerskamp rioolgemaal 40035 20 1 ja 1993 2008

Makkinga Wemeweg rioolgemaal 40085 64 1 ja 2002 2006

Makkinga Kuinderweg rioolgemaal 40484 16 2 ja 2006 2006

Olderberkoop Oosterwoldseweg rioolgemaal 60053 68 1 ja 2000 2007

Olderberkoop t Hooge rioolgemaal 60301 33 1 ja 2000 2000

Olderberkoop Geert Lammertslaan rioolgemaal 60141 49 1 ja 2001 2001

Olderberkoop Bovenweg 66  TG tussengemaal onbekend 2 2010 2010

Oosterwolde Pasveer rioolgemaal 50381 44 1 ja 1999 1999

Oosterwolde Weidemaad rioolgemaal 51103 82 1 ja 1997 1997

Oosterwolde Rijweg rioolgemaal 55101 28 2 ja 2008 2008

Oosterwolde Oosterbrink rioolgemaal 50329 7 1 ja 1998 1998

Oosterwolde Schapekamp rioolgemaal 50281 50 1 ja 1999 1999

Oosterwolde Prandinga rioolgemaal 53201 31 1 ja 2000 2000

Oosterwolde Oostenburg (sp.v. DIO) rioolgemaal 50197 35 1 ja 1996 2011                     2011                     

Oosterwolde Buurstede rioolgemaal 52880 35 2 ja 2000 2000

Oosterwolde Goudmeer rioolgemaal 36357 23 2 ja 2006 2006

Ravenswoud Meester Lokstraat rioolgemaal 07011 19 1 ja 1983 2003

Ravenswoud Veenwijksweg rioolgemaal 07250 17 1 ja 1983 2007

Waskemeer De Kromten rioolgemaal 70030 13 1 ja 1992 2008

totaal: 39 52

laatste jaar van vervanging
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Randvoorzieningen 
 

 
 
 

Persleiding 
 

 
 
 
 

kern locatie [straat] type inhoud jaar van aantal signalerings-

randvoorziening rand- aanleg pompen systeem

voorziening

[m³]

Donkerbroek Nijhof BBL 180 2001                            2                              MMB

Haulerwijk Praam BBB 300 2006                            1                              MMB

Haulerwijk Dr. Beumerstraat BBL 140 2006                            2                              MMB

Makkinga Bercoperweg BBL 144 2004                            2                              MMB

Makkinga Lyclamaweg BBL 61 2004                            2                              MMB

Oosterwolde Domineespad BBL 280 2004                            2                              MMB

Oosterwolde Leegemaad BBB 202 2004                            3                              MMB

Oosterwolde Nanningaweg BBB 732 2005                            1                              MMB

Oldeberkoop Oosterwoldseweg BBL 124 2002                            2                              MMB

Oldeberkoop Heerenveenseweg BBL 83 2008                            2                              MMB

Waskemeer Feikemaweg BBL 71 2006                            2                              MMB

Appelscha Industrieweg BBB 700 2004                            1                              MMB

jaar van lengte [m¹]

aanleg persleiding

1960 217                        

1972 970                        

1978 139                        

1979 125                        

1980 88                           

1981 1.059                     

1982 265                        

1984 2.069                     

1985 63.674                   

1989 92                           

1993 107                        

1994 110                        

1996 406                        

1999 4.514                     

2000 4.382                     

2001 2.282                     

2002 13.398                   

2003 1.002                     

2004 49.574                   

2005 47.200                   

2006 72.423                   

2007 1.502                     

2008 756                        

2010 2.219                     

totaal: 268.570                
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Bijlage D: specificatie nieuwbouwprojecten 
 
In deze bijlage is een specificatie van de geplande nieuwbouwprojecten opgenomen. 
 

kern locatie aantal aansluitingen 
Oosterwolde Boekhorsterweg 8 

Prandinga 32 

Duistereweg 8 

Elsjeshof 10 

Wrongel/Karn 60 

Flippo 2 

Rikkingahof 20 

Haulerwijk Groen Kruis 7 

Haulerwijk Noord 55 

Appelscha Harambe 5 

Pypo 8 

Gatsonides 12 

Uitbreiding  50 

Donkerbroek Schoolstraat 27 

Donkerbroek west 9 

Oldeberkoop Blughut 10 

Uitbreiding 25 

Elsloo Uitbreiding 11 

Langedijke Uitbreiding 13 

Makkinga Lyclamaweg 1 

Wemeweg 30 

Waskemeer Kruisweg 6 

v/Hasselt 8 

 
In totaal is voorzien in de uitbreiding van het areaal met 417 nieuwe aansluitingen (allen woningen). Bij 
sommige locaties is sloop van bestaande bebouwing nodig (in totaal circa 100 bestaande woningen). De 
417 nieuwe aansluitingen is dan ook niet de netto toename.  
 
De verwachting is dat deze woningen de komende 20 jaar gerealiseerd worden. De bouwsector onder-
vindt momenteel veel hinder van de economische crisis, diverse nieuwbouwprojecten lopen vertraging 
op of worden zelfs uitgesteld. De kans is daarom aanwezig dat de prognose gedurende de komende 
planperiode bijgesteld moet worden. 
 
Vanwege de onzekerheden is besloten bij de bepaling van de tariefsontwikkeling van de rioolheffing uit 
te gaan van een groei van 15 rioolaansluitingen op jaarbasis. 
 
 

 
 
 
 
 



GRP Ooststellingwerf 2015-2019 
Achtergronddocument - definitief  
projectnr. 266633 
7 mei 2015, revisie 06 

 
 
 

blad 1 van 23 

 

Bijlage E 

Bijlage E: de nulmeting in detail 
 
In deze bijlage is een toelichting in detail van de nulmeting opgenomen.  
 

Inzameling van afvalwater 

 
 

Aansluitingen 

 
 

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor inzameling en transport van al het afval-
water wat binnen het grondgebied van de gemeente vrijkomt. Hiertoe worden de percelen waar het afval-
water vrijkomt veelal aangesloten op de riolering. In plaats van riolering kan ook gebruik gemaakt worden 
voor afzonderlijke systemen (IBA-systemen).  
 
De gemeente kan ervoor kiezen de zorg voor deze IBA-systemen op zich te nemen maar kan de verantwoor-
delijkheid hiervoor ook bij de burger houden. In dit laatste geval is het dan wel noodzakelijk dat de provincie 
de gemeente een ontheffing voor de zorgplicht verleend. 

technisch normenkader 

 H  Alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of een lokale zuiveringsvoorziening 

(IBA ); minimaal klasse II. 

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een IBA beschikt de gemeente over een ontheffing van de zorgplicht. 

 De lozing vanuit de IBA's voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit. 
  

 
 B  Alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of een lokale zuiveringsvoorziening 

(IBA). 

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een IBA beschikt de gemeente over een ontheffing van de zorgplicht. 

 De lozing vanuit de IBA's voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit. 
  

 
 L  Niet alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of IBA. 

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een lokale voorziening beschikt de gemeente over een ontheffing 

van de zorgplicht. 

 De lozing vanuit de IBA's voldoet niet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit. 
  

 

Stedelijk gebied (de kernen) 
In het stedelijk gebied (structuurelementen publiekslocatie, woonwijk en industrieterrein) zijn alle per-
celen aangesloten op de riolering. Deze structuurelementen scoren derhalve hoog. 
 

totaal B B B B

aans lui tingen H H H B

scheiden van de stromen B B B B

gebruik van de aans lui tingen B B B B

publ.locatie woonwijk bedr.terrein buitengeb.

H H H B

buitengeb.publ.locatie woonwijk bedr.terrein
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Buitengebied 
In de raadsvergadering van 16 december 2003 heeft de Raad besloten alle ongerioleerde percelen in het 
buitengebied te voorzien van riolering. Momenteel zijn 39 percelen niet aangesloten op de riolering.  

 1 perceel (kampeerboerderij) heeft een eigen voorziening Biodisc; 

 14 percelen verlenen geen medewerking aan aansluiting (afstand tot riolering is meer dan 40 
m); 

 24 percelen hebben uitstel van de aansluitplicht gekregen, omdat er een voorziening aanwezig 
was, die voldeed aan de wettelijke eisen. Het is niet bekend welke van deze woningen inmid-
dels aangesloten is en welke nog steeds gebruik maakt van een verbeterde septictank of IBA.  

 
Er is vooralsnog geen noodzaak hier onderzoek naar te verrichten. Wijzigt dit de komende planperiode 
en is er dus wel behoefte aan onderzoek dan wordt dat opgepakt binnen de reguliere uren van de eigen 
organisatie. 

 
Scheiden van de stromen 

 
 

In gemengde riolen wordt naast het afvalwater ook overtollig hemelwater via dezelfde buis ingezameld en 
afgevoerd. Dit houdt in dat bij zwaardere buien het rioolstelsel volledig volloopt. Via de overstorten wordt 
het (verdund) afvalwater dat niet door de riolering kan worden verwerkt, geloosd in vijvers of sloten. Dat 
kan tot milieuvervuiling leiden. Om de kans hierop te verminderen is het gewenst vermenging van schoon 
hemelwater met afvalwater zoveel mogelijk terug te dringen (ontvlechten). 

technisch normenkader 

 H  Bestaand gebied: scheiden van waterstromen indien technisch uitvoerbaar. 

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.   
 

 B  Bestaand gebied: scheiden van waterstromen indien technisch uitvoerbaar én kosteneffectief. 

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.   
 

 L  Bestaand gebied: geen scheiding van de waterstromen. 

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.   

 

Bestaand gebied 
De gemeente streeft er naar schoon regenwater niet in de afvalwaterketen terecht te laten komen, 
maar lokaal voor andere doeleinden te gebruiken, waarbij de trits vasthouden, bergen, afvoeren de 
voorkeursvolgorde is. Deze voorkeursvolgorde is in het verleden niet in gemeentelijke beleidsstukken 
verankerd. Desondanks wordt deze wel toegepast bij nieuwbouwlocaties en daar waar mogelijk bij riool-
vervanging in bestaand stedelijk gebied. Dit is reden om de voorkeursvolgorde nu vast te stellen. 
 
Om het risico op foutieve aansluitingen te verminderen wordt in bestaand stedelijk gebied geen particu-
lier oppervlak afgekoppeld. Hiermee wordt tevens voorkomen dat het hemelwater van vuile particuliere 
oppervlakken rechtstreeks (zonder zuivering) naar oppervlaktewater stroomt. 
 
In het buitengebied is overwegend drukriolering toegepast. Deze mechanische riolen zijn niet bedoeld 
voor inzameling en afvoer van hemelwater. Derhalve is afkoppelen van verhard oppervlak en het voor-
komen van verontreiniging niet van toepassing. 
 
Nieuwbouw 
In lijn met de landelijke inzichten/voorschriften worden bij nieuwbouwlocaties bij de aanleg meteen 
duurzame systemen toegepast, waarbij vuil en schoon water zoveel mogelijk gescheiden blijft. 
 

B B B B

buitengeb.woonwijk bedr.terreinpubl.locatie
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Gebruik van de aansluitingen  

 
 

De riolering is bedoeld voor inzameling en afvoer van afvalwater en overtollig hemelwater. Toch komt het 
voor dat ook ander water met de riolering afgevoerd naar de RWZI. Dit water wordt veelal rioolvreemd wa-
ter genoemd. Belangrijke bronnen van rioolvreemd water zijn: drainages, bodemsaneringen, intredend op-
pervlaktewater (negatieve overstorten), koelwater, bronneringen bij bouwwerkzaamheden, lekkende riolen. 
 
Aangezien het rioolvreemde water meestal schoon water is, is de afvoer naar een RWZI ongewenst. Lo-
zing(en) van rioolvreemd water moet daarom worden tegengegaan.  

technisch normenkader 

 H  Er wordt jaarlijks onderzoek verricht naar mogelijke bronnen van rioolvreemd water.  

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt gehandhaafd. 

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij alle aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd. 
  

 
 B  Naar aanleiding van meldingen wordt onderzoek verricht naar bronnen van rioolvreemd water. 

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt gehandhaafd. 

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-vergunningplich-

tige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd. 

  

 
 L  Er vindt geen onderzoek plaats naar bronnen van rioolvreemd water. 

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt alleen bij overlast gehandhaafd. 

 Er vindt geen periodieke controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-vergunningplich-

tige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt niet gehandhaafd. 

  

 
Foutieve aansluitingen 
In het stedelijk gebied (structuurelementen publiekslocatie, woonwijk en industrieterrein) wordt geen 
preventief onderzoek verricht naar foutieve aansluitingen. Zodra (vanuit bijvoorbeeld de rioolinspecties) 
geconstateerd wordt dat sprake is van foutieve aansluitingen wordt hierop gehandhaafd. 
 
In het buitengebied is bij de oude drukrioolsystemen (aanlegperiode t/m jaren '80) sprake van foutieve 
aansluitingen. Bij de aansluiting zijn de perceelseigenaren destijds aangespoord af en toe een dakwater-
afvoer aan te sluiten (voor een betere doorstroming). Sommige bewoners hebben hier invulling aan ge-
geven door een regenpijp aan te sluiten op het drukriool.  
 
Deze aansluitingen zorgen nu bij hevige regenval voor wateroverlast voor de aanwonende. De achterlig-
gende jaren zijn de grootste knelpunten verholpen. Daar waar foutieve aansluitingen leiden tot water-
overlast worden deze verholpen. Tot dusver wordt (mede ingegeven door onvoldoende personele capa-
citeit) geen preventief onderzoek verricht naar foutieve aansluitingen. 
 
Intredend oppervlaktewater 
De vrijverval riolering in het stedelijk gebied (structuurelementen publiekslocatie, woonwijk en indu-
strieterrein) is voorzien van 25 externe overstorten. Daarnaast zijn in de gemengde stelsels 12 randvoor-
zieningen toegepast.  
 
Alle 12 randvoorzieningen zijn aangesloten op het telemetriesysteem. Met dit systeem kan eventueel 
intredend oppervlaktewater worden geregistreerd. Op dit moment is géén van de 25 externe overstor-
ten voorzien van telemetrie.  
 
Alleen op locaties waar kans bestaat op intredend oppervlaktewater zijn terugslagkleppen geplaatst. 
 

B B B B

buitengeb.publ.locatie woonwijk bedr.terrein
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Indien uit inspecties blijkt dat overstortdrempels niet op de juiste hoogte zijn aangelegd en terugslag-
kleppen niet goed functioneren wordt dit hersteld.  
 
De drukrioolunits die in het buitengebied zijn toegepast zijn niet voorzien nooduitlaten. Derhalve is in 
het buitengebied geen kans op intredend oppervlaktewater (niveau hoog). 
 
Rioolvreemd water 
Een analyse naar rioolvreemd water is nog niet uitgevoerd. Er bestaan vooralsnog ook geen voornemens 
een dergelijk onderzoek uit te voeren. 
 
Handhaving lozings- en aansluitverordeningen 
Het handhaven van de Wm-vergunningplichtige/Wm-meldingsplichtige lozingen van bedrijfsafvalwater 
op de riolering wordt uitgevoerd door het cluster handhaving van de afdeling VROM. Bij het uitvoeren 
van controles wordt de werking van de lozingsvoorzieningen, zoals vetvangers en benzineafscheiders, 
bezien. Wanneer overtredingen worden geconstateerd wordt hierop gehandhaafd. 
 
Bij nieuwbouwlocaties wordt door de toezichthouder (afdeling Openbare Werken) toegezien op de aan-
sluitingen. Bij bestaande aansluiting wordt niet preventief onderzoek verricht. Indien foutieve aanslui-
tingen worden geconstateerd vindt handhaving plaats.  
 
Aansluit- en lozingsverordening 
Momenteel beschikt Ooststellingwerf (nog) niet over aansluit- en lozingsverordening. Wel beschikt de 
gemeente over een Verordening, die regelt dat de gemeente een éénmalig aansluitrecht in rekening 
mag brengen voor de aanleg van een nieuwe aansluiting op de riolering. Er is geen aansluit- of lozings-
verordening. Toestemmingen om aan te sluiten op de riolering worden verleend op basis van het prifaat 
rechtelijke eigendomsrecht van de gemeente. Een derde moet toestemming vragen om een eigendom 
van een ander te mogen gebruiken. 
 
Ook hanteert de gemeente een voorkeursvolgorde voor de omgang met hemelwater. Vanwege de bo-
demopbouw in de gemeente is het niet tot zeer beperkt mogelijk om afvloeiend regenwater op of in de 
bodem op eigen terrein te verwerken en/of te infiltreren. Dit overtollige regenwater wordt in veel geval-
len ingezameld en getransporteerd door een gemeentelijke voorziening. De voorkeursvolgorde voor het 
lozen van overtollig hemelwater is als volgt: 

1. Oppervlaktewater 
2. Hemelwaterafvoer 
3. Gemengde riolering 

 
Daarnaast beschikt de gemeente over een rioolaansluittoestemming. Door de rioolaansluittoestemming 
bepaalt de gemeente in welk geval regenwater wel of niet op de riolering mag worden geloosd. De par-
ticulier moet ten gevolge van de gemeentelijke bouwverordening altijd het regenwater scheiden van het 
vuilwater.  
 
Overtollig hemelwater mag nooit op een rioleringssyteem voor droogweerafvoer worden geloosd, om-
dat een dergelijk rioleringssysteem hier niet op berekend is en de hoeveelheden regenwater niet kan 
verwerken. 
 
Nieuwe aansluitingen 
De laatste jaren worden in de gemeente alleen nog (verbeterd)gescheiden stelsels aangelegd. Bij ge-
scheiden stelsels is de kans op het aansluiten van vuilwater vanuit het perceel op het regenwaterriool of 
het aansluiten van regenwater op het vuilwaterriool aanmerkelijk groter dan bij de traditionele ge-
mengde stelsels. De afdeling Openbare Werken dient er op toe te zien dat geen verkeerde aansluitingen 
worden gemaakt.  
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Transport van stedelijk afvalwater 

 
 

Afvoercapaciteit  

 
 

Afvalwater is een uitermate geschikte voedingsbodem voor de groei van bacteriën. Door groei van bacteriën 
daalt het zuurstofgehalte. Door het dalen van het zuurstofgehalte ontstaat H₂S-gas. Het gevaar van H₂S -gas 
is ernstige aantasting van de put en het leidingwerk enerzijds, terwijl anderzijds het gas stankoverlast ver-
oorzaakt voor omwonenden en het een direct gevaar voor de gezondheid kan zijn. Een juiste afvoercapaci-
teit voorkomt het optreden van lange verblijftijden.  
 
Rioolstelsels raken naar verloop van tijd vervuild. Door deze vervuiling zal het transport van het afvalwater 
gehinderd worden en neemt de kans op rioolverstoppingen toe. Regelmatig de werking controleren evenals 
het uitvoeren van preventieve rioolreinigingswerkzaamheden voorkomt nare gevolgen. De frequentie waar-
mee dat dient te geschieden is afhankelijk van het rioolsysteem en van het 'zelfreinigende vermogen' van 
het stelsel. 

technisch normenkader 

 H  De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 20%. 

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is maximaal 12 uur. 

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 10%. 
  

 
 B  De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 30%. 

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is meer dan 12 uur, doch maximaal 20 uur (overeen-

komstig het beleid van het waterschap).  

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 20%. 
  

 
 L  De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen is meer dan 30%. 

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is meer dan 20 uur. 

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen is meer dan 20%. 
  

 
Vullingsgraad en vervuilingsgraad 
Thans wordt de vrijverval riolering in het stedelijk gebied (structuurelementen publiekslocatie, woonwijk 
en industrieterrein) eens per 10 jaar preventief gereinigd (in combinatie met de inspectie van de riolen). 
Bij de besteksramingen voor de reiniging wordt uitgegaan van een vervuilingsgraad van 15 tot 20%. In 
de praktijk blijkt dat deze gemiddelde vervuilingsgraad over de hele reinigingsronde nooit wordt gehaald 
(niveau hoog). 
 
In het buitengebied is overwegend drukriolering toegepast. Deze mechanische riolen beschikken over 
een behoorlijk 'zelfreinigende vermogen'. Deze riolen worden daarom ook niet preventief gereinigd. 
Naast drukriolering wordt op enkele locaties ook gebruik gemaakt van vrijverval riolering. Deze riolen 
zijn niet opgenomen in het reinigingsprogramma. 
 
Op een aantal locaties in het buitengebied is sprake van knelpunten. Deze locaties worden periodiek 
door de buitendienst doorgespoeld. 

totaal B B B B

afvoercapacitei t B B B B

bedri jfszekerheid gemalen B B B B

afstroming B > H B > H B > H -

technische staat L > B L > B L > B L > B

publ.locatie woonwijk bedr.terrein buitengeb.

B B B B
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Verblijftijd 
Uit de basisrioleringsplannen blijkt dat de ledigingstijd van de vrijverval rioolstelsels in het stedelijk ge-
bied (structuurelementen publiekslocatie, woonwijk en industrieterrein) in de kernen gemiddeld minder 
dan 20 uur bedraagt (niveau basis). Alleen in het hoofdbemalingsgebied in Appelscha (AA) sprake is van 
niveau laag. Dit wordt (in samenspraak met Wetterskip Fryslân) bewust in stand gehouden voor een op-
timale verdeling van de overstortvolumes.  
 
In het buitengebied is overwegend drukriolering toegepast. Met deze riolen is het in deze afgelegen ge-
bieden eenvoudig mogelijk het afvalwater over grote afstanden te transporteren. Door de veelal lange 
lengtes van de riolen (op sommige locaties enkele kilometers) ontstaan lange verblijftijden. Derhalve is 
het niet reëel voor de verblijftijd dezelfde eis te hanteren die bij de vrijverval rioolstelsels wordt gehan-
teerd. De leidingen en lozingspunten zijn aangepast om aantasting en stankoverlast te voorkomen (er 
zijn filtervoorzieningen toegepast of voorzieningen getroffen die extra lucht inblazen). 

 
Bedrijfszekerheid gemalen  

 
 

De rioolgemalen zijn een kritisch onderdeel binnen het rioleringsstelsel. Uitval van een rioolgemaal kan al 
snel leiden tot overlast en schade. Daarom is het noodzakelijk tijdig en adequaat te handelen in geval van 
een storing. Om de overlast en schade door uitval van een rioolgemaal te beperken is het zaak gemalen snel 
te kunnen voorzien van een reservepomp. Mocht een pomp om wat voor reden dan ook uitvallen dan is de 
werking spoedig weer gewaarborgd. 

technisch normenkader 

 H   rioolgemalen minigemalen 

  - storingen: gemiddeld minder dan 2 x per jaar gemiddeld minder dan 5 x per jaar 

  - inzet reservepomp  binnen 24 uur (incl. stroomvoorz.) binnen 48 uur 

  - aanwezigheid telemetrie: alle gemalen in gemengde deelgebieden 
met een overstort 

rode lamp 

    deelgebieden met een overstort  

  
 B   rioolgemalen minigemalen 

  - storingen: gemiddeld minder dan 4 x per jaar gemiddeld minder dan 10 x per jaar 

  - inzet reservepomp  binnen 24 uur binnen 72 uur 

  - aanwezigheid telemetrie: 80-100% v/d gemalen in gemengde rode lamp 

    deelgebieden met een overstort  

  
 L   rioolgemalen minigemalen 

  - storingen: gemiddeld vaker dan 4 x per jaar gemiddeld vaker dan 10 x per jaar 

  - inzet reservepomp  langer dan 24 uur langer dan 72 uur 

  - aanwezigheid telemetrie: minder dan 80% v/d gemalen in  rode lamp 

    gemengde deelgebieden  

    met een overstort  

 

B B B B
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Telemetrie 
In het gemeentelijk rioolstelsel zijn in totaal 889 gemalen toegepast. In het stedelijk gebied (structuur-
elementen publiekslocatie, woonwijk en industrieterrein) zijn 39 opvoergemalen en 12 leidings-/spoel-
gemalen bij de randvoorzieningen aanwezig, in het buitengebied 838 minigemalen. 
 
Van deze 891 gemalen zijn circa 663 gemalen aangesloten op een telemetriesysteem: 
 

type gemaal aantal totaal 
aantal telemetrie 

aansluitingen 
   
stedelijk gebied   

opvoergemalen 39 39 

leidings-/spoelgemaal randvoorziening 12 12 

   buitengebied   

minigemalen 838 610 

 
Door deze aansluiting op een telemetriesysteem is sprake van een continue controle op de werking van 
de gemalen en kunnen storingen en calamiteiten spoedig worden verholpen. Hiermee wordt de bedrijfs-
zekerheid gewaarborgd.  
 
Bij de pompunits die niet zijn aangesloten op een telemetriesysteem vindt signalering plaats middels 
een rode lamp. Hierdoor is de afhandeltijd in geval van storing en calamiteiten langer en de borging van 
de bedrijfszekerheid daarmee minder. 
 
Storingen op basis van meldingen 
In het jaar 2013 zijn 86 'rioolgerelateerde' meldingen geregistreerd. Uit de registratie blijkt dat het in 27 
gevallen om storingen gaan in de pompunits. Opgemerkt wordt dat van een groot aantal meldingen de 
oorzaak niet bekend is. Hierdoor zou het aantal storingen in gemalen en pompunits groter kunnen zijn.  
 
Reservepomp 
In het gemeentelijk rioolstelsel zijn in totaal 891 gemalen toegepast. In het stedelijk gebied (structuur-
elementen publiekslocatie, woonwijk en industrieterrein) zijn 41 rioolgemalen en 12 leidings-/spoelge-
malen bij de randvoorzieningen aanwezig, in het buitengebied 838 pompunits. 
 
Van de 41 rioolgemalen die in het stedelijk gebied zijn toegepast hebben 14 gemalen een reservepomp. 
Hiermee is 80 tot 100% van de deelgebieden met een gemengd rioolstelsel én een overstort voorzien 
van een reservepomp (niveau basis). 
 
In het buitengebied is overwegend drukriolering toegepast. Deze mechanische riolen zijn niet bedoeld 
voor inzameling en afvoer van hemelwater. Derhalve is een toetsing op aanwezigheid van een reserve-
pomp niet van toepassing. 
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Afstroming 

 
 

Door zettingen in de bodem kan een riool naar verloop van tijd verzakken. Als deze zettingen onregelmatig 
plaats vinden wordt de afstroming belemmerd en ontstaat verloren berging.  
 
Door verloren berging zal eerder/vaker sprake zijn van overstortsituaties en een verhoogde belasting op de 
RWZI. Daarnaast is op de locaties met verloren berging het rioolstelsel meestal extra vuil wat kans op aan-
tasting/beschadiging van het riool vergroot. Daarnaast kan een verminderde afstroming leiden tot stank-
overlast voor de omgeving. 

technisch normenkader 

 H  Er is geen sprake van stankoverlast in openbaar gebied. 

 Er is geen sprake van verloren berging in de vrijverval riolen.   
 

 B  Wanneer sprake is van stankoverlast in openbaar gebied wordt dit binnen een week verholpen. 

 De verloren berging in de vrijverval riolen bedraagt maximaal 5% (gemiddeld per deelgebied).   
 

 L  Wanneer sprake is van stankoverlast in openbaar gebied wordt dit niet binnen een week verholpen. 

 De verloren berging in de vrijverval riolen bedraagt meer dan 5% (gemiddeld per deelgebied).   

 
Stankoverlast 
In 2013 zijn 86 'rioolgerelateerde' meldingen geregistreerd. Uit de regsitratie is te herleiden dat twee 
meldingen betrekking hebben op stankoverlast. Tussen de datum van de klacht en de afdeling zit circa 4 
dagen.  
 
Verloren berging 
Uit de basisrioleringsplannen blijkt dat in de vrijverval rioolstelsels in het stedelijk gebied (structuurele-
menten publiekslocatie, woonwijk en industrieterrein) in de plansituatie (na uitvoering van de verbete-
ringsmaatregelen) gemiddeld 1% verloren berging aanwezig is (niveau hoog).  
 

Technische staat 

 
 

Een rioolbuis zal na verloop van tijd slijten. Naast slijtage als gevolg van het dagelijks gebruik wordt de wer-
king van de riolering ook beperkt door lekkende buisverbindingen, zettingen in de bodem of aantasting door 
in het riool aanwezige gassen. Zodra de afstroming of stabiliteit van het riool in gevaar is en hiermee de 
werking van het rioolstelsel wordt bedreigd moet ingegrepen worden. 

technisch normenkader 

 H  Waarschuwingsmaatstaven volgens het inspectie beoordelingsprotocol komen niet voor. 

 
 B  Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen niet voor. 

 
 L  Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen voor. 

 
Technische staat vrijverval riolering  
Voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater in het stedelijk gebied wordt gebruik gemaakt van 
195 km vrijverval riolering. Via dit riool wordt het stedelijk afvalwater afgevoerd. In een groot deel van 
de vrijverval riolering (circa 124 km gemengd stelsel) wordt het stedelijk afvalwater samen met eventu-
eel hemelwater in één buis afgevoerd naar de RWZI. In een deel van het vrijverval riool (63 km DWA-
stelsel, 8 km VGS) wordt enkel stedelijk afvalwater afgevoerd.  
 

B > H B > H B > H -

publ.locatie woonwijk bedr.terrein buitengeb.

L > B L > B L > B L > B

publ.locatie woonwijk bedr.terrein buitengeb.
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De vrijverval riolering voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater (gemengd en dwa- en VGS-
stelsel) verkeert in een redelijke technische staat. Circa 60% van het vrijverval riool is geïnspecteerd.  
Van de geïnspecteerde riolering is de kwaliteit als volgt: 

 goed: circa 55% 

 waarschuwingsmaatstaf: circa 37% 

 Ingrijpmaatstaf: circa 8% 
 

 
Figuur 1: technische staat vrijverval riolering stedelijk afvalwater [bron: MI2-riolering] 
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Inzameling van overtollig hemelwater 

 

 
Inzameling in openbaar gebied  

 
 

Bij zware buien kunnen de gemengde riolen overlopen. Dan komt er behalve hemelwater ook vies afvalwa-
ter in vijvers of sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden. Om de kans hierop te verminderen is het 
gewenst het hemelwater wat van schone verharde oppervlakken afstroomt niet te vermengen met het vuile 
afvalwater. 

technisch normenkader 

 H  Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht. 

 Bestaand openbaar gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien technisch uitvoerbaar én toelaatbaar 

voor het milieu.  

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem. 
  

 
 B  Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.  

 Bestaand gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien technisch uitvoerbaar, toelaatbaar voor het milieu 

én kosteneffectief. 

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem. 
  

 
 L  Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen indien kostenef-

fectief. 

 Bestaand gebied: geen verhard oppervlak afkoppelen. 

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem. 
  

 
Nieuwbouw 
In lijn met de landelijke inzichten/voorschriften worden bij nieuwbouwlocaties bij de aanleg meteen 
duurzame systemen toegepast, waarbij vuil en schoon water zoveel mogelijk gescheiden blijft. 
 
Bestaand gebied 
De gemeente streeft er naar schoon regenwater niet in de afvalwaterketen terecht te laten komen, 
maar lokaal voor andere doeleinden te gebruiken, waarbij de trits vasthouden, bergen, afvoeren de 
voorkeursvolgorde is. Deze voorkeursvolgorde is niet in gemeentelijke beleidsstukken verankerd. Deson-
danks wordt deze waar mogelijk toegepast bij rioolvervanging in bestaand stedelijk gebied.  
 
Om het risico op foutieve aansluitingen te verminderen wordt in bestaand stedelijk gebied geen particu-
lier oppervlak afgekoppeld. Hiermee wordt tevens voorkomen dat het hemelwater van vuile particuliere 
oppervlakken rechtstreeks (zonder zuivering) naar oppervlaktewater stroomt. 
 
In het buitengebied is overwegend drukriolering toegepast. Deze mechanische riolen zijn niet bedoeld 
voor inzameling en afvoer van hemelwater. Derhalve is afkoppelen van verhard oppervlak en het voor-
komen van verontreiniging niet van toepassing. 
 

totaal B B B -

inzamel ing in openbaar gebied B B B -

inzamel ing bi j particul ieren L L L -

gebruik van de aans lui tingen B B B -

publ.locatie woonwijk bedr.terrein buitengeb.
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Inzameling bij particulieren  

 
 

Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het omgaan met vrijko-
mend water op hun eigen perceel.  
Pas wanneer de particulier redelijkerwijs niet in staat is dit hemelwater op eigen terrein te verwerken dan 
heeft de gemeente de zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiend hemelwater. 

technisch normenkader 

 H  Bij een goed doorlatende ondergrond (conform het aansluitprotocol hemelwater) en géén storende lagen in 

de ondergrond wordt de particulier proactief gestimuleerd hemelwater op eigen terrein te verwerken. 

 Indien percelen grenzen aan oppervlaktewater wordt de particulier proactief gestimuleerd hemelwater hierop 

af te voeren. 
  

 
 B  Bij een goed doorlatende ondergrond (conform het aansluitprotocol hemelwater) en géén storende lagen in 

de ondergrond wordt de particulier gestimuleerd hemelwater op eigen terrein te verwerken. 

 Indien percelen grenzen aan oppervlaktewater wordt de particulier gestimuleerd hemelwater hierop af te voe-

ren. 
  

 
 L  De gemeente stimuleert particulieren niet om hemelwater op eigen terrein te verwerken. 

 De gemeente zamelt het overtollig hemelwater van de particulier in.   

 
Nieuwbouw 
In lijn met de landelijke inzichten/voorschriften worden bij nieuwbouwlocaties bij de aanleg meteen 
duurzame systemen toegepast, waarbij vuil en schoon water zoveel mogelijk gescheiden blijft. 
 
Er is geen hemelwaterverordening. Echter door middel van een rioolaansluittoestemming wordt per 
aanvraag bekeken of er hemelwater op het riool geloosd mag worden. In het buitengebied bijvoorbeeld 
ligt een drukrioleringssysteem. Dit is niet berekend op de afvoer van regenwater. In het buitengebied 
moeten bewoners hun regenwater op eigen terrein verwerken, bijv. lozen in naast het perceel gelegen 
oppervlaktewater of op een andere wijze. 
 
Bestaand stedelijk gebied 
Om het risico op foutieve aansluitingen te verminderen wordt in bestaand stedelijk gebied geen particu-
lier oppervlak afgekoppeld. Hiermee wordt tevens voorkomen dat het hemelwater van vuile particuliere 
oppervlakken rechtstreeks (zonder zuivering) naar oppervlaktewater stroomt. 
 
In het buitengebied is overwegend drukriolering toegepast. Deze mechanische riolen zijn niet bedoeld 
voor inzameling en afvoer van hemelwater. Derhalve is afkoppelen van verhard oppervlak en het voor-
komen van verontreiniging niet van toepassing. 
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Gebruik van de aansluitingen 

 
 

Ondanks de vele voordelen heeft afkoppelen van verhard oppervlak ook nadelen. Het grootste nadeel is de 
gevoeligheid voor eventuele verontreiniging van de bodem of oppervlaktewater door incorrect ontwerp, 
aanleg, beheer of gebruik van het hemelwatersysteem. Factoren die de gevoeligheid bepalen zijn onder an-
dere: 
- verkeerde aansluitingen tussen het afval- en hemelwaterriool 
- verontreiniging van de oppervlakken door uitlogende materialen, verkeer, zwerfvuil etc; 
- gebruik van verontreinigende stoffen zoals (gladheid)bestrijdingsmiddelen, autowasmiddelen 
- illegale lozingen zoals motorolie en frituurvet 
- calamiteiten zoals brand en verkeersongelukken 

technisch normenkader 

 H  Er wordt jaarlijks onderzoek verricht naar mogelijk onjuist gebruik van de voorzieningen.  

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt gehandhaafd. 

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij alle aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd. 
  

 
 B  Naar aanleiding van meldingen wordt onderzoek verricht naar onjuist gebruik van de voorzieningen. 

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt gehandhaafd. 

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-vergunningplich-

tige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd. 

  

 
 L  Er vindt geen onderzoek plaats naar onjuist gebruik van de voorzieningen. 

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt niet gehandhaafd. 

 Er vindt geen periodieke controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-vergunningplich-

tige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen. 

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt niet gehandhaafd. 

  

 
Aansluit- en lozingsverordening 
Momenteel beschikt Ooststellingwerf (nog) niet over aansluit- en lozingsverordening. De gemeente be-
schikt over een Verordening, die regelt dat de gemeente een éénmalig aansluitrecht in rekening mag 
brengen voor de aanleg van een nieuwe aansluiting op de riolering. Toestemmingen om aan te sluiten 
op de riolering worden verleend op basis van het privaat rechtelijke eigendomsrecht van de gemeente. 
Een derde moet toestemming vragen om een eigendom van een ander te mogen gebruiken. 
 
Ook hanteert de gemeente een voorkeursvolgorde voor de omgang met hemelwater. Vanwege de bo-
demopbouw in de gemeente is het niet tot zeer beperkt mogelijk om afvloeiend regenwater op of in de 
bodem op eigen terrein te verwerken en/of te infiltreren. Dit overtollige regenwater wordt in veel geval-
len ingezameld en getransporteerd door een gemeentelijke voorziening. De voorkeursvolgorde voor het 
lozen van overtollig hemelwater is als volgt: 

1. Oppervlaktewater 
2. Hemelwaterafvoer 
3. Gemengde riolering 

 
Daarnaast beschikt de gemeente over een rioolaansluittoestemming. Door de rioolaansluittoestemming 
bepaalt de gemeente in welk geval regenwater wel of niet op de riolering mag worden geloosd. De par-
ticulier moet ten gevolge van de gemeentelijke bouwverordening altijd het regenwater scheiden van het 
vuilwater.  
 
Overtollig hemelwater mag nooit op een rioleringssyteem voor droogweerafvoer worden geloosd, om-
dat een dergelijk rioleringssysteem hier niet op berekend is en de hoeveelheden regenwater niet kan 
verwerken. 

B B B B
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Bestaand stedelijk gebied 
Om het risico op foutieve aansluitingen te verminderen wordt in bestaand stedelijk gebied geen particu-
lier oppervlak afgekoppeld. Hiermee wordt tevens voorkomen dat het hemelwater van vuile particuliere 
oppervlakken rechtstreeks (zonder zuivering) naar oppervlaktewater stroomt. 
 
Nieuwbouw 
Bij nieuwbouwlocaties wordt door de toezichthouder (afdeling Openbare Werken) toegezien op de aan-
sluitingen. Bij bestaande aansluiting wordt niet preventief onderzoek verricht. Indien foutieve aanslui-
tingen worden geconstateerd vindt handhaving plaats.  
 
Onkruidbestrijding 
Bij de onkruidbestrijding verhardingen maakt de gemeente gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
op de trottoirs en parkeervoorzieningen. De molgoten worden geborsteld.  
 
Ooststellingwerf zal nieuw beleid gaan ontwikkelen nu chemisch bestrijden per 2015 verboden is.  

 
Verwerking van overtollig hemelwater in riolen 

 

 

Afvoercapaciteit kolken 

 
 

Het hemelwater wat op weg- en terreinverhardingen valt zal uiteindelijk via de straat- en trottoirkolken af-
stromen naar het riool. De kolken zijn in de regel voorzien van een zandvang. Dit is een verdiept gedeelte 
waar zand en andere bezinkende delen (o.a. bladeren,en zwerfvuil) achterblijven. Zo wordt voorkomen dat 
het riool vervuild raakt. 

technisch normenkader 

 H  Plasvorming dient binnen een half uur na een normale regenbui (4 mm/uur) weg te zijn. 

 Plasvorming mag bij maximaal 2% van de kolken voorkomen. Incidenteel verstopte kolken zijn binnen een 

week verholpen. 
  

 
 B  Plasvorming dient binnen één uur na een normale regenbui (4 mm/uur) weg te zijn. 

 Plasvorming mag bij maximaal 5% van de kolken voorkomen. Incidenteel verstopte kolken zijn binnen een 

week verholpen. 
  

 
 L  Plasvorming is na een normale regenbui (4 mm/uur) niet binnen één uur weg. 

 Bij meer dan 5% van de kolken komt plasvorming voor. Incidenteel verstopte kolken zijn niet binnen een week 

verholpen. 
  

 
In het stedelijk gebied (structuurelementen publiekslocatie, woonwijk en industrieterrein) zijn in totaal 
circa 11.000 straat-/trottoirkolken toegepast. Deze kolken worden 1 à 2 maal per jaar gereinigd. Het rei-
nigen van de straat-/trottoirkolken wordt uitbesteed aan OMRIN.  
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Na iedere ronde verstrekt OMRIN een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. Geconstateerde 
problemen worden ook in dit overzicht opgenomen. 
 
Van de 86 geregistreerde rioolgerelateerde meldingen in 2013 is het aantal meldingen die betrekking 
hebben op de afvoercapaciteit niet te herleiden. Wel gaat circa 25% van de meldingen/klachten over 
een verstopte straatkolk of put. Dergelijke klachten worden in het algemeen binnen één dag verholpen.  

 
Afvoercapaciteit riolering 

 
 

Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien de gemalen op volle kracht. Waar nodig lopen 
de riolen over via de overstorten. Soms blijft er water op straat staan. Bijvoorbeeld als het een korte tijd héél 
hard regent. De weg vangt dan het extra water tijdelijk op. Daarvoor zijn de wegen in principe ook ontwor-
pen. Zo voorkomen ze dat het water de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en niet meer 
bruikbaar zijn. Dankzij de overstorten is het water gewoonlijk binnen een uur weer weg. Om overlast en of 
schade te voorkomen dient de afvoercapaciteit van het rioolstelsel op orde te zijn. 

technisch normenkader 

 H  De vrijverval riolering moet in staat zijn een bui met een herhalingstijd van 1 x per 5 jaar te verwerken. 

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties mogen niet leiden tot wateroverlast.   
 

 B  De vrijverval riolering moet in staat zijn een bui met een herhalingstijd van 1 x per 2 jaar te verwerken zonder 

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

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties mogen niet leiden tot wateroverlast. 
  

 
 L  De vrijverval riolering is niet in staat een bui met een herhalingstijd van 1 x per 2 jaar te verwerken; er is 

sprake van theoretische 'water-op-straat' situaties. 

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties leiden tot wateroverlast. 
  

 
De afvoercapaciteit van de vrijverval rioolstelsels in stedelijk gebied (structuurelementen publieksloca-
tie, woonwijk en industrieterrein) wordt bepaald in de basisrioleringsplannen. In het kader van het GRP 
2010-2014 [lit. 1] is de hydraulische afvoercapaciteit van de vrijverval rioolstelsels geactualiseerd. Als 
onderdeel van deze actualisatie is tevens het op de vrijverval riolering afvoerend verhard oppervlak op-
nieuw in beeld gebracht. Uit de berekeningen blijkt dat de vrijverval rioolstelsels in theorie een gebeur-
tenis, die gemiddeld één keer per 2 jaar optreedt, goed kunnen verwerken (niveau basis). 
 
In de Prakkenlaan is, mede om de grondwaterproblemen en wateroverlast te verhelpen, een grootscha-
lig integraal plan uitgevoerd. Het project Prakkenlaan e.o. omvatte het herinrichten van de openbare 
ruimte, het vervangen en renoveren van rioleringen en het aanbrengen van regenwaterafvoerriolen. 
Het, in het kader van de Stedelijke Water Opgave gedefinieerd knelpunt (Rijweg), is in dit project opge-
lost door onder ander de waterhuishouding (afvoer via sloten) te verbeteren.  
 
Voorafgaand aan het GRP 2010-2014 zijn hydraulische berekeningen uitgevoerd. Uit deze hydraulische 
berekeningen zijn een aantal locaties naar voren gekomen die gevoelig zijn voor wateroverlast (o.a. Jan 
Roelswijk te Waskemeer, Laak te Oosterwolde, Opzienersweg te Haulerwijk en Boschlust te Appelscha).  
 
Ondanks dat er geen werkzaamheden plaats hebben gevonden om de gevoeligheid voor wateroverlast 
op deze locaties te beperken, zijn er de afgelopen 4 jaren geen meldingen omtrent wateroverlast bij de 
gemeente binnengekomen. De noodzaak om op deze locaties maatregelen te nemen is er dan voorals-
nog ook niet.  
 
In het buitengebied is overwegend drukriolering toegepast. Deze mechanische riolen zijn niet bedoeld 
voor inzameling en afvoer van hemelwater. Derhalve is een toetsing van de afvoercapaciteit niet van 
toepassing. 
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Technische staat 

 
 

Een rioolbuis zal na verloop van tijd slijten. Naast slijtage als gevolg van het dagelijks gebruik wordt de wer-
king van de riolering ook beperkt door lekkende buisverbindingen, zettingen in de bodem of aantasting door 
in het riool aanwezige gassen. Zodra de afstroming of stabiliteit van het riool in gevaar is en hiermee de 
werking van het rioolstelsel wordt bedreigd moet ingegrepen worden. 

technisch normenkader 

 H  Waarschuwingsmaatstaven volgens het inspectie beoordelingsprotocol komen niet voor. 

 
 B  Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen niet voor. 

 
 L  Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen voor. 

 
Voor inzameling en transport van overtollig hemelwater in de kernen (het stedelijk gebied) wordt ge-
bruik gemaakt van 177 km vrijverval riolering. Via dit riool wordt het hemelwater wat op stoepen, da-
ken, wegen, parkeerplaatsen en pleinen valt afgevoerd. In een groot deel van de vrijverval riolering 
(circa 124 km) wordt het 'schone' hemelwater samen met het vuile afvalwater in één buis afgevoerd 
naar de RWZI. Bij de overige 53 km riolering wordt het hemelwater gescheiden (of verbeterd geschei-
den) ingezameld en via één van de lozingspunten afgevoerd naar oppervlaktewater of in de bodem. 
 
Over het geheel gezien verkeert de riolering voor inzameling en transport van overtollig hemelwater (53 
km riool) in een zeer goede technische staat. Dit is ook logisch omdat de riolering nog erg jong is (het 
overgrote deel is vanaf de jaren 90 aangelegd). Van de 22 km geïnspecteerde riolering verkeert circa 1% 
door slijtage (aantasting van de buizen) en schades (scheuren en verzakkingen) in een slechte staat (ni-
veau laag).  
 

 
Figuur 2: technische staat vrijverval riolering stedelijk hemelwater [bron: MI2-riolering] 
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Vuiluitworp  

 
 

Het is niet doelmatig om de rioolstelsels zo groot te maken dat bij hevige regenval al het met hemelwater 
verdund afvalwater kan worden afgevoerd naar de RWZI. In het rioolstelsel zijn daarom op verschillende 
plaatsen riooloverstorten aanwezig. Via een overstort wordt het verdund afvalwater dat niet door de riole-
ring kan worden verwerkt, afgevoerd naar oppervlaktewater. Voorkomen moet worden dat het oppervlakte-
water hierdoor vervuild raakt waardoor risico's voor de volksgezondheid en aantasting van natuurwaarden 
kunnen optreden. 

technisch normenkader 

 H  De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet ruimschoots aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwali-

teit (emissiespoor en waterkwaliteitsspoor). 

 Alle overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van meetregistratie. 

 Er is geen sprake van risicovolle overstorten. 
  

 
 B  De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit (emissie-

spoor en waterkwaliteitsspoor). 

 Niet alle overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van meetregistratie. 

 Er is geen sprake van risicovolle overstorten. 
  

 
 L  De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet niet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit (emis-

siespoor en waterkwaliteitsspoor). 

 De overstorten van gemengde stelsels zijn niet voorzien van meetregistratie. 

 Er is sprake van risicovolle overstorten. 
  

 
Vuilemissie 
De gemeente voldoet inmiddels ruim 5 jaar aan de basisinspanning. Binnen de gemeente Ooststelling-
werf is er geen sprake van risicovolle overstorten. Een toetsing van het waterkwaliteitsspoor is dan ook 
niet relevant en zodoende ook niet uitgevoerd.  
 
Meetregistratie overstorten 
De vrijverval riolering in het stedelijk gebied (structuurelementen publiekslocatie, woonwijk en indu-
strieterrein) is voorzien van 25 externe overstorten. Daarnaast zijn in de gemengde stelsels 12 randvoor-
zieningen toegepast.  
 
Alle 12 randvoorzieningen zijn aangesloten op het telemetriesysteem. Met dit systeem kan eventueel 
intredend oppervlaktewater worden geregistreerd. Op dit moment is géén van de 25 externe overstor-
ten voorzien van telemetrie.  
 
Alleen op locaties waar kans bestaat op intredend oppervlaktewater zijn terugslagkleppen geplaatst. 
 
Indien uit inspecties blijkt dat overstortdrempels niet op de juiste hoogte zijn aangelegd en terugslag-
kleppen niet goed functioneren wordt dit hersteld.  
 
De drukrioolunits die in het buitengebied zijn toegepast zijn niet voorzien nooduitlaten. Derhalve is in 
het buitengebied geen kans op uittredend afvalwater (niveau hoog). 
 
KRW Maatregelen 
Inmiddels is de tweede uitvoeringsronde van de KRW maatregelen opgestart. De rol van de Friese ge-
meenten binnen deze tweede uitvoeringsronde is minimaal tot niet aanwezig. Ooststellingwerf heeft 
geen maatregelen die binnen het kader van de KRW worden uitgevoerd. Ook niet voor de komende 
planperiode. 
 

H H H -
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Verwerking van overtollig water in de openbare ruimte 

 
 

Berging/ afvoercapaciteit 

 
 

In het stedelijk gebied is vaak sprake van veel verhard oppervlak en (te) weinig open water. Hierdoor krijgen 
sloten en vijvers bij zeer zware buien veel water te verwerken. Soms leidt dit tot peilstijgingen waarbij de 
sloten en vijvers buiten hun oevers treden met schade en overlast als gevolg. 

technisch normenkader 

 H  Bij buitengewone omstandigheden vindt waterberging plaats in daarvoor ingerichte locaties zoals watergan-

gen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is zodanig ingericht dat bij extreme omstandigheden (eens 

per 100 jaar) geen hinder voor de omgeving optreedt. 

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied bedraagt: 

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten 

o ontwerp situatie T=10: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten 

o extreme situatie T=100: watergangen treden niet buiten hun oevers 

  

 
 B  Bij buitengewone omstandigheden vindt waterberging plaats in daarvoor ingerichte locaties zoals watergan-

gen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is zodanig ingericht dat bij extreme omstandigheden (eens 

per 100 jaar) geen overlast voor de omgeving optreedt. 

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied bedraagt: 

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten 

o ontwerp situatie T=10: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, terugslagkleppen voorko-

men instroom van oppervlaktewater 

o extreme situatie T=100: watergangen treden buiten hun oevers, dit leidt niet tot overlast 

  

 
 L  Bij buitengewone omstandigheden vindt in beperkte mate waterberging plaats in daarvoor ingerichte locaties 

zoals watergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is onvoldoende ingericht om bij buitenge-

wone omstandigheden (eens per 100 jaar) overlast voor de omgeving te voorkomen. 

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied bedraagt: 

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, water stroomt via overstor-

ten het riool in, dit leidt tot overlast 

o ontwerp situatie T=10: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, water stroomt via overstor-

ten het riool in, dit leidt tot overlast 

o extreme situatie T=100: watergangen treden buiten hun oevers, dit leidt tot overlast/economische 

schade 

  

 
Begin 2008 is in een gezamenlijk traject met Wetterskip Fryslân de Stedelijke Wateropgave voor Oost-
stellingwerf bepaald. Voor dit onderzoek zijn indicatieve berekeningen (oppervlaktewater) uitgevoerd. 
Bij de indicatieve berekeningen voor wateroverlast vanuit oppervlaktewater is een toetsing uitgevoerd 
voor de T=100 situatie (NBW-inundatienorm van eens per 100 jaar) en voor de T=100 situatie rekening 
houdend met klimaatverandering (10% meer neerslag). Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen ber-
gingsopgave is (niveau basis). 
 
Het buitengebied maakt geen onderdeel uit van het onderzoek Stedelijke Wateropgave. 
 

totaal B B B -
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Technische staat 

 
 

In het stedelijk gebied vormen de sloten en vijvers belangrijke voorzieningen voor de afvoer van overtollig 
hemelwater en de ontwatering van openbaar gebied. Om de aan- en afvoerfunctie van de watergangen te 
borgen dienen de voorzieningen in een goede staat te verkeren. 

technisch normenkader 

 H  Bij meer dan 75% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon. 

 Bij meer dan 75% van de roosters is het doorstroomprofiel schoon. 

 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is het gehele jaar gewaarborgd, ondanks de aanwezig-

heid van bagger en plantengroei op bodem en oever.  
  

 
 B  Bij 50% tot 75% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon. 

 Bij 50% tot 75% van de roosters is het doorstroomprofiel schoon. 

 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is 50 tot 75% van het jaar gewaarborgd, ondanks de 

aanwezigheid van bagger en plantengroei op bodem en oever 
  

 
 L  Minder dan 50% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon. 

 Minder dan 50% % van de roosters is het doorstroomprofiel schoon; 

 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is minder dan 50 % van het jaar gewaarborgd als gevolg 

van de aanwezigheid van bagger en plantengroei op bodem en oever 
  

 
De oevervoorzieningen en kunstwerken (bijvoorbeeld duikers) vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de wegbeheerder. De waterbodems (voor zover van toepassing in de gemeente Ooststellingwerf) vallen 
onder de verantwoording van de groenbeheerder. Het beheer van deze objecten valt buiten de scope 
van dit GRP. 
 

Inzameling van grondwater 

 
 
De bodemopbouw binnen de gemeente Ooststellingwerf varieert in sterke mate. Zo komen er onder 
andere veengronden, eerdgronden en (lemige) zandgronden voor. In grote delen van de gemeente ko-
men binnen 40 tot 120 cm onder het maaiveld keileemlagen voor. Dit zorgt voor een ongunstige water-
huishouding met als gevolg dat na een periode van regen het hemelwater gedurende langere tijd blijft 
staan. 
 
Begin 2008 is in een gezamenlijk traject met Wetterskip Fryslân de Stedelijke Wateropgave voor Oost-
stellingwerf bepaald. Voor dit onderzoek zijn locaties met grondwateroverlast geïnventariseerd. Uit dit 
onderzoek zijn negen locaties naar voren gekomen waar sprake is van natte percelen/plantsoenen.  
 
De oorzaak van de problemen is inmiddels nader verkent. De oorzaken zijn divers van aard. Enerzijds 
worden problemen veroorzaakt door de aanwezigheid van keileem in de ondergrond, waardoor hemel-
water niet snel genoeg in de bodem kan infiltreren. Anderzijds zorgt demping en de gebrekkige onder-
houdsstaat van de watergangen in het stedelijk gebied voor een ongunstige waterhuishouding. Binnen 
het stedelijk gebied vormen op diverse locaties sloten de erfafscheiding.  

n.v.t. n.v.t. n.v.t. -
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Veelal zijn deze sloten in particulier eigendom. De achterliggende jaren hebben de eigenaren van de 
aangrenzende percelen nauwelijks tot geen onderhoud verricht of deze sloten zelfs gedempt. Overtollig 
hemelwater kan hierdoor niet meer weglopen en zorgt daarmee voor overlast. 
 
De achterliggende jaren heeft de gemeente in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare 
ruimte een aantal probleemlocaties opgelost. In een aantal gevallen wordt nog nader onderzoek ver-
richt.  
 
Daarnaast is in een aantal gevallen de particulier op zijn verantwoordelijkheden gewezen. De perceelei-
genaren hebben nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen van grondwaterproble-
men. De eigenaar moet zelf voor ontwatering van zijn perceel zorgen en bouwkundige maatregelen tref-
fen om vochtoverlast te voorkomen.  
 
Pas wanneer de grondwaterstand wordt bepaald door factoren buiten zijn perceel dan neemt de ge-
meente, in samenspraak met waterbeheerder en provincie, maatregelen treffen om structurele grond-
waterproblemen te voorkomen of te beperken. Oplossingen voor deze probleemlocaties worden ge-
zocht in combinatie met vervangingsmaatregelen en/of in overleg met het Wetterksip  
 
Van de volgende bij de gemeente bekende overlastlocaties loopt nog onderzoek en/of is de benodigde 
maatregel nog niet uitgevoerd: 

 Geert Lammertslaan te Oldeberkoop. Probleem: hoge grondwaterstand ten gevolge van leem-
laag en slechte afvoer oppervlaktewater. Oplossingsrichting: verlagen duiker nabij N381. 

  Voortmansweg, Zuidemastraat te Haulerwijk. Probleem: hemelwater blijft op percelen staan. 
Oplossingsrichting: op gemeentelijk terrein een aansluitpunt op HWA bieden.  

 

Loketfunctie  

 
 

Jarenlang was onduidelijk bij wie de bewoners terecht konden als sprake was van grondwaterproblemen. Zij 
werden doorverwezen van het kastje naar de muur. Met het inwerking treden van de zorgplicht grondwater 
is hier verandering in gekomen. De gemeente is nu het eerste aanspreekpunt voor de bewoners met grond-
waterproblemen (loketfunctie). 

technisch normenkader 

 H  Geregistreerde meldingen worden binnen een week naar melding onderzocht. 

 Binnen een maand na binnenkomst van de melding wordt een locatiebezoek uitgevoerd en wordt een klein 

buurtonderzoek verricht (vaststellen of er meer bewoners zijn met een grondwaterprobleem). 
  

 
 B  Geregistreerde meldingen worden binnen een maand naar melding onderzocht. 

 Binnen twee maanden na binnenkomst van de melding wordt een locatiebezoek uitgevoerd. Er wordt geen 

buurtonderzoek verricht. 
  

 
 L  Geregistreerde meldingen worden pas na een maand naar melding onderzocht. 

 Er wordt geen locatiebezoek uitgevoerd. Vragen over aard en omvang van de melding worden telefonisch af-

gehandeld. 
  

 
Vragen over water en riolering komen via het brede gemeentelijke loket binnen. Er is geen specifiek wa-
terloket. Uit de meldingenregistratie komen geen grondwaterproblemen naar voren.  
 

B B B B
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Inzicht/meten 

 
Vanuit de zorgplicht grondwater is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de burger (loketfunctie) 
maar dit betekent niet dat zij ook meteen probleemhouder is. Pas wanneer sprake is van 'structurele proble-
men' die 'nadelige gevolgen (overlast)' opleveren is de gemeente aan zet om invulling te geven aan de zorg-
plicht, en vast te stellen of de problemen 'doelmatig' zijn op te lossen en of het een gemeentelijke taak is om 
maatregelen te treffen. Bij deze afweging is inzicht in de grondwaterstand een pre. 

technisch normenkader 

 H  Rondom locaties die gevoelig zijn voor hoge of lage grondwaterstanden is een grondwatermeetnet ingericht.  

 De grondwaterstanden worden maandelijks uitgelezen. 

 Halfjaarlijks vindt een validatie van de data plaats. 
  

 
 B  Rondom de probleemlocaties met hoge of lage grondwaterstanden is een grondwatermeetnet ingericht. 

 De grondwaterstanden worden eens per kwartaal uitgelezen. 

 Jaarlijks vindt een validatie van de data plaats. 
  

 
 L  Er is geen grondwatermeetnet ingericht. 

 
De gemeente beschikt niet over een grondwatermeetnet dat dekkend is voor de gehele gemeente. Wel 
is er grondwatermeetnet ingericht ter monitoring van de grondwaterstand in Oosterwolde Zuid. Dit 
grondwatermeetnet is ingericht om de effecten van de in 2007 genomen maatregelen te bepalen. Het 
gaat hier om maatregel om de grondwateroverlast terug te dringen.  
 
Verder maakt de gemeente gebruik van het Dinoloket, waarin TNO grondwaterstandsmetingen bij-
houdt.  
 
Vooralsnog is er geen noodzaak tot inrichten van een uitgebreid grondwatermeetnet. De gemeente 
weet waar sprake is van grondwateroverlast en zal op deze locaties op zoek gaan naar pragmatisch op-
lossingen, waarbij zoveel mogelijk werk met werk wordt gemaakt. Overigens is het aantal overlast loca-
ties beperkt.  
 

L L L L

publ.locatie woonwijk bedr.terrein buitengeb.
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Bijlage E 

Inzameling  

 
 

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

technisch normenkader 

 H  De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringsprotocol) wordt niet overschre-

den. 

 Er zijn geen meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten. 

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een straat sprake is van meerdere locaties 

met grondwaterproblemen. 

  

 
 B  De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringsprotocol) wordt gedurende 

maximaal 30 dagen op jaarbasis overschreden. 

 Er zijn meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten; water staat minder dan 30 dagen per jaar in de 

kruipruimte. 

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een wijk sprake is van meerdere locaties 

met grondwaterproblemen. 

  

 
 L  De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringsprotocol) wordt op jaarbasis 

meer dan 30 dagen overschreden. 

 Er zijn meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten; water staat meer dan 30 dagen per jaar in de 

kruipruimte. 

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een wijk sprake is van meerdere locaties 

met grondwaterproblemen. 

  

 
De gemeente beschikt niet over een ontwateringsprotocol. De in de stedelijke wateropgave vastge-
stelde knelpunten zijn gebaseerd op bij de gemeente binnen gekomen meldingen. Per locatie wordt be-
keken wat het probleem is en wie verantwoordelijk is voor het oplossen van de problematiek. 

B B B B

publ.locatie woonwijk bedr.terrein buitengeb.
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Bijlage E 

Verwerking van grondwater 

 
 

Verwerking in bestaand gebied 

 
 

Wanneer aanpak van grondwaterproblemen onder de zorgplicht grondwater vallen zal de gemeente een 
afweging moeten maken om tot de meest doelmatige oplossing(en) te komen. 

technisch normenkader 

 H  Aanpak van de grondwaterproblemen vindt bij voorkeur plaats bij de eerstvolgende weg- of rioolvervanging. 

Indien deze vervanging zich pas na 5 jaar voordoet worden eerder autonome maatregelen getroffen. 

 Bij rioolvervanging wordt altijd drainage mee gelegd. Zodat deze bij meldingen van grondwaterproblemen in 

bedrijf gesteld kan worden 

 Getroffen maatregelen moeten minimaal 30 jaar kunnen functioneren. 

  

 
 B  Aanpak van de grondwaterproblemen vindt bij voorkeur plaats bij de eerstvolgende weg- of rioolvervanging. 

Indien deze vervanging zich pas na 10 jaar voordoet worden eerder autonome maatregelen getroffen.  

 Alleen bij locaties met hoge grondwaterstanden wordt bij rioolvervanging drainage mee gelegd. 

 Getroffen maatregelen moeten minimaal 30 jaar kunnen functioneren. 
  

 
 L  Aanpak van de grondwaterproblemen vindt pas plaats bij de eerstvolgende rioolvervanging. 

 Alleen bij locaties met grondwaterproblemen wordt bij rioolvervanging drainage mee gelegd. 

 Er gelden geen eisen aan de duurzaamheid van de getroffen maatregelen.   

 
In het verleden zijn op diverse locaties grondwaterproblemen opgelost. Gangbare manieren om de 
grondwateroverlast op te lossen zijn:  

1. Drainage aanleggen tijdens vervanging van rioleringen. 
2. Drainage in groenvoorzieningen aanleggen. 
3. Particulier een aansluitpunt bieden om drainagewater op te mogen lozen 

 
Tenzij er een acute noodzaak is om de grondwaterproblemen aan te pakken wordt ervoor gekozen werk 
met werk te maken. Dit betekent dat gewacht wordt met het nemen van maatregelen totdat bijvoor-
beeld het riool of de weg aan vervanging toe is.  
 

totaal B B B -

verwerking in bestaand gebied B B B -

verwerking bi j nieuwbouw B B B -

technische staat n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.

publ.locatie woonwijk bedr.terrein buitengeb.
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Bijlage E 

Verwerking bij nieuwbouw 

 
 

Wanneer aanpak van grondwaterproblemen onder de zorgplicht grondwater vallen zal de gemeente een 
afweging moeten maken om tot de meest doelmatige oplossing(en) te komen. 

technisch normenkader 

 H  In de waterparagraaf van de bestemmingsplannen maakt het grondwater een vast onderdeel uit.  

 Als het risico aanwezig is op hoge of lage grondwaterstanden worden vooraf maatregelen getroffen.   
 

 B  In de waterparagraaf van de bestemmingsplannen maakt het grondwater een vast onderdeel uit.  

 Bij locaties met hoge grondwaterstanden is het verplicht ontwaterende voorzieningen aan te leggen.   
 

 L  In de bestemmingsplannen wordt geen aandacht aan grondwater gegeven. 

 Er gelden geen voorschriften voor de verplichte aanleg van ontwaterende voorzieningen.   

 
Bij nieuwbouwprojecten maakt grondwater een vast deel uit van de watertoets. Op deze wijze worden 
eventuele grondwaterproblemen voorkomen.  
 

Technische staat 

 
 

Om de ontwatering van openbaar gebied te borgen dienen de voorzieningen in een goede staat te verkeren. 

technisch normenkader 

 H  Aanwezige voorzieningen worden structureel (conform het gemeentelijk ontwateringsprotocol) onderhouden. 

 
 B  Er vindt geen structureel onderhoud van de aanwezige voorzieningen plaats. Alleen naar aanleiding van mel-

dingen wordt onderhoud uitgevoerd.   
 

 L   Er vindt geen structureel onderhoud van de aanwezige voorzieningen plaats. 

 
De aangelegde drainage is vastgelegd in het beheersysteem van de gemeente. De voorzieningen wor-
den, gelijktijdig met het reinigen en inspecteren van de riolering, gereinigd en geïnspecteerd. Op deze 
wijze wordt de functie van de drainage bewaakt en wordt voorkomen dat de drainage verstopt raakt. 
Bovendien kan op deze wijze bepaald worden wanneer de drainage vervangen dient te worden.  
  
 
 

 

B B B -

publ.locatie woonwijk bedr.terrein buitengeb.

n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.

publ.locatie woonwijk bedr.terrein buitengeb.
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Bijlage F 

Bijlage F: notulen bijeenkomst portefeuillehouders 26 juni 2014 
 
In deze bijlage zijn de notulen opgenomen van de bijeenkomst (donderdag 26 juni 2014) met de 3 porte-
feuillehouders van de OWO gemeenten. 
 
 
 



Antea Nederland B.V. – statutaire zetel Heerenveen – handelsregister 29021830 – BTW nr. NL003662317B01 
vestigingen in Heerenveen, Schoonebeek, Deventer, Almere, Capelle aan den IJssel, Goes, Oosterhout en Geleen 
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nr. verslag actie door 
1  
 
 

Opening  
Deze werksessie is belegd om de bestuurlijke barometer af te lezen. Doel van deze 
werksessie is tweeledig:  

1. Informeren over de uitkomsten van de nulmeting; waar staan wij? 
2. Verkenning van de ambities; wat vinden wij belangrijk? 

 
Aan het eind van de werksessie moet op hoofdlijn duidelijk zijn welke kant wij op 
willen met de invulling van de gemeentelijke watertaken en waarom.  
 
De projectgroep heeft een presentatie voorbereid die als rode draad dient voor de 
werksessie. Deze presentatie kent de volgende agendapunten: 

1. Opening & inleiding; 
2. Nulmeting; 
3. Ambitie – toelichting projectgroep; 
4. Ambitie – discussie; 
5. Vervolg: planning consultatie raad. 

 
De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd met daarbij de aantekeningen 
die gemaakt zijn in de werksessie. 
 
 
 
 
. 

 
 
 

 
 

Tolhuisweg 57 

HEERENVEEN 

Postbus 24 

8440 AA HEERENVEEN 

T (0513) 63 45 67 

F (0513) 63 33 53 

info.nl@anteagroup.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
besprekingsverslagnummer: 11                                       projectnr: 266633                             datum bespreking: 26 juni 2014                                   
blad 2 van 5 
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nr. verslag actie door 
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Ambitie – discussie met de wethouders 
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Besprekingsverslag 
 

 

nr. verslag actie door 
Huidige ambitie voortzetten of bijstellen 
Opsterland: 
Voorkeur voor doorzetten van de ambitie uit het vGRP, mits deze past binnen het 
beschikbaar gestelde budget. 
Afzwakken naar een lager niveau is niet wenselijk maar bespreekbaar. Een laag 
kwaliteitsniveau is niet acceptabel. 
 
Weststellingwerf: 
Het basis niveau is de ondergrens, afzwakken van de huidige ambitie mag. Breng 
wel duidelijk de consequenties daarvan in beeld. 
 
Ooststellingwerf: 
Nu kiezen voor een lager kwaliteitsniveau mag niet op lange termijn tot 
extra/nieuwe opgave leiden. 
 
Algemeen: 
Er is geen behoefte om tot één uniforme ambitie te komen (is geen doel op zich). 
Als we er op uitkomen is wellicht afstemming noodzakelijk. 
 
Afstemmen rioolheffing 
Opsterland: 
Er rust geen taboe op aanpassing van de huidige opzet. Mogelijk heeft overstap 
naar een eigenarenheffing zelfs voordeel. 
 
Weststellingwerf: 
Er rust geen taboe op aanpassing van de huidige opzet. 
 
Ooststellingwerf: 
Een voorkeur om de huidige opzet niet te wijzigen, deze voldoet goed. 
 
Algemeen: 
Advies aan de projectgroep kom met een goed voorstel over mogelijkheden tot 
wijziging en bijbehorende consequenties (het beste van alle 3). Aanpassing van de 
methodiek moet wel voordeel hebben en duidelijk uitlegbaar zijn (waarom doen we 
het op deze wijze). 
Er is geen behoefte om de hoogte van het tarief te harmoniseren. 
Binnen de totale scope van de keuzes rondom het GRP en de besparingsnotitie 
heeft dit onderdeel weinig prioriteit (andere punten hebben een hogere 
bestuurlijke relevantie). 
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nr. verslag actie door 
Alternatieve financieringsstrategieën  
Algemeen:  
Geen specifieke eigen voorkeuren. De discussie en dilemma’s worden herkend. 
Advies aan de projectgroep; maak het duidelijk met cijfers inzichtelijk. 
Daarbij dient nagegaan te worden in hoeverre dit advies een plek kan krijgen in de 
het kostendekkingplan. 
Op dit punt is ook afstemming nodig met de portefeuillehouders financiën. 
 
Klimaatveranderingen 
Algemeen:  
Problemen als gevolg van klimaatveranderingen worden (nog) niet ervaren. 
Anticiperen waar het kan en moet maar ook leren accepteren (voor 
Weststellingwerf betekent dit een afzwakking van de huidige ambitie hoog>  laag) 
Advies aan de projectgroep; maak inzichtelijk wat anticiperen voor effect heeft. 
Advies aan de projectgroep; breng met een stresstest de gevoeligheid in beeld. 
Vooralsnog geen behoefte/noodzaak voor extra budget; de uitkomsten van de 
stresstest geeft meer inzicht. 
 
Risicogestuurd en kwaliteitsgestuurd rioolbeheer 
Algemeen: 
Nu zijn we bij het rioolbeheer wellicht iets te veilig. Bijstellen van het profiel naar 
kwaliteitsgestuurd beheer zodat deze beter aansluit op de praktijk is wenselijk. Het 
introduceren van risicogestuurd beheer (wachten tot dat het riool instort en dan 
actie ondernemen) wordt als niet wenselijk ervaren. 
  
Afkoppelen & duurzaamheid 
Opsterland: 
Een voorkeur om het huidig beleid voort te zetten (duurzaamheid is een bestuurlijk 
stokpaard). 
 
Weststellingwerf 
Ook een voorkeur om het huidig beleid voort te zetten. Duurzaamheid is geen 
specifiek beleidsthema maar maakt standaard onderdeel uit van de bestuurlijke 
thema’s. 
 
Algemeen: 
Altijd zal afgewogen worden of afkoppelen doelmatig is en economisch 
verantwoord (afkoppelen is dus geen doel op zich). 
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nr. verslag actie door 
Verantwoordelijkheid particulier (verwerken hemelwater op eigen terrein) 
Algemeen: 
De wethouders gaan mee in de bedenking die de projectgroep heeft voor het 
opleggen van verwerking op eigen terrein door de particulier (instellen van een 
verordening). Door meer verantwoordelijkheden bij de particulieren neer te leggen 
komt er een extra opgave en extra kosten voor de gemeente om dit te controleren 
en (waar nodig) te handhaven. Het is de vraag of dit wenselijk is. Wel behoefte om 
de bewustwording bij particulieren te vergroten (voorlichting en communicatie). 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolg – consultatie Raad 
Tijdens de presentatie van het startdocument (maandag 2 juni jl.) is het voorstel 
geopperd om “toets van de boodschap” (fase 8) met een gezamenlijke OWO 
afvaardiging van de Raadsleden te doen. 
De wethouders geven aan deze consultatie toch in klein comité (met de eigen 
Raad) op te willen pakken. 
 
De projectgroep zal samen met de griffies deze bijeenkomsten inplannen en 
daarbij aansluiting zoeken op de specifieke structuur/procesgang. Deze wijkt per 
gemeente af.  
 
Tevens moet nog de definitieve opzet voor de “toets van de boodschap” bepaald 
worden (komt het college met een advies, met een keuze, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
projectgroep 

4 Rondvraag 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
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Bijlage G 

Bijlage G: notitie “Riolering financieel bekeken” 
 
In deze bijlage is de notitie opgenomen die de kaders voor het nieuwe financieel beleid bevat. 
 
 
 

 



Riolering financieel bekeken 
 

Inleiding 
Vanuit de Wet op Milieubeheer heeft de gemeente de zorgplicht op het gebied van afvalwater (art. 

10.33). Op grond van deze wet is de gemeente verplicht om regelmatig een gemeentelijk 

rioleringsplan (GRP) op te stellen. Dit plan moet periodiek worden herzien (gemiddeld eens in 5 jaar). 

In het GRP wordt een overzicht opgenomen van de financiële gevolgen van de in het plan 

aangekondigde activiteiten. Het GRP vormt vervolgens de basis voor de in de begroting te ramen 

lasten en eventuele baten voor riolering. 

 

De gemeente kan de kosten die zijn verbonden met de uitvoering van de rioleringstaak geheel 

of gedeeltelijk bij de burgers en bedrijven in rekening brengen (art. 228a Gemeentewet). De 

gemeente Ooststellingwerf heeft gekozen voor het heffen van een rioolheffing. Uitgangspunt 

daarbij is een kostendekkend tarief. De rioolheffing mag alleen gebruikt worden ter 

bestrijding van in artikel 228a Gemeentewet genoemde activiteiten. Bijdragen voor 

toekomstige vervangingsinvesteringen mogen in de heffing worden meegenomen. 

 

In verschillende notities van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (hierna: BBV) worden wettelijke richtlijnen aangegeven. Deze richtlijnen vormen 

de basis voor het financiële beleid van de gemeente Ooststellingwerf ten aanzien van 

riolering. Voor de verdere uitwerking van het financiële beleid voor het GRP is gebruik 

gemaakt van de notities riolering (Commissie BBV, 20 oktober 2009 en november 2014) en 

de richtlijnen van de commissie BBV van februari 2013 (onderdeel 3; stellige uitspraak en 

aanbeveling).  

Huidige Financiële beleid 
 

De gemeente Ooststellingwerf past een riooltarief toe op grond van artikel 228a van de Gemeentewet. 

De baten en lasten in de begroting (op basis van vGRP 2010-2014) zijn het uitgangspunt voor de 

kostendekkendheid. Investeringen in het riool worden geactiveerd en afgeschreven conform de in de 

Financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) genoemde termijnen.     

 

Uitbreidingsinvesteringen worden (voor zover van toepassing) ten laste van de grondexploitatie 

gebracht. De kosten van deze investeringen worden in de grondprijs verrekend. Indien dit niet 

mogelijk is wordt de systematiek rondom vervangingsinvesteringen toegepast. Bijdragen van derden 

in het jaar van investering worden op de waardering van de investering in mindering gebracht (art. 62, 

lid 2 BBV). Latere bijdragen van derden worden verrekend met het tarief. Een voorbeeld van deze 

laatste is de verrekening van de baatbelasting riool buitengebied tot 2017. 

 

Vervangingsinvesteringen betreffen de sloop en vervanging van een deel van het bestaande stelsel, 

waarbij het aantal aansluitingen niet wijzigt. Deze kosten worden in het huidige beleid geactiveerd en 

vervolgens worden kapitaallasten doorberekend. Deze kosten worden op basis van art. 228 a van de 

Gemeentewet in het tarief meegenomen.  

 

Op dit moment kent de gemeente Ooststellingwerf een Rioleringsreserve. Deze reserve wordt gebruikt 

ter egalisatie van de lasten en baten op riolering en de rioolheffing. Voor- en nadelen van de 

exploitatie worden verrekend met de reserve (Uit: Nota reserves en voorzieningen per 31 december 

2013 en 2014-2018).  De Rioleringsreserve kent een saldo van € 5,6 miljoen per 1-1-2014. Dit saldo is 

ontstaan door lagere onderhoudskosten en latere uitvoering van geplande investeringen.  



 2 

Nieuw Financieel beleid 
 

Als consument is het verstandig om te sparen voor grote(re) uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan een 

wasmachine, koelkast of nieuwe/andere auto. De gemeente mag ook sparen voor toekomstige grote 

uitgaven, zoals vervangingsinvesteringen of groot onderhoud in het riool. Dit spaarbedrag mag de 

gemeente mee nemen in het riooltarief  (op basis van artikel 229 b, 2a Gemeentewet). 

 

In het huidige financieel beleid van de gemeente wordt voor het riool alleen een 

bestemmingsreserve gehanteerd. Sinds het BBV van toepassing is moeten spaarbedragen, 

voor de toekomstige vervanging van bijvoorbeeld riool, gelezen worden als ‘bijdragen aan 

voorzieningen voor noodzakelijke vervanging van de betrokken activa’. Het is gebruikelijk 

dat gemeenten hiervoor vooraf gaan sparen, en dat dit in een tarief wordt opgenomen. Het 

geld dat een gemeente hierdoor ontvangt, en dat ze wil sparen, moet aan een voorziening 

worden toegevoegd (op basis van artikel 44.2 BBV). 

 

In het jaar dat de gemeente de vervanging van het riool (vervangingsinvestering) realiseert, 

moet de gemeente de investering voor de volle omvang activeren (artikel 62, lid 1 BBV). Het 

bedrag dat de gemeente heeft gespaard in de voorziening ‘vervanging riolering’ kan 

vervolgens (op grond van artikel 62, lid 4) daarop in mindering worden gebracht.  

 

Mocht het bedrag uit de voorziening niet voldoende zijn voor dekking van alle kosten, dan 

blijft een restant geactiveerd bedrag over. Hierop wordt jaarlijks afgeschreven, en de jaarlijkse 

kapitaallasten komen dan ten laste van het tarief. 

 

Vanuit de commissie BBV wordt verder de aanbeveling gedaan om een onderscheid te maken 

in groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Uit oogpunt van efficiency kan de gemeente 

één rioolvoorziening (op grond van 44.2 BBV) aanhouden waarin dan zowel de bedragen 

voor het toekomstig groot onderhoud als de spaarbedragen voor toekomstige vervanging 

zitten. Voorstel is om voor Ooststellingwerf 1 voorziening aan te houden. 

 

Het voordeel van de vorming van een voorziening is dat er een meer gespreide 

lastenontwikkeling (en daarmee tariefontwikkeling) kan worden gerealiseerd. Het tarief blijft 

daarmee stabieler. 

 
In de richtlijnen van februari 2013 doet de commissie BBV de aanbeveling om de resultaten riolering 

ten gunste of ten laste van een bestemmingsreserve ‘Riolering’ te brengen. Het resultaat geeft inzicht 

in de mate waarin de planning wordt gerealiseerd. De huidige Rioleringsreserve kan alleen worden 

gewijzigd bij een voor- of nadeel op de exploitatie van Riool. Op begrotingsbasis mag geen 

toevoeging aan de bestemmingsreserve Riolering worden opgenomen die ten laste van het tarief gaat. 

 

Bij het opstellen van een volgend GRP wordt de Raad gevraagd een uitspraak te doen over de 

bestemming van het saldo van de Rioleringsreserve. Dit kan 2 bestemmingen hebben:  

 

a. Vanwege toekomstige vervangingsinvesteringen en/of groot onderhoud toevoegen aan 

een onderhoudsvoorziening. 

b. Saldo voor de komende planperiode laten vrijvallen ten gunste van een lager tarief. 

 

Het is op basis van artikel 228a Gemeentewet niet toegestaan de bestemming van de middelen in de 

Rioleringsreserve te veranderen. Het gemeentebestuur mag deze middelen niet aanwenden voor 

bijvoorbeeld de aankoop van lantaarnpalen. Dat maakt dat deze bestemmingsreserve bijzonder is ten 

opzichte van de andere bestemmingsreserves die de gemeente kent.  
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Samenvatting toepassen van nieuw financieel beleid voor de gemeente Ooststellingwerf: 

 

Rioolheffing in de gemeente 

(art. 44, lid 1c en d BBV) 
 Mogelijkheid voorziening groot-onderhoud riolering 

 Mogelijkheid voorziening vervanging riolering 

Investeringen in het riool 

(art. 35, lid b BBV) 
 Investering met een economisch nut, 

 Activeren 

 Afschrijven 

Vervangingsinvestering met een 

spaarbedrag in het riooltarief 

(art. 35, lid b BBV) 

 Investering met een economisch nut 

 Eventueel spaarbedrag in mindering brengen op 

investering 

 Restbedrag afschrijven op basis afschrijvingstermijn 

Financiële verordening  

Riooltarief o.g.v. artikel 228a 

Gemeentewet 
 Heffing dient kosten watertaken te bestrijden. 

 De baten en lasten in de begroting zijn het 

uitgangspunt voor de kostendekkendheid. 

o.a. mee te nemen bedragen in het 

riooltarief 
 Bijdragen aan de voorziening voor toekomstige 

vervangingsinvesteringen 

 Bijdragen voor groot-onderhoud of bijdragen aan de 

voorziening voor toekomstig groot-onderhoud 

 BTW, die o.g.v. het BCF gecompenseerd kan worden 

 Kapitaallasten van investeringen 

Vorming van een voorziening 

(artt. 44, lid c en d, en lid 2 BBV) 
 Door bijdrage voor toekomstig groot-onderhoud (1c) 

 Door bijdrage voor toekomstige vervangings-

investeringen (1 d) 

 In geval van niet uitgevoerd werk bij 

vervangingsinvesteringen (2) 

Negatieve voorziening  Niet toegestaan (activering restant 

vervangingsinvesteringen wel toegestaan) 

Rentetoerekening aan voorziening  Niet van toepassing. Alleen toegestaan als de 

voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde. 

BTW  De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en 

investeringen mogen in het riooltarief worden 

meegenomen.  

Vorming van  een reserve, met 

rioolheffing 
 Bestemmingsreserve voor gerealiseerde (efficiency) 

resultaten op de riolering (blijkt uit jaarrekening) 

 Raad mag besluiten het efficiencyresultaat mee te 

nemen in het exploitatieresultaat van de gemeente. 

 

Bovenstaande tabel is afgeleid van de notitie riolering (20 oktober 2009 en november 2014) van de 

commissie BBV. 

 

Voorstel 

 

Voorstel is om een nieuwe voorziening Riolering in te stellen. De voorziening heeft als doel 

toekomstige kosten voortkomend uit groot onderhoud van Riool en vervangingsinvesteringen op het 

gebied van het Riool te bestrijden.  

 

Tevens is het voorstel om het huidige saldo van de Rioleringsreserve (€ 5,6 miljoen) over te hevelen 

naar de Voorziening Riolering. De herkomst van het huidige saldo kent een lange historie (> 5 jaar), 

waardoor de herkomst niet duidelijk te herleiden is. Daarmee wordt het saldo van € 5,6 miljoen 

aangemerkt als spaarbedrag vanwege van derden verkregen middelen (art. 44 lid 2 BBV) die specifiek 

besteed moeten worden ten behoeve van riolering. Deze middelen worden overgeheveld naar een 

Voorziening Riolering. 
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In het nieuwe GRP 2015-2019 is te zien dat voor de komende jaren er jaarlijks een bedrag van 

€ 441.000 nodig is voor kwalitatieve vervanging en renovatie van vrijverval riolering. Dit bedrag kan 

jaarlijks aan de voorziening Riolering worden onttrokken.  

 

De aard en het doel van de bestemmingsreserve Riool blijft ongewijzigd. Bij het vaststellen van een 

volgende GRP zal de Raad gevraagd worden een uitspraak te doen over het dan aanwezige saldo in 

deze bestemmingsreserve Riool. 

 

 


