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1. Waarom een verbreed GRP?

4

Achtergrond

Door de sterke groei van de bevolking en bedrijvigheid

is drukriolering aangelegd, het afvalwater wordt met

Al ons huishoudelijk afvalwater loopt in het riool.

nam het aanbod van afvalwater in de 20e eeuw aanzienlijk

pompjes en persleidingen naar de kern afgevoerd zodat

Regenwater verdwijnt via kolken in de straat. Vraagt u zich

toe. Na de Tweede Wereldoorlog namen bovendien de

het uiteindelijk via de riolering bij de zuivering aankomt.

ook wel eens af: Wat gebeurt er met dat water of hoe werkt

consumptie en de welvaart snel toe: we nemen regelmatig

Hierdoor behoren lozingen in de bodem of op het

de riolering?

een douche, wassen onze kleren veel vaker dan vroeger

oppervlaktewater tot het verleden.

Het is goed om te weten dat door schoon drinkwater

etc. Tussen 1960 en 1970 was de vervuiling van het

en een goede afvoer van afvalwater via de riolering

oppervlaktewater het ergst. In sommige wateren was

Planverplichting Wet milieubeheer

gevaarlijke ziekten die vroeger voorkwamen zijn

nauwelijks meer leven aanwezig. Het besef ontstond om

De gemeente Valkenswaard en het waterschap de

verdwenen. Het afval- en regenwater wordt via het

hier meer aandacht aan te besteden, verschillende wetten,

Dommel zijn overtuigd van de noodzaak om een goed

riool naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. Die zuivert

zoals onder andere de Wet milieubeheer, ontstonden en

functionerend rioolsysteem voor de inzameling en

het water en loost het vervolgens op een kanaal of

het beleid is nog steeds in ontwikkeling om een leefbaar

behandeling van afvalwater te beheren. Hierbij heeft de

rivier. In het geval van de gemeente Valkenswaard is

milieu te realiseren en te houden. Het is zonde om schoon

gemeente de verantwoordelijkheid voor de werking van

het Waterschap de Dommel die ervoor zorgt dat de

regenwater te vermengen met vies afvalwater. Daarom

het afvoersysteem naar de rioolwaterzuivering en het

rioolwaterzuiveringsinstallatie, die ons afvalwater

worden in nieuwe wijken twee buizenstelsels gelegd:

waterschap voor het functioneren van deze zuivering.

schoonmaakt, goed functioneert en mogelijk nog beter

één voor het afvalwater en één voor het regenwater van

Deze taakstelling sluit prima aan bij de wettelijke

wordt gemaakt. Maar na een hevige regenbui kan de

daken en straten. Het afvalwater loopt door een smalle

verplichting conform de Wet milieubeheer. Hierin is met

zuivering, als afvalwater en regenwater samen worden

buis naar de zuiveringsinstallatie. Het regenwater gaat

ingang van 1994 de zorgplicht voor een doelmatige

afgevoerd (gemengd rioolstelsel), niet alles verwerken.

naar sloten en vijvers in de wijk. Vooral in gebieden met

inzameling en transport van afvalwater geregeld. Het

Om te voorkomen dat het water bij hevige buien op straat

een bodem waarin water makkelijk wegstroomt, zoals

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is hiervoor

blijft staan, of zelfs uit de w.c. naar boven komt, stroomt er

zandgronden, worden steeds vaker systemen aangelegd

een belangrijk hulpmiddel. Het opstellen van

afvalwater via overstorten naar het oppervlaktewater.

waarbij de regen meteen infiltreert. Deze systemen

een dergelijk rioleringsplan is sinds 1 maart 1993 tevens

worden een gescheiden rioolstelsel genoemd. Verder is in

verplicht gesteld. Het actuele plan van de gemeente

de laatste jaren bovendien hard gewerkt aan het opheffen

Valkenswaard is komen te vervallen, waardoor actualisatie

van ongezuiverde lozingen in het buitengebied. Hiervoor

van het plan noodzakelijk is.

Integratie met nieuwe zorgplichten

Geldigheidsduur, status en gebruikswaarde

De doelgroep van het vGRP bestaat uit bestuurders,

De overgangswet verankering en bekostiging

De geldigheidsduur van het voorliggende vGRP is van

ambtenaren en maatschappelijke organisaties (inclusief

gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van

2013 tot en met 2017. Het vGRP heeft de status van

burgers en bedrijven). Voor deze partijen vormt het

kracht is, introduceert naast de traditionele zorg rondom

een beleidsplan en betreft een lokale doorvertaling

een leidraad van maatregelen die voor de komende

het afvalwater specifieke gemeentelijke zorgplichten voor

van het Rijks- , Waterschap- en provinciale beleid en

tijd geprogrammeerd worden. Het ambtelijke apparaat

hemel- en grondwater. De gemeente heeft vanaf 1 januari

wetgeving. Het vGRP kent geen directe planologische

zal daarnaast het vGRP ook gebruiken als naslagwerk.

2008 te maken met de volgende 3 zorgplichten, waarvan

doorwerking, maar de beleidsuitgangspunten dienen

Voor bestuurders vormt het vGRP vooral een heldere

de zorgplichten hemelwater en grondwater nieuw zijn:

wel door te werken in ruimtelijke afwegingen. Het

opsomming van de betekenis van het bestaande

•

Inzameling en transport van stedelijk afvalwater;

inhoudelijke uitvoeringsprogramma van het vGRP wordt

waterbeleid en een afsprakenkader met andere partijen.

•

Inzameling en verwerking van overtollig hemelwater;

afgestemd op de jaarlijkse uitvoeringsplannen. De

•

Inzameling en verwerking van overtollig grondwater.

technische input voor het vGRP wordt mede ingegeven
door de resultaten van basisrioleringsplannen (BRP’s) en

Wettelijk gezien is elke gemeente verplicht om uiterlijk

Wvo-voorschriften (behalen basisinspanning c.q. realiseren

eind 2012 een GRP op te stellen waarin alle drie de

randvoorzieningen).

zorgplichten verwerkt zijn. Een GRP met een ‘verbrede’
component houdt in dat naast de traditionele zorgplichten
de gemeente ook zorgplichten krijgt voor grondwater
en de verwerking van afstromend hemelwater. Het
thans opgestelde vGRP is zo’n GRP met een verbrede
component.
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2. Wat zijn de kaders van het vGRP?
Bij het opstellen van dit vGRP is rekening gehouden met

die door de UvW zijn gedaan. Wel geeft de VNG aan dat

De gemeente Valkenswaard neemt op dit moment deel

de kaders waarbinnen het vGRP tot stand is gekomen. De

ook de gemeenten in de komende periode inzetten op

aan diverse initiatieven die vanuit het waterschap De

kaders worden hoofdzakelijk ingegeven vanuit diverse

een doelmatiger beheer van de waterketen. De VNG

Dommel geïnitieerd worden. Een voorbeeld hiervan is

wetgeving op Europees, nationaal zoals de Kaderrichtlijn

heeft daarom in haar brief voorgesteld om gezamenlijk

het Kalisto project waarbij gezamenlijk gezocht wordt

Water en regionaal niveau zoals de Waterwet en het

met de UvW de aanwezige voorstellen uit te werken

naar efficiënte oplossingen voor het verder verbeteren

beleid van het waterschap De Dommel (basisinspanning

met als uiteindelijk gezamenlijk doel een doelmatiger

van de oppervlaktewaterkwaliteit (waterkwaliteitsspoor).

en waterkwaliteitsspoor). De exacte details kunt u lezen

waterbeheer.

Het waterkwaliteitsspoor draagt daarin direct bij
aan maatregelen die voorzien zijn vanuit de KRW

in het technisch hoofddocument. Momenteel is qua
wetgeving het onderwerp ‘samenwerking’ zeer actueel en

Uiteindelijk is in juni 2010 door de UvW en de VNG

(KaderRichtlijnWater). De komende jaren wordt gezocht

dit onderwerp is daarom in dit hoofdstuk specifiek onder

een brief verstuurd aan de bestuurlijke organisaties

naar verdergaande samenwerking met als doel een

de aandacht gebracht.

van waterschappen en gemeenten met het verzoek

doelmatiger waterbeheer.

gezamenlijk de dialoog aan te gaan op het gebied van
Samenwerking en het nieuwe bestuursakoord Water

samenwerking. Los van de benadering op lokaal niveau

Voor eind 2012 is een samenwerkingsverband

Op 1 november 2009 heeft de staatssecretaris van verkeer

hebben de VNG en de UvW zich ook doelstellingen gesteld.

voorzien tussen Brabant Water, het waterschap De
Dommel en de gemeenten in het stroomgebied van de

en waterstaat de Unie van Waterschappen (UvW) verzocht
om voorstellen te doen om te komen tot een doelmatiger

In de brief aan de bestuurlijke organisaties is benadrukt

afvalwaterzuivering Eindhoven ook wel benoemd als het

en rationeler waterbeheer in Nederland. Door de Unie van

dat het behalen van een hogere doelmatigheid in de

Waterportaal Zuidoost Brabant

Waterschappen is hierop gereageerd en is met voorstellen

afvalwaterketen vooral op lokaal niveau gerealiseerd

gekomen om de doelmatigheid in de waterketen te

moet worden. Belangrijke mechanismen hierbij zijn

vergroten en hierdoor kosten te besparen.

het bundelen van kennis en capaciteit en het verder
professionaliseren van werkprocessen. De ontwikkelingen

Op 26 november 2009 is vervolgens door de Vereniging

hebben geleid tot het nieuwe bestuursakkoord Water

Nederlandse Gemeente (VNG) hierop gereageerd en heeft

dat in april 2011 door onder meer de VNG en de UvW

zij kritische kanttekeningen geplaatst bij de voorstellen

ondertekend is.
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3. Wat willen we bereiken?
Om het functioneren van alle voorzieningen te

In de komende periode van het vGRP wordt gewerkt aan

waarborgen zijn doelen voor de rioleringszorg

deze punten om deze doelen in stand te houden ofwel

geformuleerd. Deze doelen zijn in de technische

alsnog te bereiken.

rapportage verder uitgewerkt zodat ze gekwantificeerd
en geëvalueerd kunnen worden of aan de vereiste
doelstellingen voldaan wordt.
De doelen voor de gemeente Valkenswaard zijn de
volgende:
•

Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater.

•

Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater.

•

Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover
niet door particulier).

•

Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater.

•

Zorgen dat (voor zover mogelijk) de grondwaterstand
het gebruik van een gebied, volgens de bestemming,
niet structureel belemmert. In de huidige planperiode
van het vGRP ligt de nadruk voornamelijk op het
vergaren van kennis, om in het volgende vGRP
invulling te geven aan het gestelde doel.
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4. Wat is ons vertrekpunt?
Hoeveel beheren we ?

De totale lengte riolering in de gemeente Valkenswaard

Wat is de ouderdom van de riolering ?

De gemeente Valkenswaard beschikt over een actueel

bedraagt 220 km. waarvan het overgrote gedeelte

Circa 33% van de riolering is 40 jaar oud of ouder. Alle

rioolbeheersysteem waar alle informatie over de riolering

bestaat uit gemengde riolering. In deze riolering wordt

overige riolering is jonger qua leeftijd. Van de oudere

in is opgeslagen. Hierdoor bestaat er inzicht in de toestand

zowel huishoudelijk afvalwater als overtollig hemelwater

riolering wordt de kwaliteit nauwlettend in de gaten

en het functioneren van de riolering en is duidelijk wat het

ingezameld en getransporteerd naar de zuivering. Verder

gehouden door middel van het regulier uitvoeren

vertrekpunt is. Hieronder zijn de belangrijkste kenmerken

heeft de gemeente Valkenswaard 39 km. persleidingen

van camera-inspecties. De camera inspecties worden

van de gemeentelijke riolering van Valkenswaard

in beheer en ongeveer 17 km aan vuilwater- en

beoordeeld en als er zich ernstige schades bevinden in de

benoemd. De totale vervangingswaarde van de riolering

regenwaterriolering. In het laatste systeem wordt

riolering worden deze het opvolgende jaar gerepareerd.

bedraagt ca. 80 miljoen euro.

huishoudelijk afvalwater en hemelwater ‘gescheiden’

Indien de schades niet met eenvoudige maatregelen

ingezameld en getransporteerd.

gerepareerd kunnen worden dan wordt overgegaan
tot renovatie of vervanging. Deze maatregelen worden
altijd afgestemd met ander disciplines zoals wegbeheer,

gemengde riolering: 151 km
69 %

vuilwaterriolering: 6,8 km
3%
regenwaterriolering / it riolering: 10,5 km
5%
drainage: 0,5 km
<1 %
overig: 6,8 km
3%

dwa / huisaansluitingen:
5,2 km
2%

groenbeheer of ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.
Wat is de kwaliteit van de riolering ?
Van de gemeentelijke riolering is 48% geïnspecteerd.
In de komende planperiode wordt het inspecteren
gecontinueerd volgens de inspectiecyclus. Hierbij is het
doel om jaarlijks 10% van de gemeentelijke riolering te
reinigen en te inspecteren.

persleidingen: 39,4 km
18 %
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5. Hoe gaan we dat bereiken ?
Beleidsstrategie gezien vanuit de drie zorgplichten

In de bestemmingsplanfase worden eventuele

de opgesteld hemelwater- en grondwaterverordening.

Strategie bij nieuwbouw

grondwaterproblemen onderkend binnen het onderzoek

Voor het beoordelen van potentiële toekomstige

Bij nieuwbouw in te ontwikkelen in- of

van de ‘watertoets’ (verankering in het bestemmingsplan

grondwateroverlast bij bestaande bebouwing worden

uitbreidingsplannen wordt te allen tijde riolering

conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro)). Hierbij

actuele grondwaterstanden in beeld gebracht, zodat

aangelegd. De aanleg van riolering wordt in het

wordt de randvoorwaarde gehanteerd dat hydrologisch

bij eventuele klachten van particulieren adequater

algemeen gefinancierd uit de grondexploitatie en staat

neutraal ontwikkeld wordt en als richtlijn worden

kan worden gereageerd of er sprake is van structurele

daarmee buiten de financiële kaders van het vGRP. Bij

de ontwateringsnormen gehanteerd conform het

grondwateroverlast en wie er dan verantwoordelijk is voor

de realisatie van inbreidings- en nieuwbouwplannen

cultuurtechnisch vademecum. Dit komt overeen met het

eventuele vervolgacties. Vooralsnog zijn geen maatregelen

dient het stedelijk afvalwater gescheiden ingezameld te

beleid van waterschap de Dommel.

voorzien om grondwateroverlast te verminderen omdat
geen meldingen of klachten van grondwateroverlast

worden van andere waterstromen door middel van een
gemeentelijk vuilwaterriool. Het stedelijk afvalwater wordt

Strategie bij bestaande bouw

getransporteerd naar de RWZI Eindhoven en wordt daar

Bij bestaande bouw wordt de voorkeursvolgorde

gezuiverd, tenzij lokale zuivering doelmatiger is. Via de

gehanteerd. De voorkeursvolgorde voor de

Maatregelstrategie vanuit de drie zorgplichten

Waterwet is de gemeentelijke zorgplicht opgenomen

behandeling van hemelwater betreft eerst het schone

Onderzoeksstrategie

voor het afvloeiende hemelwater dat op een perceel is

hemelwater infiltreren of rechtstreeks afvoeren naar

Om voldoende inzicht te behouden in het functioneren

verzameld en waarvan de houder zich niet anders kan

het oppervlaktewater. Is dit niet mogelijk dan wordt het

van het rioleringssysteem worden de komende

ontdoen dan door het aan de gemeente over te dragen.

hemelwater gescheiden aangeboden op de riolering.

planperiode de volgende onderzoeken uitgevoerd:

Als het redelijkerwijs niet van hem is te verlangen dit

Bij rioolvervanging van gemengde riolering wordt de

water zelf af te voeren, moet de gemeente, in de openbare

afweging gemaakt of het mogelijk en doelmatig is

•

Het actueel houden van de rioleringsgegevens;

ruimte, een voorziening treffen tot aan de perceelsgrens.

om de riolering om te bouwen naar een gescheiden

•

Het uitvoeren van onderzoek naar de conditie

Nieuwbouw wordt hydrologisch neutraal gerealiseerd.

systeem. De gemeente heeft al op verschillende plaatsen

van riolering die op korte termijn hersteld dient te

verharding van de gemengde riolering afgekoppeld.

worden;

Om burgers en bedrijven mee te laten werken in dit
soort trajecten kan de gemeente gebruik maken van
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•

•

•

Het monitoren van de overstorten uit de gemengde

Vervangingsstrategie

Samenwerkingsstrategie

rioolstelsels in samenwerking met het Waterschap De

Als blijkt dat de kwaliteit van de riolering zodanig

In de samenwerkingsstrategie sluit de gemeente zich

Dommel;

slecht is dat reparatie niet meer mogelijk is dan wordt

aan bij het nog te vormen samenwerkingsverband

Het uitvoeren van een onderzoek in het kader

overgegaan tot vervanging of renovatie van de riolering.

Waterportaal Zuidoost Brabant

van de waterkwaliteit (waterkwaliteitsspoor) in

De maatregelen worden altijd afgestemd met ander

samenwerking met het Waterschap De Dommel;

disciplines zoals wegbeheer, groenbeheer of ruimtelijke

Het uitvoeren van een onderzoek om inzicht te krijgen

ontwikkelingsprojecten.

in de grondwaterstanden op basis van het huidige
•

peilbuizenmeetnet;

Verbeteringen

Het uitvoeren van controles van de verordeningen en

Om het negatief effect van overstortingen uit de

vergunningen;

gemengde riolering op de waterkwaliteit te beperken
is in 2012 de afronding van voorzien van maatregelen

Beheer- en onderhoudsstrategie

uit het basisrioleringsplan inclusief randvoorziening.

Om de kwaliteit van de riolering te waarborgen worden

Mogelijkerwijs loopt een gedeelte van de werkzaamheden

de komende planperiode de volgende werkzaamheden

nog door in 2013. Verder zijn rioleringstechnische

gerealiseerd:

verbeteringsmaatregelen voorzien om wateroverlast

•

verder te verminderen.

Het uitvoeren en beoordelen van rioolinspecties (10 %
van het stelsel per jaar);

•

Het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud van
kolken, rioolgemalen, randvoorzieningen en andere
bijzondere constructies;

•

Het uitvoeren van benodigde reparaties aan de
riolering
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6. Wat kost dat en hoe bekostigen we dat?
Voor de planperiode van het vGRP zijn in voorgaande

Om de verschillende maatregelen te kunnen bekostigen

Over de boekwaarde van de nieuwe en de bestaande

hoofdstukken maatregelen benoemd om de gewenste

kent de gemeente Valkenswaard een gesloten

investeringen is de rente berekend en afgeschreven ten

situatie te bereiken of te handhaven. De maatregelen

financieringsstructuur. Hierbinnen worden alle baten

laste van de voorziening riolering. Dit resulteert in het

zijn doorvertaald naar een maatregeltabel waarin per

uit de rioolheffing, op basis van een gemeentelijke

lastenoverzicht dat in onderstaande tabel is weergegeven.

planjaar de benodigde financiële inspanning inzichtelijk

belastingverordening, en alle kosten/lasten aan de

De gemeente Valkenswaard bekostigt de investeringen en

is gemaakt. Deze tabellen of maatregelen alsook de

riolering, inclusief de investeringen, verantwoord. Alle

het reguliere beheer en onderhoud door gebruik te maken

uitgangspunten zijn in het technisch hoofddocument

inkomsten uit de rioolheffing worden uitsluitend besteed

van de Gemeentewet artikel 229 waarin beschreven is dat

opgenomen. Een samenvatting van de kosten is in

aan de maatregelen behorend bij de drie zorgplichten.

zij rioolheffing mag heffen.

In principe worden investeringen voortvloeiende uit

De hoogte van de heffing wordt bepaald door de hoogte

vervangingen en verbeteringen van het rioolstelsel

van de lasten in combinatie met het historische verloop

gekapitaliseerd en afgeschreven ten laste van de

van de voorziening riolering. Er is geprognosticeerd dat de

voorziening riolering. Via deze voorziening wordt het

stand van de voorziening januari 2013 een niveau bereikt

verloop van de investeringsuitgaven gevolgd in de tijd.

van € 4.555.850,-- positief.

onderstaande tabel weergegeven.

Verbeteringen BRP
Verbeteringen
water-op-straat
Vervangingen (riolen /gemalen

2013

2014

2015

2016

2017

1.862

700

625

-

-

65

1.121

750

750

750

823

843

1.067

1.274

1.250

Bestaande kapitaallasten

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

Exploitatielasten

1.276

1.300

1.300

1.325

1.337

Totaal

5.581

5.519

5.297

4.904

4.892

/drukriolen)

Tabel 1 Overzicht kosten (€ * 1000)

2013

2014

2015

2016

2017

Bestaande kapitaallasten

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

vorige GRP zijn vastgesteld dan komt het verloop van de

Nieuwe kapitaallasten

277

845

1.054

1.257

1.443

tarieven en de voorziening er uit te zien zoals in tabel 3 is

Exploitatielasten

1.276

1.300

1.300

1.325

1.337

weergegeven (volgende bladzijde).

Bestaande kapitaallasten

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

Exploitatielasten

1.276

1.300

1.300

1.325

1.337

Totaal

3.108

3.700

3.909

4.137

4.335

Wanneer wordt uitgegaan van de verhogingen die in het

Tabel 2 Overzicht lasten (€ * 1000)
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2013

2014

2015

2016

2017

Omdat de stand van voorziening ruimschoots positief is

Aantal aansluitingen [-]

15.025

15.150

15.275

15.400

15.525

is zal nader onderzocht worden of het mogelijk is om de

Tarief rioolheffing (€)

230

250

250

250

250

verhoging van de rioolheffing te beperken.

Totaal baten (*€1000)

3.456

3.788

3.819

3.850

3.881

Totaal lasten (*€1000)

3.108

3.700

3.909

4.137

4.335

348

88

-90

-287

-453

4.904

4.992

4.902

4.615

4.162

inflatiecorrectie. De tarieven dienen dus jaarlijks nog

Totaal baten – lasten
(*€1000)
Verloop voorziening
(*1000)

Tabel 3 Overzicht lasten en baten o.b.v. vastgestelde tarieven rioolheffing

16

De tarieven van de rioolheffing zijn zonder
gecorrigeerd te worden met een inflatiecorrectie.
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