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Verordening afvoer hemelwater en grondwater
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

Conform de Waterwet is de gemeente verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling van het
afvloeiend hemelwater en het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Om de lozingssituaties van
perceeleigenaren af te stemmen op de gemeentelijke rioleringssituatie biedt het bouwbesluit oplossingen
voor nieuwbouwsituaties. Voor bestaande situaties kan de gemeente, conform de Wet milieubeheer, een
verordening voor afvoer hemelwater en grondwater vaststellen. Met de verordening kan de gemeente
afkoppelen verplichten. De wijze waarop afgevoerd moet worden is in het verbreed gemeentelijk
rioleringsplan 2013-2017 uitgewerkt.
B.

Voorgesteld besluit

1. De verordening hemelwater en grondwater vast te stellen;
2. Het college van B&W hierin te benoemen als beheerde van het openbaar riool.
C.

Inleiding

In de Waterwet is opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor:
A. Een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover 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
(artikel 3.5);
B. Het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de
zorg van het waterschap of provincie behoort (artikel 3.6)
Deze zorgtaken zijn nader ingevuld in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2013 – 2017 (vGRP
2013-2017). De hemelwaterzorgplicht is relevant wanneer de perceeleigenaar zich niet redelijkerwijze
zelf van het opgevangen regenwater kan ontdoen (via infiltratie of afvoer oppervlaktewater). De
grondwaterzorgplicht is relevant wanneer sprake is van structurele overlast van grondwater.
D.

Wat willen we bereiken?

Om de lozingssituaties van perceeleigenaren af te stemmen op de gemeentelijke rioleringssituatie worden
twee situaties onderscheiden, namelijk nieuwbouw en bestaande situaties.

Toelichting

Voor nieuwbouwsituaties regelt het bouwbesluit dat vuil afvalwater en schoon hemelwater of grondwater
gescheiden blijven. Voor bestaande situaties is afkoppelen van het openbaar vuilwater riool moeilijker.
Artikel 10.32a van de Wet milieubeheer geeft gemeenten de bevoegdheid via een verordening regels te
stellen aan de kwantiteit en kwaliteit van hemel- en grondwater dat perceeleigenaren lozen op het riool.
Met de verordening kan de gemeente afkoppelen verplichten. Dit is in het verlengde van het beleid wat
vastgelegd is in het vGRP 2013-2017.
De wijze waarop afgevoerd moet worden is in het rioleringsplan uitgewerkt en afhankelijk van de locale
situatie. Soms is verwerken op eigen terrein mogelijk door infiltratie in de bodem en/of afvoer op
oppervlaktewater (1ste uitgangspunt) en in sommige gevallen is er een gemeentelijk hemelwaterriool
aanwezig waarop kan worden afgevoerd.
E.

Wat gaan we er voor doen?

In het vGRP zijn een aantal afkoppel en vervangingsprojecten benoemd waarbij scheiding van afvalwater
en hemelwater aan de orde is. Dit is noodzakelijk omdat in de huidige situatie er “water op straat”
situaties geconstateerd wordt en/of tijdens hevige neerslag er te vaak op het oppervlaktewater wordt
overgestort met een te grote vervuilingconcentratie. De kostenraming in het vGRP voor deze projecten is
op de nieuwe hemelwaterzorgplicht afgestemd. In woongebieden is uitgangspunt geweest aanleg van een
hemelwaterriool in de openbare ruimte en ontzorgen van burgers bij uitvoering van het betreffende
project (afkoppelen voorkant woning). In industriële gebieden is uitgangspunt geweest verwerken op
eigen terrein in combinatie met een hemelwaterriool in de openbare ruimte.
In de verordening wordt geregeld, dat in nader aan te geven gebieden:
1. Het voor perceeleigenaren verboden is om hemelwater en overtollig grondwater te lozen op
openbaar vuilwaterriool. In het vGRP van de gemeente Valkenswaard is vastgelegd welke gebieden
dit betreft;
2. De gemeenteraad een termijn stelt, waarbinnen perceeleigenaren lozingen van hemelwater en
overtollig grondwater op het openbaar vuilwaterriool moeten beëindigen. Voorgesteld wordt om een
termijn van 12 maanden in te stellen;
3. Hemelwater en overtollig grondwater dient te worden afgevoerd op een wijze zoals aangegeven door
het college van B&W;
4. Het in uitzonderlijke gevallen kan voorkomen dat van de perceeleigenaar redelijkerwijs niet is te
vergen dat regenwater en/of grondwater op een andere manier moet worden afgevoerd dan via het
vuilwaterriool. Bijvoorbeeld als iemand geen tuin heeft en niet aan oppervlaktewater grenst. Voor
dergelijke situaties kan ontheffing worden verleend;
5. De verordening geldt voor particulieren en inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer, waarvoor
geen vergunningplicht geldt (zogenaamd Type A en B inrichtingen). Voor de vergunningplichtige
inrichtingen dient het verbod in de vergunning te worden opgenomen.
(Zie bijlage 1 en 2; verordening met toelichting)
F.

Financiën

De financiële consequenties van de verordening afvoer hemelwater en grondwater, zijnde de bijdrage in
de kosten van afkoppeling op particuliere terreinen, worden gedekt vanuit het vGRP 2013-2017.

Toelichting

G. Vervolgstappen

Na vaststelling van de verordening, zal door het college van B&W, als beheerder van het openbaar riool,
een gebiedsaanwijzing worden opgesteld, waarmee wordt vastgelegd op welke gebieden in de gemeente
de verordening van toepassing is. Dit zal aan de hand van een overzichtskaart duidelijk worden gemaakt
(zie bijlage 3; overzichtskaart). Zo zal op het vuilwaterriool van de rioolgebieden in het
aanwijzingsbesluit lozing van hemelwater- en overtollig grondwater niet worden toegestaan, zoals ook is
vastgesteld in het vGRP 2013-2017.
Na vaststelling zal, conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb, het
aanwijzingsbesluit zes weken ter inzage gelegd worden.
H. Communicatie

De verordening zal gepubliceerd worden op de gemeente pagina in de Kempener Koerier, via de
gemeentelijke website en de gebruikelijke locaties buiten het gemeentehuis.
I.

Bijlage(n)

1. Verordening afvoer hemelwater en grondwater incl. toelichting.
J.

Ter inzage liggende stukken

2. Overzichtskaart aan te wijzen gebied, welke in aanmerking komt voor afkoppeling.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

drs. R.F.W. van Eijck.

burgemeester

drs. A.B.A.M. Ederveen.

Raadsvoorstel

Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ……. , nummer ….;
Gelet op artikel …. Gemeentewet (of welke andere wettelijke grondslag dan ook);
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. ………
BESLUIT
1. De verordening hemelwater en grondwater vast te stellen;
2. Het college van B&W hierin te benoemen als beheerde van het openbaar riool.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. ……..

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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