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SAMENVATTING
Wethouder Jack van Dorst: ”De inzameling en het transport van afvalwater en de
zorgplichten hemelwater en grondwater gaan vaak ongemerkt aan onze inwoners en
bedrijven voorbij. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om deze kostbare
infrastructuur te beheren. Het voorliggend Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP Moerdijk
2021-2024) laat zien dat de gemeente Moerdijk vooruit kijkt en verder bouwt aan een
robuust en flexibel systeem”.

Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen
Waarom een Rioleringsplan?
Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) is het beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de
gemeentelijke watertaken weergeeft. In dit plan leggen we vast wat we willen bereiken en wat de rol van
onze inwoners en bedrijven is ten aanzien van de zorgplichten voor afval-, hemel-, en grondwater. Bij het
woord riool zijn we nog vaak geneigd om te denken aan een buis onder de grond. Maar met het vGRP
Moerdijk 2021-2024 geven we ook invulling aan de opgave op het gebied van klimaatadaptatie, zoals
omschreven in ‘Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk’. Het betreft een plan waarin
we niet alleen dromen over een klimaatbestendige en aantrekkelijke gemeente, maar ook de koers uitzetten
om dit daadwerkelijk te realiseren. Het beschrijft de uitdagingen die voor ons liggen, wat we op korte en
lange termijn willen realiseren, wat we gaan doen en hoe we dit zo duurzaam mogelijk financieren vanuit de
rioolheffing.

Gezamenlijk planvormingsproces
Sinds het in werking treden van het Bestuursakkoord Water (2010) werken we als gemeente Woensdrecht
samen met waterschap Brabantse Delta, gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal
en Steenbergen en ook de drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides binnen het samenwerkingsverband
Waterkring West. Door samen op te trekken en kennis te delen kunnen we de waterketen zo optimaal
mogelijk inrichten en profiteren van elkaars expertise en capaciteit. Ook na 2020, wanneer het
Bestuursakkoord Water afloopt, gaan we door met het sturen op de 3K’s (Kwaliteit, Kwetsbaarheid,
Kostenbesparing) en voegen daar een vierde k aan toe: de ‘K’ van Klimaatadaptatie.

Hoe staan we ervoor?
In de afgelopen planperiode invulling hebben we invulling gegeven aan onze basistaken op het gebied van
water en riolering. Bij veel herinrichtingen in de openbare ruimte, andere werken en nieuwbouwprojecten is
actief meegewerkt aan de aanleg van een toekomstbestendig watersysteem. De afgelopen planperiode
hebben we een klimaatanalyse uitgevoerd, een aantal watersysteem- en rioleringsplannen geactualiseerd,
het risico gestuurd beheer verder vormgegeven en zijn de water- en rioleringsvoorzieningen (riolen, kolken,
rioolgemalen, drukriolering, randvoorzieningen, wadi’s, etc.) planmatig gereinigd en geïnspecteerd en
geoptimaliseerd, zodat het functioneren van deze voorzieningen op orde blijft. Daar waar nodig zijn
deelreparaties uitgevoerd of vervangingen.
In absolute aantallen was de formatie tijdens de planperiode van het vGRP 2014-2019 voldoende om de
basisactiviteiten te kunnen uitvoeren. Helaas hebben we meestal niet op volledige sterkte kunnen opereren,
met name door krapte op de arbeidsmarkt voor personeel in het vakgebied van stedelijk water. In de
afgelopen 2 jaar heeft dit geleid tot achterstand in investeringen (vervanging/relinen/verbeteringen),
projecten die niet of later worden uitgevoerd. Ook heeft het geleid tot soms achterlopend ad hoc beheer. Ook
zijn hierdoor de meer toekomstgerichte onderzoeken en werkzaamheden blijven liggen. In dit vGRP is
rekening gehouden met een realiteit van krapte op de arbeidsmarkt, waarvan we verwachten dat deze
binnen de planperiode niet verandert.

Wat willen we?
In dit nieuwe vGRP streven we naar een duurzame omgang met water en het anticiperen op
klimaatverandering. Zo krijgt de aanpak van wateroverlast binnen het thema Klimaatadaptatie meer
aandacht in het beleidsplan en kunnen andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld droogte en hittestress hierin
meeliften. Door nog meer in te zetten op het bergen en vasthouden van water, wordt de kans op
wateroverlast bij extreme buien verminderd. Ook krijgt water hierdoor beter de kans om in de bodem te
kunnen zakken en wordt ook (toekomstige) droogte aangepakt. Veelal wordt dit mogelijk gemaakt door een
groenere omgeving te creëren. Dit heeft ook weer een positieve invloed op hittestress.
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Wat gaan we doen?
Voor de komende planperiode hebben we een aantal plannen en onderzoeken voorzien en voeren we een
groot aantal beheer- en onderhoudsactiviteiten uit. Voor de instandhouding, verbetering en uitbreiding van
het stedelijk watersysteem voeren we in de planperiode verschillende soorten van maatregelen uit. Het gaat
hierbij om vervangingsmaatregelen voor het in stand houden van de bestaande riolering en
verbeteringsmaatregelen die bijdragen aan het beperken van wateroverlast en milieuschade. Denk hierbij
aan afkoppelen van verhard oppervlak en het scheiden van waterstromen.
In het streven naar een duurzame omgang met water en het anticiperen op klimaatverandering zal voor een
deel sprake zijn van bovengrondse maatregelen. Door de levensduur van riolen op te rekken via
(deel)reparaties en te streven naar een gebiedsgerichte rioolvervanging verhogen we de mogelijkheden om
werk met werk maken en bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen. Bij rioolvervanging of
rioolverbeteringsmaatregelen koppelen we mee met andere projecten in de openbare ruimte of nodigen
partners uit om mee te koppelen als we zelf in de lead zijn.
Om doelmatig te kunnen blijven werken actualiseren we onze basisgegevens en ontsluiten betrouwbare
data/informatie. We wisselen kennis en ervaring uit met onze regionale waterpartners en blijven
samenwerken binnen de Waterkring West en het Samenwerkingsverband Water Midden- en West-Brabant.
We verhogen onze communicatie-inspanning met het doel om samen met particulieren te werken aan
klimaatbestendigheid en een leefbare omgeving
Voor het Havenbedrijf Moerdijk heeft Arcadis in 2019 een Assetmanagementplan riolering en water
opgesteld waarin de meerjarenbegroting voor de riolering op het haven- en industrieterrein is opgenomen.
Voor de onderbouwing en verantwoording van de benodigde middelen wordt het Assetmanagementplan als
afzonderlijk deel in de bijlage van dit nieuwe vGRP opgenomen. Hiermee geeft de gemeente invulling aan
de borging van rioleringszorg op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Wat gaat het kosten?
De vervangingswaarde van het stedelijk watersysteem in de gemeente Moerdijk bedraagt ca. € 91,6 miljoen.
Voor het beheer van dit systeem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de aankomende
planperiode geven we hieraan gemiddeld € 1,8 miljoen per jaar uit. Geld dat inwoners en bedrijven via de
rioolheffing bijeenbrengen.
Om de lasten voor onze inwoners en bedrijven nu, maar ook voor de lange termijn beheersbaar te houden,
hebben we binnen het vGRP het voorstel gedaan om de rioleringszorg op een duurzamere wijze te gaan
financieren. Met een overstap naar een meer duurzamere financiering op basis van directe afboeking van
investeringen kunnen we op de lange termijn tot structureel lagere lasten komen. De lasten van nu worden
daarbij niet meer doorgeschoven naar de toekomst, maar direct afgedekt. De huidige stand van de
rioleringsvoorziening (circa € 21,5 miljoen) biedt hiervoor een goede uitgangspositie voor het snel en
maximaal behalen van het beoogde spaarvoordeel.
Ook aan de inkomstenkant is het voorstel gedaan aanpassingen aan de heffingssystematiek en -grondslag
voor de inning van de gemeentelijke rioolheffing door te voeren. Zo kan naar een meer evenredige en
eerlijke lastenverdeling tussen inwoners en bedrijven worden gestreefd binnen de gemeente Moerdijk.
Voor het uitvoeren van de zorgplicht riolering (stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater) mogen we als
gemeente volgens de Waterwet een heffing opleggen. Uit deze rioolheffing betalen we alle noodzakelijke
maatregelen die te maken hebben met het op orde brengen en houden van een goed functionerend
(afval)watersysteem inclusief de bovengrondse voorzieningen die daar een bijdrage aan leveren.
De rioolheffing voor een gemiddeld huishouden bedraagt per 1 januari 2021 € 260,27/ eenheid. Daarmee
blijven we binnen de regio rond het gemiddelde zitten. Voor de riolering van het Havenbedrijf Moerdijk kan
het riooltarief van € 395/ eenheid de komende paar jaar stapsgewijs worden afgebouwd naar € 314,74 in
2023 om kostendekkend te blijven.
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In onderstaande grafiek wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de rioolheffing gedurende de
planperiode van het vGRP.
Grafiek 1-1: Prognose verloop rioolheffing 2020 t/m 2080

Conclusie op basis van de grafiek is dat tot 2050 de heffing volgens de prognose gelijk kan blijven, los van
het feit of gekozen wordt voor het activeren van investeringen of gekozen wordt voor de spaarvariant. Na
2050 kan met de keuze voor de spaarvariant de tariefstijging worden beperkt. Belangrijk is nog om op te
merken dat de lijnen in de grafiek gebaseerd zijn op het huidig prijspeil. Dit betekent dus wel dat de tarieven
jaarlijks zullen stijgen met het kostenontwikkelingspercentage.
Tabel 1-1: Benodigde inkomsten en rioolheffing 2021-2024

Riolering Gemeente Moerdijk

Riolering Havenbedrijf Moerdijk

Jaar

Benodigde inkomsten
uit rioolheffing

Rioolheffing per
eenheid

Benodigde inkomsten
uit rioolheffing

Rioolheffing per
eenheid

2020

€ 4.339.396

€ 260,27

€1.467.118

€ 395,00

2021

€ 4.339.396

€ 260,27

€ 1.360.144

€ 366,20

2022

€ 4.339.396

€ 260,27

€ 1.260.970

€ 339,50

2023

€ 4.339.396

€ 260,27

€ 1.169.027

€ 314,74

2024

€ 4.339.396

€ 260,27

€ 1.169.027

€ 314,74
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1

WAAROM EEN RIOLERINGSPLAN?

Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Weet u bijvoorbeeld dat riolering en de drinkwatervoorziening sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer hebben betekend dan de hele medische
wetenschap daarna? Pas als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld stank‐ of wateroverlast optreedt, krijgt
riolering aandacht. Verder gaat de inzameling en het transport van afvalwater vaak ongemerkt aan de
inwoners voorbij. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om deze kostbare infrastructuur goed te
beheren.

1.1

Aanleiding

Onderliggend gemeentelijk rioleringsplan (hierna: vGRP) laat zien dat we als gemeente Moerdijk terug- en
vooruitkijken en verder bouwen aan een robuust en flexibel systeem. Het vGRP is een goed planinstrument
om mee te kunnen bewegen met de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Zo is er bijvoorbeeld
sprake van meer extreme neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid
en inwoners en verandering in wetgeving. Om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen om ons heen
is het wenselijk om het vGRP periodiek te actualiseren. In december 2013 is het vGRP 2014-2019
vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk. Vervolgens is deze in december 2019 met
één jaar verlengd. Vanuit de huidige Wet milieubeheer (Wm) bestaat nu nog de verplichting om een nieuw
plan op te stellen voor 1 januari 2021.

1.2

Samenwerking in de (afval)waterketen

Sinds het in werking treden van het Bestuursakkoord Water (2010) werken we als gemeente Moerdijk
samen met waterschap Brabantse Delta, gemeenten Bergen op Zoom Halderberge, Roosendaal,
Steenbergen, Woensdrecht en de drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides binnen het
samenwerkingsverband Waterkring West. Dit is één van de vier clusters voor samenwerking aan doelmatig
(afval)waterbeheer binnen de SWWB (Samenwerken aan Water in Midden en West-Brabant). Door samen
op te trekken en kennis te delen kunnen we de waterketen zo optimaal mogelijk inrichten en profiteren van
elkaars expertise en capaciteit. Ook na 2020, wanneer het Bestuursakkoord Water afloopt, gaan we door
met het sturen op de 3k’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, kostenbesparing) en voegen daar een vierde k aan toe.
De ‘k’ van klimaatadaptatie.
Het vorig vGRP hebben we samen met onze waterpartners opgesteld. Vanwege de positieve ervaringen
hebben we besloten om ook voor de komende planperiode gezamenlijk een vGRP op te stellen en hiervoor
een blauwdruk te maken. Het vGRP krijgt hiermee een gemeenschappelijke basis met een ´couleur locale´
voor gemeente specifieke zaken. Om te komen tot een nieuw vGRP hebben we het bestaande plan
geactualiseerd op basis van gezamenlijke wensen, ambities en beleidskeuzes. Ook de financiële aspecten
zijn herzien op basis van nieuwe inzichten en informatie.

1.3

Doelstelling en geldigheidsduur

Het vGRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft.
Door middel van het vGRP leggen we vast wat we willen bereiken en wat de rol van inwoners en bedrijven is
ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. De wettelijke en beleidskaders die ten grondslag liggen aan
dit vGRP zijn beschreven in hoofdstuk 2. Het vGRP vervult vier hoofdfuncties:
1. Kader gemeentelijke zorgplichten
overzicht beleidskeuzes en ambities ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

2. Interne afstemming
met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie, Havenbedrijf Moerdijk en met onze waterpartners.

3. Externe afstemming
met inwoners en bedrijven.

4. Continuïteit en voortgangsbewaking
vanwege de relatief lange levensduur van stedelijke watervoorzieningen en kapitaalintensieve investeringen is een
lange termijn aanpak essentieel (begroting, investeringen en evaluatie).

De Wet milieubeheer schrijft voor een vGRP geen geldigheidsduur voor, hierin wordt de gemeente
vrijgelaten. Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden, aan te sluiten bij een raadsperiode en de
Project 2019-17 - Datum: 24 september 2020
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implementatie van de omgevingswet, hebben we als waterpartners gekozen voor een geldigheidsduur van
vier jaar: 2021 tot en met 2024. De riolering ligt echter veel langer dan deze planperiode onder de grond. Om
deze reden is dit vGRP opgesteld met een doorkijk over de gehele gebruiksduur van de riolering en de
voorzieningen voor hemel- en grondwater. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn (mede)
gebaseerd op deze doorkijk, om zo te komen tot een doelmatige invulling van de gemeentelijke zorgplichten,
tegen zo laag mogelijke lasten voor de inwoners en bedrijven.

1.4

Raakvlakken

Het vGRP is een planinstrument dat meerdere raakvlakken heeft met andere plannen en beleidsvelden. Er
zijn een aantal dominante ontwikkelingen die directe aanleiding geven om deze planperiode verder te
denken dan de traditionele invulling van de gemeentelijke watertaken.
Klimaatbestendige leefomgeving
De eerste ontwikkeling is dit het streven naar een klimaatbestendige leefomgeving. Hierdoor ontstaan nog
meer dan vroeger raakvlakken met andere beleidsvelden die bijdragen aan de ruimtelijke inrichting: groen,
weg en nieuwbouwplannen.
Omgevingswet
De tweede ontwikkeling is dit de komst van de Omgevingswet, die de vorming van een integrale
omgevingsvisie verplicht stelt. Zoals al werd verwacht is de invoering hiervan met een jaar uitgesteld tot 1
januari 2022. Daarnaast hebben we als waterpartners communicatie en duurzaamheid hoog in het vaandel
staan en willen we bewoners en bedrijven actief betrekken bij (uitvoering)plannen. In de op rijksniveau
overeengekomen “Aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water” zijn naast de implementatie van de
Omgevingswet ambities opgenomen met betrekking tot de kansen van de informatiesamenleving en de
risico’s van digitale dreigingen. In dit vGRP houden we daar rekening mee.

1.5

Omgevingswet

Na het van kracht worden van de omgevingswet is het vGRP niet langer een wettelijk verplichte planvorm
maar kunnen elementen hiervan opgaan in respectievelijk de omgevingsvisie, -plan en -programma. Hoewel
de wettelijke verplichting tot het opstellen van een rioleringsplan komt te vervallen houden we rekening met
een nieuw op te stellen rioleringsprogramma als opvolger van dit vGRP na 2024. Het is immers een effectief
planinstrument om de rioleringszorg te borgen en activiteiten af te stemmen. Door andere beleidsvelden en
plannen te betrekken bij het planproces van dit vGRP zijn de raakvlakken gewaarborgd.
In dit vGRP hebben we in ieder geval geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet door rekening te
houden met de beoogde opzet van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en het bijbehorende
Programma.

Figuur 1-1: Bouwstenen voor de Omgevingsvisie, het Omgevingsprogramma en plan in dit vGRP 2021-2025
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In de gemeentelijke Omgevingsvisie worden lange termijn beleidsdoelen opgenomen en kan worden
aangegeven met welke instrumenten die beleidsdoelen zullen worden nagestreefd. Hoofdstuk 3 van dit
vGRP bevat een beeld van de toestand van het stedelijk watersysteem en de mate waarin wordt voldaan
aan de lange termijn doelen. Dit beeld (de foto) vormt het vertrekpunt voor het bepalen van de ambitie en
helpt bij het inschatten wat de gevolgen zijn van een gekozen ambitie. Hoofdstuk 4 omvat de visie, ambitie,
doelstellingen en leidende principes als bouwstenen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. Ook geven we
aan op welke wijze we vorm willen geven aan participatie.
In het Omgevingsplan worden alle regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving opgenomen. De
beleidsregels maken onderdeel uit van het beleidskader zoals opgenomen in bijlage B van dit vGRP. Op
onderdelen zijn regels gekoppeld aan (de functies in) gebieden en geven we in het beleidskader expliciet
aan als sprake is van een verplichting. Met de komst van de Omgevingswet in 2022 vervallen bepaalde
regels op Rijksniveau en hebben we keuzevrijheid om deze over te nemen of los te laten.
Een Programma is een pakket van beleidsvoornemens en maatregelen om omgevingswaarden of doelen in
de leefomgeving te bereiken en daaraan te blijven voldoen. De voorgenomen acties en (gebiedsgerichte en
gezamenlijke) maatregelen voor het thema (stedelijk) water en de bijbehorende financiële middelen zijn
opgenomen in hoofdstukken 5 en 6 van dit vGRP.
Het Rijk beperkt zich in het nieuwe stelsel bij het stellen van algemene regels tot de meest milieubelastende
activiteiten. Daar behoort het lozen van afvalwater (stedelijk afvalwater, regenwater en grondwater) niet toe.
De regels over lozen van afvalwater worden daarom voortaan volledig door de decentrale overheden
gesteld: door de gemeente in het omgevingsplan voor zover het betreft het lozen op de bodem of in de
riolering en door het waterschap in de waterschapsverordening voor zover het betreft het lozen in het
oppervlaktewater.
Van de gemeenten en waterschappen wordt niet verwacht dat zij direct bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet regels vaststellen over het lozen van regenwater. De overgangsrechtelijke oplossing hiervoor
is de zogeheten “bruidsschat”. De bruidsschat bevat bestaande rijksregels die vervallen. Deze regels worden
via het Invoeringsbesluit Omgevingswet aan alle omgevingsplannen en aan waterschapsverordeningen van
Nederland toegevoegd, die bij inwerkingtreding van rechtswege ontstaan. Het omgevingsplan en de
waterschapsverordening bevatten dus bij inwerkingtreding de huidige rijksregels over het lozen van
regenwater, inclusief de zorgplicht en de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften.
Er is een overgangsperiode ingesteld (voor gemeenten tot 2029, voor waterschappen tot 2023) zodat
gemeenten en waterschappen aan alle vereisten van het nieuwe stelsel kunnen gaan voldoen. Zij hebben
daarbij de vrijheid om te doen wat ze willen met de bruidsschatregels: schrappen, aanpassen of behouden
(bron: “Advies aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen”, Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2019).

Project 2019-17 - Datum: 24 september 2020

10 van 97

vGRP Moerdijk 2021-2024
Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen

2

WAT ZIJN DE KADERS?

Bij het invullen van de zorgplicht riolering hebben we te maken met verschillende taken en bevoegdheden
van de diverse waterpartners en nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen waar we op willen anticiperen. De
kaders in dit hoofdstuk vormen het speelveld om te komen tot een doelmatig uitvoeringsprogramma.

2.1

Taken en bevoegdheden

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water is in handen van gemeenten, waterschappen,
waterbedrijven, provincie en perceeleigenaren. Iedere partij heeft hierin zijn eigen verplichtingen en
bevoegdheden, die zijn vastgelegd in wetgeving of beleid (Zie tabel 1).
De belangrijkste wetten en beleidskaders die ten grondslag liggen aan dit vGRP zijn de Europese
Kaderrichtlijn Water, de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene lozingsbesluiten.
In bijlage B hebben we het wettelijk kader verder toegelicht.
Tabel 2-1: taken en bevoegdheden waterketenpartners

Actor

Taken bevoegdheden

Europa

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De KRW is een
Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op goed
niveau te krijgen en te houden.

Rijk

Het Rijk is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische doelen en
maatregelen voor het waterbeheer in Nederland. De Minister van Infrastructuur en Milieu is
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Het Rijk is opsteller van het Nationaal Waterplan 2016-2021.
De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal
beleidskader en voor strategische regionale opgaven. De provincie is opsteller van het Provinciaal
Milieu- en Waterplan 2016-2021.

Provincie Noord
Brabant

De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en handhaving van
onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties:
•
Industriële onttrekkingen > 150.000 m3
•
Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning
•
Bodemenergiesystemen
Ten aanzien van het vGRP heeft de provincie een adviserende en toetsende rol. De provincie kan
een aanwijzing geven indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het vGRP en de provinciale
plannen. De provincie is opsteller van de Brabantse Omgevingsvisie (2018).
Het waterschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer. Dit betekent dat
zij zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon en voldoende water. De visie hierop en de
bijhorende maatregelen zijn beschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.
Het waterschap heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is bevoegd
gezag voor directe lozingen op de RWZI en naar het oppervlaktewater. Voor de regulering van
indirecte lozingen (naar het riool) heeft het waterschap een adviserende rol naar gemeenten.

Waterschap
Brabantse Delta

Het waterschap heeft eveneens een zorgplicht voor het beheer van regionale wateren en
keringen. Handelingen in het oppervlaktewatersysteem reguleren waterschappen o.a. middels
algemene regels, verordeningen en een Watervergunning.
Het waterschap is ook verantwoordelijk voor vergunningverlening, het toezicht en de handhaving
van grondwateronttrekkingen en infiltraties in haar beheergebied, met uitzondering van de drie
categorieën waarvoor de provincie verantwoordelijk is.
Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen waterschap en
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Actor

Taken bevoegdheden
gemeente bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetsprocedure. Hierbij wordt o.a. toegezien
op een hydrologisch neutrale inpassing van ontwikkelingen. De resultaten hiervan worden
vastgesteld in de waterparagraaf.
Ten aanzien van het vGRP heeft het waterschap een adviserende rol.

Brabant Water
Evides

Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een
verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen
in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van
drinkwater als voor de infrastructuur. Brabant Water en Evides zorgen ervoor dat er schoon
drinkwater uit de kraan komt.
De gemeenten hebben volgens de zorgplicht drinkwater de beheertaak voor gesloten
bodemenergiesystemen. Het lozen van hemelwater in de buitenruimte is geregeld in het Besluit
lozen buiten inrichtingen (Blbi). Afhankelijk van het oppervlak en de te verwachten verontreiniging
worden voorwaarden gesteld. De gemeenten zijn verplicht de zorg voor het hemelwater uit te
werken in het Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).
De gemeente heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer:
•
•

Gemeente

Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk
Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat perceelseigenaren redelijkerwijs
niet zelf kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor maatwerkvoorschriften
of een gebiedsverordening instellen.
•
Treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor
de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voorwaarde
hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap/provincie
behoren. De gemeente dient het loket te zijn voor grondwatervraagstukken binnen haar
beheersgebied.
Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten. In de meeste
gevallen is de gemeente hiervoor bevoegd gezag. Bij de verwerking van (afval)water houdt de
gemeente rekening met de wettelijke voorkeursvolgorde.
Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van graafschade aan
kabels en leidingen (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten / WIBON) en het
beschikbaar stellen van gegevens over de ondergrond. In het kader van het Besluit op de
lijkbezorging hebben gemeenten een toetsende rol in de ontwatering van begraafplaatsen.
Het Havenbedrijf Moerdijk NV is verantwoordelijk voor de operationele rioleringszorg op het
haven- en industrieterrein Moerdijk.

Havenbedrijf
Moerdijk

Perceeleigenaar

Het Havenbedrijf heeft in een rioleringsovereenkomst met de gemeente de
verantwoordelijkheden vastgelegd ten aanzien van de rioleringszorg op het haven- en
industrieterrein van Moerdijk.
.
Gemeente is vanuit de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de invulling van de zorgplichten
afval-, hemel- en grondwater als bevoegd gezag. Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor een
adequate uitvoering van het benodigde beheer en onderhoud van hun eigendommen. Het
Havenbedrijf heeft hiervoor een Assetmanagementplan Riolering en Water 2019-2023 opgesteld,
welke als bijlage onderdeel uit maakt van dit vGRP
De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat
hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen om de
waterdichtheid te garanderen en voor de inzameling van stedelijk afvalwater en overtollig hemelen grondwater. Pas als de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige
water, is er een taak voor de gemeente of waterschap.
De perceeleigenaar heeft ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij geen handelingen mag
verrichten waarvan hij kan verwachten dat deze het doelmatige functioneren van
(water)voorzieningen belemmeren.
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2.2

Uitdagingen en ontwikkelingen

Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in beweging door diverse uitdagingen en
ontwikkelingen. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven en vormen de basis voor de speerpunten voor
de planperiode 2021-2024 (hoofdstuk 4).

Klimaatverandering
Het klimaat is aan het veranderen en leidt tot meer
extremen. Het wordt natter, droger en warmer. Het (hemel)
watersysteem en de afvalwaterketen moet de neerslag zo
goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat
dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te
vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We
zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging
moeten maken tussen het accepteren of beperken van
schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak
richt zich op afstemming binnen de waterketen en in de
openbare ruimte (klimaatadaptatie).

Uitputting energie en grondstoffen
Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs
helemaal uitgeput. Dit betekent onder meer dat de
Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder
afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden.
Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds
waardevoller,
zowel
vanuit
het
oogpunt
van
verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of Afbeelding 2-1: Water op straat
een economisch rendabele business case.
Burgemeester Vogelstraat Zevenbergen, mei 2017

Veranderende wetgeving
Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit vGRP is de komst van de Omgevingswet. Deze
wordt naar verwachting per 1 januari 2022 van kracht. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele
ruimtelijke ordening, de fysieke omgeving centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer
nadrukkelijke rol in de belangenafweging tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc. Met het in werking
treden van de Omgevingswet in 2022 zal het vGRP naar verwachting facultatief worden en opgaan in de
omgevingsvisie, het omgevingsplan en programma’s.

Energietransitie
De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een
nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt
van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van
ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse
infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren.

Participatie en bewustzijn
We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Opgaven
worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en gekoppeld aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. Op
deze wijze lossen we niet alleen (potentiële) problemen op maar verhogen we tevens de leefbaarheid van de
omgeving. Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/
private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Dit past in de geest van de
Omgevingswet, waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte.
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Vitaliteit
Bij langdurige uitval van de water infrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een
massale hack, kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk
verstorend effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen.
Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële
alternatieven voorhanden, terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring
of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Ten tijde van het
opstellen van dit plan wordt op rijksniveau van verschillende soorten van infrastructuur op vitaliteit
beoordeeld. Voor drinkwater (winning en distributie) is dit al gebeurd. Waterbedrijven laten dit doorwerken in
onder andere hun leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater wordt nog beoordeeld. Afhankelijk
van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen. De extreme droogte
in 2018 heeft duidelijk gemaakt dat we ook op dit vlak meer rekening moeten gaan houden met de mogelijke
effecten hiervan op o.a. schade aan gebouwen, volksgezondheid etc.

Veiligheid
Bij het inrichten van riolering, transportsysteem en zuivering is het momenteel nog geen gemeengoed om
rekening te houden met de risico’s en gevolgen van overstromingen. De kwetsbaarheid van de
afvalwaterketen bij overstromingen is in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in 2017 in
beeld gebracht. Waterschap Brabantse Delta heeft het kader van waterveiligheid stresstesten van het
regionale watersysteem uitgevoerd.
In 2019 heeft de gemeente Moerdijk interactieve stresstesten voor het gehele grondgebied laten opstellen.
Zie ook de website: https://www.klimaatanalysemoerdijk.nl/

Afbeelding 2-2: Website Klimaatanalyse Gemeente Moerdijk – Effecten wateroverlast

Project 2019-17 - Datum: 24 september 2020

14 van 97

vGRP Moerdijk 2021-2024
Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen

3

HOE STAAN WE ER VOOR?

Om de goede dingen goed te kunnen doen is inzicht in de ontwikkeling van het te beheren areaal, de
toestand van de objecten en in het functioneren van het systeem nodig. Dit hoofdstuk geeft een indruk hoe
we ervoor staan.

3.1

Stedelijk watersysteem

Onderstaand is een beknopt overzicht opgenomen van het areaal, de toestand en het functioneren van het
stedelijk watersysteem, welke in beheer en onderhoud is van de gemeente Moerdijk. Voor het overzicht van
het stedelijk watersysteem in beheer en onderhoud van het Havenbedrijf Moerdijk zie het
Assetmanagementplan Riolering en Water in Bijlage H.

Kenmerken
Voor het inzamelen en transporteren van het vrijkomende afval- en regenwater beschikken we als gemeente
Moerdijk over een rioolstelsel met een totale lengte van ruim 229 km en 59 rioolgemalen. Om er voor te
zorgen dat tijdens extreme neerslag geen wateroverlast optreedt, is het rioolstelsel voorzien van
riooloverstorten en hemelwaterlozingspunten. Speciale rioolvoorzieningen (bergbezinkbassins en- leidingen)
beperken de vuiluitworp van de riolering naar het oppervlaktewatersysteem. Het afvalwater in het
buitengebied wordt ingezameld met 429 pompunits en verpompt via 77 km aan persleidingen. Al dit
afvalwater wordt gezuiverd op een van de 4 rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI) van het waterschap.
(Bath, Willemstad, Dinteloord of Nieuwveer).
In navolgende tabellen hebben we de belangrijkste kenmerken van het stedelijk watersysteem van de
Waterkring West en voor onze gemeente weergegeven. In bijlage D is een overzicht met lozingspunten
opgenomen.
Tabel 3-1: overzicht voorzieningen stedelijk watersysteem in beheer bij de gemeente Moerdijk, juli 2020

Voorziening
Vrijvervalriolering
• Gemengde riolering
• Vuilwater riolering
• Hemelwater riolering
• Overig (o.a. overkluizing/ duikerverbindingen)
• Inspectieputten
Mechanische riolering
• Drukriolering / persleidingen
• Rioolgemalen (inclusief opvoergemalen)
• Pompunits drukriolering
• CVK installaties

Moerdijk
229 km
174 km
19 km
36 km
9 km
7.200 stuks

77 km
59 stuks
434 stuks
48 stuks

Constructieonderdelen
• Afsluiters
• Pigging installaties
• Be- en ontluchters
• Overige

10 stuks
13 stuks
9 stuks
54 stuks

Externe overstorten
• Met randvoorziening
• Zonder randvoorziening

78 stuks
20 stuks
58 stuks

Hemelwateruitlaten

92 stuks

Straatkolken
waarvan handschepkolken (niet machinaal te reinigen)
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Reservoirs
Randvoorzieningen
Ondergrondse hemelwaterberging
Drainagevoorzieningen
(exclusief cunetdrainage en drainage sportvelden)
Meetpunten
• Grondwater
• Afvalwater
• Oppervlaktewater
• Regenmeters

4.725 m3
375 m3
13 km

153 stuks
64 stuks
79 stuks
1 stuks
9 stuks

Kwaliteit en functioneren van de objecten
Vrijvervalriolering
In de periode t/m 2019 is 70% van het totale areaal vrijvervalriolering voor een tweede keer volledig
geïnspecteerd. Op basis van cyclisch beheer is jaarlijks ongeveer 10% van het vrijvervalrioolstelsel opnieuw
gereinigd en geïnspecteerd. Op die manier hebben we een goed beeld verkregen van de toestand van de
vrijvervalriolering. De kwaliteit van de riolering wordt voor bepaalde toestandaspecten gemeten en
vervolgens getoetst aan twee maatstaven, te weten de waarschuwingsmaatstaf en de ingrijpmaatstaf.
Wanneer de kwaliteit onder een bepaalde norm komt (waarschuwingsmaatstaf) dan weet de beheerder dat
hij het riool nader in de gaten moet houden. Indien de kwaliteit nog lager is en niet meer voldoet aan de
kwaliteitsnorm ingrijpmaatstaf dan dient een renovatie of vervanging te worden uitgevoerd.
In het beheerbestand zijn de beoordelingen voor de verschillende
toestandaspecten geclusterd tot één kwaliteitsbeoordeling en
geschied op basis van 'waterdichtheid', 'stabiliteit' en 'afstroming’ per
streng. Voor strengen met een ingrijpmaatstaf wordt nagegaan of de
kwaliteit van de streng slechts op enkele locaties slecht is of dat de
kwaliteit over de gehele lengte van de streng slecht is. Aan de hand
van deze beoordelingen zijn de benodigde rioolreparaties in beeld en
wordt de vervangingsplanning voortdurend bijgesteld.
In het afgelopen jaar is gestart met het verder optimaliseren van het
planmatige beheerproces voor de vrijvervalriolering, waarbij meer
wordt ingezet op data gedreven en risicogestuurd beheer. Dit houdt in
dat ieder rioleringsobject wordt gekwalificeerd in termen van toestand
en risico op basis van o.a. schadebeelden en de onderhoudshistorie
in relatie tot de (bovenliggende) functie. Dit leidt tot effectiever
onderzoek en onderhoud en beter onderbouwde maatregelen.

Afbeelding: 3-1 Inspectie en reiniging
Hoofdstraat Zevenbergschen Hoek

Aandachtspunten
Er zijn enkele problemen geweest met de afstroming van de riolen, veroorzaakt door wortelingroei zoals
bijvoorbeeld in de Pastoor van Kessellaan in Zevenbergen of instekende inlaten. Ook blijven een aantal
zinkerconstructies van gemengde stelsel onder watergangen gevoelig voor vervuiling en verstopping zoals
bijvoorbeeld in de Moerdijk, Fijnaart en in Zevenbergen. Om de afstroming te kunnen garanderen is hier een
hogere reinigingsfrequentie benodigd of aanpassing van de situatie.
Daarnaast hebben we in de afgelopen planperiode op verschillende locaties bij de lozingspunten van de
drukriolering ernstige stabiliteitsproblemen geconstateerd door aantasting van het riool als gevolg van H2S
vorming. Hier hebben we direct moeten ingrijpen om verdere veiligheids- en gezondheidsrisico’s te
voorkomen.
Mechanische riolering
De mechanische riolering maakt voor het in stand houden gebruik van diverse strategieën, zoals periodiekpreventief, preventief- correctief, risico gestuurd en correctief onderhoud. De kwaliteit van gemalen,
randvoorzieningen en persleidingen is over het algemeen goed. Momenteel worden de ruim 56 wijkgemalen
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nog steeds periodiek preventief onderhouden, met daarnaast op afroep correctief onderhoud zodra zich
storingen voordoen. Deze storingsmeldingen worden dan zoveel als mogelijk automatisch gegenereerd via
de telemetrie. Ook wordt preventief-correctief opgetreden aan de hand van handmatige analyse van de
bedrijfsgegevens. Door gedegen materie- en locatiekennis valt hieruit vaak op te maken dat de prestatie van
een installatie door vervuiling of slijtage aan het teruglopen is, of dat daardoor een storing dreigt op te gaan
treden. Dit zal voor de komende planperiode verder uitgebouwd worden, waarbij deze opgedane kennis
gebruikt zal worden om het nieuwe hoofdpostsysteem te programmeren om deze afwijkingen van de
normaal deels automatisch te gaan detecteren en te signaleren. Het grootste deel van deze wijkgemalen
worden twee maal paar jaar gereinigd, een aantal locaties welke aan zwaardere vuilbelasting onderhevig zijn
worden frequenter schoongemaakt. Ook deze reinigingsbehoefte wordt steeds vaker gesignaleerd aan de
hand van de analyse van de bedrijfsgegevens. Uitgangspunt van de staat van onderhoud is de registratie
binnen de SAM Beheerapplicatie. Dit behoeft nog wel verdere uitwerking die wordt meegenomen met de
overige verbeterslagen in de automatisering.
De pompgemalen van de drukriolering worden één maal per jaar gereinigd en onderhouden. Ook daar is het
streven om door middel van alarmering via de hoofdpost op tijd correctief te kunnen optreden. Om dit te
kunnen hiervoor wordt voortdurend gekeken waar installaties nog niet van telemetrie zijn voor zien en of dat
binnen het reguliere onderhoud (zoals vervangingen bij reparatie e.d.) meegenomen kan worden.
Hier valt verder nog te optimaliseren door grote lozers te identificeren die van invloed kunnen zijn op de
kwaliteitstoestand van mechanische onderdelen, zoals bijvoorbeeld overmatige slijtage en te hoog
energieverbruik. In samenwerking met o.a. OMWB, Waterschap en VTH trachten we deze grote lozingen op
de mechanische riolering terug te brengen. Dit bereiken we door middel van gerichte debietmetingen,
analyses te maken van het overall functioneren van grotere stelsels met veel pompgemalen.
Aandachtspunten
Voor een aantal persleidingen uit een bepaald aanlegperiode is de kwaliteitstoestand een belangrijk punt
van aandacht gebleken om dit verder nader te onderzoeken In de afgelopen planperiode zijn er namelijk
enkele incidenten geweest, waarbij we direct hebben moeten ingrijpen. Zo heeft er in 2015 een
persleidingbreuk plaatsgevonden op particulier terrein
in Fijnaart van een belangrijke
afvalwatertransportleiding. Ook zijn er kleinere incidenten geweest met lekkage van verbindingstukken van
persleidingen in onder andere Schansweg en Mauritsweg in Klundert en nabij het rioolgemaal Prins
Bernhardstraat in Zevenbergen
Verder hebben we op verschillende locaties in en nabij lozingspunten aantasting en geurhinder
geconstateerd door het giftige gas H2S (waterstofsulfide). Niet alleen vanuit de kwaliteitstoestand is dit een
aandachtspunt, maar ook vanwege gezondheidsrisico’s. Bij de aanpak van deze problematiek hebben we
vanuit de mechanische riolering ook succesvolle ingezet op bronbestrijding door o.a. de toepassing van
preventieve middelen.
Grondwatermeetnet en drainagevoorzieningen
In de 64 peilbuizen van het grondwatermeetnet verdeeld over de kernen
wordt dagelijks de grondwaterstand gemeten. Het volledige beheer en
onderhoud van het meetnet, inclusief de uitlezing van meetdata, is binnen
de regionale samenwerking uitbesteed aan Brabant Water. Zij verzorgen
voor de gemeente ook de verdere optimalisatie van de peilbuizen.
Op basis van de meetgegevens is er in 2019 een nieuwe
grondwateranalyse uitgevoerd, waarin de resultaten van de optredende
grondwaterstanden voor alle peilbuizen zijn beschreven en toegelicht. In
nog niet alle gevallen zijn er voldoende peilbuizen om op basis van
aansluitende meetreeksen een gebied dekkend beeld te maken, zodat er
betrouwbare uitspraken over grondwateroverlast en -onderlast kunnen
worden gedaan. In 2020 is daarom in Zevenbergen gestart met de
verdere uitbreiding van het grondwatermeetnet. De overige kernen staan
in de komende planperiode op de planning. Hierbij wordt tevens de
apparatuur in de peilbuizen vervangen en geoptimaliseerd om de Afbeelding: 3-2 Grondwaterpeilbuis
betrouwbaarheid van de meetreeksen te verhogen.
met datalogger
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Aandachtspunten
De grotere drainagestelsels binnen de gemeente welke zijn voorzien van inspectie- en
doorspuitmogelijkheden worden op planmatig onderhouden. Echter niet alle drainagevoorzieningen binnen
de openbare ruimte zijn goed beeld en ook niet alles is goed toegankelijk voor reiniging, Met name in de
groenvoorzieningen en in de jaren 90 wijken is dit een aandachtspunt, aangezien de drainerende werking in
de loop van tijd afneemt en hierdoor grondwateroverlast kan ontstaan. Hier is nog onvoldoende invulling
aangegeven in de afgelopen planperiode als gevolg van een bijna structurele onderbezetting van de
vacatureruimte.

Functioneren van het systeem
Over het algemeen functioneren de rioleringssystemen binnen het stedelijk gebied over de hele linie goed. In
99% van de tijd is de bedrijfszekerheid van het systeem op orde en doet het systeem wat het moet doen.
Wel hebben we bij de mechanische riolering in het buitengebied nog een aantal drukrioleringscluster waarbij
het systeem verder geoptimaliseerd dient te worden. Dit in verband met grote lozingen door bedrijven of
aangesloten hemelwater waardoor de afvoercapaciteit onder druk komt te staan. Ook de grote afstanden in
het buitengebied waarover het afvalwater getransporteerd moet worden is een punt van aandacht.
Extreme neerslag
Verder zijn op een aantal locaties nog steeds knelpunten aanwezig met betrekking tot het hydraulisch of
milieutechnisch functioneren. We hebben in de afgelopen planperiode een paar keer te maken gehad met
extreme neerslag waarin veel neerslag viel in een kort periode. Uitschieters waren bijvoorbeeld 30 en 31
augustus 2015 met ruim 99 mm neerslag in 3 uur en de 29 mei 2018 met 59 mm in 4 uur.

Op basis van ervaringen met bovenstaande neerslaggebeurtenissen zijn er een aantal aandachtlocaties
binnen de gemeente aan te wijzen die gevoelig zijn voor waterhinder en wateroverlast (ze Tabel 3-2). Deze
aandachtlocaties en berekende wateroverlastlocaties uit de klimaatanalyse bepalen mede samen de
urgentie en aanpak om de kwetsbaarheid en aanzien van wateroverlast te verminderen in samenhang met
andere klimaatthema’s en ontwikkelingen binnen de openbare ruimte.
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Tabel 3-2 aandachtlocaties waterhinder en wateroverlast

Plaats

Straat

Zevenbergen

Wilhelminapark, Burgemeester Vogelstraat, Burgemeester Vranckenstraat, Dr.
Arienslaan, St Josefstraat/plein, Industrieweg

Fijnaart

Vrouwe Jacobstraat, Jan van Glymstraat, Sprookjeshof, Gouden Regenboog,
Beneden Kadedijk, Pieter de Hooghstraat

Moerdjk

Visserstraat/ Steenweg, Schokkestraat, Klaverstraat, Koning Hakonstraat

Helwijk

Prins Constantijnstraat, Pr. Christinastraat, Kon. Emmastraat

Heijningen

Friesestraat, Deventerstraat, De Polderstraat

Willemstad

Groenstraat, Voorstraat, Menno van Coehoornstraat, Carel Boetzelaarstaar:

Klundert/ Noordschans

Blauwe Hoefweg, Prins Willemstraat, Walstraat, Keenstraat / Hoogstraat,
Odastraat / Aleidstraat / Beatrixweg, Verlaatstraat, Van Puttenstraat,
Noordschans

Standdaarbuiten

Hoogstraat, Van Liedekerkestraat, Van Glymestraat, Molenstraat (gedeelte
buitendijks), Veerstraat/ Havenstraat

3.2

Terugblik afgelopen planperiode

Om aandachtspunten voor de komende planperiode in beeld te brengen hebben we een evaluatie op
Waterkring-niveau en een evaluatie op gemeenteniveau laten uitvoeren. Het resultaat hiervan is hieronder
samengevat weergegeven. In bijlage E is een evaluatie van het Afvalwaterplan Waterkring West opgenomen
en de evaluatie van de actielijst op gemeenteniveau over de periode 2014-2020.

3.2.1

Waterkring West

Kwaliteit
Als we terugkijken op de voorgaande planperiode dan kunnen we stellen dat de samenwerking duidelijk
meerwaarde heeft betekend voor het gezamenlijk opstellen van een vGRP, het delen van projecten DIV
(Digitale Informatie Verwerking) en onderhoud watersystemen en het gezamenlijk meten en monitoren. In
praktijk is de meerwaarde voor samenwerking op het vlak van onderhoud aan gemalen en persleidingen
gering gebleken.

Kostenbesparing
Door optimalisatie en soms uitstel of afstel van investeringen zijn de afgelopen periode kosten bespaard. Het
percentage afgestelde (vervanging)investeringen bedraagt gemiddeld tussen de 20-30%. De uitgestelde
investeringen leiden tot een verschuiving van investeringen in de tijd.

Kwetsbaarheid
Hoewel eerder sprake was van een achterstand, lopen de meeste samenwerkingsprojecten nu op schema.
Meten en monitoren heeft een nieuwe scope en planning gekregen. De totalet formatieruimte is voldoende.
Het kost echter veel inzet om de beschikbare formatieruimte in te vullen. Inzet, die zijn vruchten niet altijd
afwerpt. Hierdoor staat de voortgang vaak onder druk. In de aanvulling op het Bestuursakkoord Water
(2018) is het verminderen van de ‘personele kwetsbaarheid’ benoemd als specifiek aandachtspunt:
“Voor alle organisaties geldt dat de steeds complexere taken om de aanwezigheid vragen van specifieke
kennis en samenwerkingscompetenties bij professionals. En dat terwijl veel ervaren medewerkers de
komende jaren met pensioen gaan en de krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel groeit.”
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Gezamenlijke projecten
Het samenwerkingsverband Waterkring West heeft ook geleid tot verschillende gezamenlijke
onderzoekprojecten. Het resultaat van deze projecten is ook door gemeente Moerdijk gebruikt, bijvoorbeeld:
• Meetplan en monitoren (fase 2) Waterkring West;
• Kansenkaart relinen / structuurkaart afkoppelen;
• Uniforme analyse grondwatermeetnet;
• Gezamenlijk beheer en onderhoud grondwatermeetnet;
• Inventarisatie klimaatadaptatie;
• Bestuursakkoord Water monitoring;
• Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) – Rioned;
• Onderzoek Rioolvreemd water en foutaansluitingen;
• Waterketenvisie 2030 Waterkring West;
• Incidentenplan Stedelijk Water (IPSW);
• Waterketen belangen Omgevingswet;
• Branchestandaard Rioned;
• Watermanagementplan Haven- en industrieterrein Moerdijk (uitgevoerd met aantal stakeholders van
zowel binnen als buiten de Waterkring West).
Projecten SWWB:
• SWWB project gezamenlijk databeheer Meten en Monitoren;
• Regionale en landelijke edities in 2015 en 2017 van De Week van ons Water.

Week van het Water
Als gemeente Moerdijk hebben we 2 keer deelgenomen aan de Week van ons Water die vanuit “Samen
Werken Water West-Brabant” was georganiseerd. Het doel was de bewustwording van water vergroten
op een leuke, speelse en educatieve manier. Activiteiten waren o.a.: meekijken in het riool, gastlessen
op basisscholen, water en slootonderzoek met een ecoloog en verschillende exposities in o.a. het
Mauritshuis, Kinderboerderij De Dierenploeg in Zevenbergen en op het gemeentehuis.
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3.2.2

Gemeente Moerdijk

Voornemens uit het voorgaande vGRP 2014-2019
In het vGRP 2014-2019 hebben we ons voorgenomen te streven naar een duurzame en doelmatige invulling
van de rioleringszorg na te streven, waarin de bescherming van de volksgezondheid, behoud van droge
voeten en een goede waterkwaliteit gewaarborgd zijn.
Bescherming van de volksgezondheid
Het doel ‘bescherming van de volksgezondheid’ hebben we in de afgelopen planperiode hard aan gewerkt.
Er waren geen grote incidenten met ernstige risico’s voor de volksgezondheid. Daar waar risico’s dreigde te
ontstaan is snel en adequaat ingegrepen vanuit rioolbeheer. Wel is na hevige neerslag en na een calamiteit
bij het waterschap of bij een persleidingbreuk het voorgekomen dat rioolwater op straat of in het
oppervlaktewater terecht is gekomen.
Behoud van droge voeten
Aan het doel om droge voeten te hebben en te houden we invulling gegeven. We hebben ons voorgenomen
om langdurige en hevige wateroverlast niet te accepteren, maar kortdurende ‘water op straat’ binnen de
trottoirbanden (waterhinder) wel. Dit doel hebben we in een aantal plaatsen op een doelmatige wijze kunnen
invullen door het uitvoeren van specifieke maatregelen. Af en toe hebben we wel last gehad van
wateroverlast. Hieruit zijn een aantal aandachtlocaties naar voren gekomen. Grootschalige wateroverlast is
niet voorgekomen, deze zijn zelfs bij de extreme regenbuien voor het merendeel beperkt gebleven bij
waterhinder.
Goede waterkwaliteit
Het doel om een goede waterkwaliteit te waarborgen hebben we grotendeels gehaald. In 2017 en 2018 zijn
bij alle externe overstorten en randvoorzieningen aanvullende maateregelen genomen om de interactie van
het oppervlaktewater en het rioleringssysteem te beperken. Over het algemeen bleek ook de waterkwaliteit
voldoende te zijn van het oppervlaktewatersysteem achter de overstorten Verder is uit gezamenlijk
onderzoek met het waterschap naar voren gekomen dat er op een aantal locaties nog maatregelen
genomen moeten worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Indien het KRW meer eisen zal stellen aan de
kwaliteit van het oppervlaktewater zullen we meer maatregelen moeten nemen.

Welke werkzaamheden zijn allemaal verricht?
In de afgelopen planperiode invulling hebben we invulling gegeven aan onze basistaken op het gebied van
water en riolering. Over het algemeen kunnen we stellen dat er veel is uitgevoerd, zowel de geplande als
ongeplande werkzaamheden. In Bijlage E is het overzicht opgenomen van het actieprogramma uit het
voorgaande vGRP en de status per maatregel.
Bij aantal grote projecten hebben we actief meegewerkt aan de invulling van een toekomstbestendig
watersysteem zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw Waterwijk Fijnaart, de ontwikkelingen rondom het
centrumplan in Zevenbergen, waaronder de waterberging onder de Kasteeltuin en het opknippen en
afkoppelen van deelgebieden zoals de Markt. Ook bij herinrichtingen, reconstructies en andere en
onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte hebben we geparticipeerd of lead genomen.
Verder hebben we in de afgelopen planperiode een klimaatanalyse laten uitvoeren, een aantal
wateranalyses opgesteld en voor een aantal gebieden het basisrioleringsplan geactualiseerd. Ook hebben
we het risico gestuurd beheer verder vormgegeven en zijn de water- en rioleringsvoorzieningen (riolen,
kolken, rioolgemalen, drukriolering, randvoorzieningen, wadi’s, etc.) planmatig gereinigd en geïnspecteerd
en geoptimaliseerd, zodat het functioneren van deze voorzieningen op orde blijft. Daar waar nodig zijn
deelreparaties uitgevoerd of vervangingen.
Wel hebben we uiteindelijk minder projecten uitgevoerd dan oorspronkelijk in het vGRP waren gepland. Met
name rioolvervangingen zijn vanuit een doelmatigheidsafweging veel minder tot uitvoering gekomen. In
plaats van het vervangen hebben we in bepaalde situaties de bestaande rioolbuis voorzien van een nieuwe
kunststofbekleding aan de binnenzijde van de buis. Deze techniek wordt relinen genoemd. In circa 30% van
de gevallen is gekozen om te gaan relinen of zijn er (deel)reparaties uitgevoerd.
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Verder is circa 20% -30% van de maatregelen is in de afgelopen periode hierdoor uitgesteld of is als gevolg
van een gebrek aan personele capaciteit noodgedwongen doorgeschoven.
Daarentegen hebben we wel weer andere projecten en werken uitgevoerd vanuit een urgentie of een
doelmatigheidsafweging als gevolg van werk met werk maken of bij koppelkansen met andere disciplines
binnen de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn:
• Oplossen van calamiteiten aan de riolering. Bijvoorbeeld breuk van persleiding in Fijnaart of riolering,
welke op instorten stonden als gevolg van aantasting of te grote belasting;
• Communicatie van wijkgemalen, randvoorzieningen en drukriolering met hoofdpost van de gemeente
welke versneld zijn omgebouwd naar digitaal;
• Onderzoek foutieve aansluitingen drukriolering: i.v.m. aanhoudende problemen is een pilot uitgevoerd
voor de gebieden Drogedijk, Oudemolen en Hazeldonkse zandweg. Het drukrioolsysteem Hazeldonkse
Zandweg hebben we als verbetermaatregel moeten vervangen;
• Nieuwe pilots met maatregelen voor o.a. H2S bestrijding (stankoverlast/ aantasting) bij de lozingspunten
van lange persleidingtrajecten. De verlenging van de persleiding in Zevenbergschen Hoek is als
verbetermaatregelen naar voren gehaald.
• Aanpak wateroverlast Fijnaart in een gezamenlijke aanpak met het Waterschap, burgers en agrariërs in
een pilot "Ervaringswerkplaats: Samen op weg naar een Waterproof Fijnaart” De realisatie van onder meer
de waterbergingen langs de Westkreekweg zijn hier het resultaat van.
• Pilot met een innovatieve producten zoals de vuilfuik in Noordhoek bij een externe overstort uitgevoerd
als alternatief voor een dure randvoorziening in het kader van de waterkwaliteit of een de aanleg van een
helofytenfilter bij Fort Sabina;
• Kwaliteitsverbetering en inwinning aanvullende riooldata in het beheersysteem waaronder een volledige
3D meting van de randvoorzieningen en externe overstorten;
• Pilotproject in Fijnaart met Brabant Water / Enexis uitgevoerd voor het integraal vervangen van de
transportleiding in de Appelaarseweg / Molenstraat samen met de aanwezige nutsvoorzieningen. Doel
van deze pilot is het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte waarbij er minimaal
overlast is voor gebruikers van de openbare ruimte.
Afbeelding: 3-3: Pilot Witte Weideweg met innovatieve vuilfuik
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Van de in totaal geplande investeringsbedragen 2014 t/m 2019 is € 7,1 miljoen van de beschikbare € 16,5
miljoen uitgevoerd. Voor 2020 / 2021 is vanuit dit krediet nog circa € 2,4 miljoen gereserveerd ten behoeve
van lopende projecten en de projecten die nog in voorbereiding zijn en 2020 in uitvoering gaan. Verder is het
onderhoud en onderzoek ook niet volledig volgens plan uitgevoerd. Tijdens de planperiode bleek namelijk
dat voor sommige onderhoudswerkzaamheden geen goede strategie was opgenomen, ook bleek er
behoefte te zijn aan andere onderzoeken of was en gebrek aan personele capaciteit.

Waren er andere (relevante) ontwikkelingen?
Verzelfstandiging Havenschap Moerdijk
In het kader van de verzelfstandiging van het Havenschap is in 2016 een rioleringsovereenkomst opgesteld
met het Havenbedrijf Moerdijk. Hiermee zijn de wettelijke zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater
voor het beheersgebied van het Havenbedrijf op basis van een roadmap riolering onder gebracht in het
vGRP van de gemeente Moerdijk. Ook de verordening van de rioolheffing voor het havenschapsgebied is
met ingang van 1 januari 2017 onder gebracht bij de gemeente Moerdijk.
Afbeelding: 3-4: Haven- en industrieterrein Moerdijk

(Data) Beheer op orde
Op dit moment zitten we op het gebied van stedelijk water/ riolering nog midden in een transitie met
betrekking tot het 'Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)' en het nieuwe databeheersysteem.
Ook de landelijke doorontwikkeling van het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW) heeft er voor
gezorgd dat we anders zijn gaan kijken naar het databeheer. De verwachting is dat het databeheer voor
stedelijk water over drie jaar volledig op orde is en dat we betrouwbaardere (big) data kunnen gaan
genereren, bijvoorbeeld voor levensduurvoorspelling etc. van het areaal wat op onder de grond ligt. Het zou
kunnen dat met deze nieuwe data andere inzichten komen, waardoor het noodzakelijk is om tussentijds het
vGRP en het kostendekkingsplan te actualiseren.

Personele capaciteit
Afhankelijk van de mate van uitbesteden hebben we, volgens landelijke kentallen, 6,5 tot 10,2 fte nodig om
de basistaken voor de rioleringszorg te kunnen uitvoeren. Voor de benodigde capaciteit in de periode 20142019 was uitgegaan van de minimale 6,5 fte op basis van een aangepaste beheerstrategie en een
vergaande uitbesteding van werkzaamheden en intensieve regionale samenwerking.
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In absolute aantallen was de beschikbare formatieruimte voldoende om de basisactiviteiten te kunnen
uitvoeren. De werkelijke bezetting lag in de afgelopen planperiode lager. Vanwege het grote
personeelsverloop is de continuïteit van de rioleringszorg zwaar onder druk komen te staan. Grotendeels
hebben we dit kunnen opvangen met de ingestoken beheerstrategie van risico gestuurd beheer en de
professionaliseren van het regisseren en verdere uitbesteding van het reguliere onderhoud. Met de inzet van
een flexibele externe schil hebben we de basistaken voor het beheer kunnen opvangen.
Aandachtspunten
Ondanks dat er sprake was van een krappe personele bezetting zijn veel (geplande) werkzaamheden (wel
deels met vertraging) uitgevoerd. Wel zijn in de laatste 2 jaar opnieuw achterstanden ontstaan bij de
uitvoering van projecten en heeft het onderhoud niet altijd voldoende aandacht gekregen vanwege andere
urgente zaken. Ook zijn hierdoor de meer toekomstgerichte onderzoeken en werkzaamheden blijven liggen.
Het inhalen van de achterstanden is een integraal onderdeel van dit vGRP.
Op basis van de ervaringen uit de afgelopen periode kunnen we stellen dat niet alle nieuwe werkzaamheden
met een vooruitziend karakter, zoals de vergaande digitalisering /databeheer binnen de waterketen,
Omgevingswet en klimaatadaptatie, voldoende uitgevoerd kunnen worden binnen de huidige
formatieplaatsen van het team. Met name de opgave van klimaatadaptatie zal (nog) meer integraal werken
betekenen en waarbij de inzet van lokale kennis en capaciteit van essentieel belang is. Dit betekent ook date
er meer duidelijkheid moet zijn over verwachtingen (wat) en strategieën (hoe) die vanuit de rioleringszorg
wel of niet opgepakt moeten worden.

Financiële ontwikkeling
Wat waren de lasten en inkomsten?
Hieronder is een overzicht opgenomen van de werkelijk lasten en inkomsten over de afgelopen planperiode.
Tabel 3-3 Verloop lasten en inkomsten 2014-2020

Lasten
Jaar

(inclusief overhead,
perceptiekosten,
oninbaar, BTW etv)

Rentecomponent
kapitaallasten

Afschrijving
kapitaallasten

Totale lasten

Totale inkomsten

2014

€

1.851.767

€

555.110

€

465.586

€ 2.872.463

€ 3.536.127

2015

€

1.966.247

€

586.894

€

485.101

€ 3.038.242

€ 3.701.272

2016

€

1.959.339

€

619.206

€

417.961

€ 2.996.506

€ 3.618.074

2017

€

1.652.672

€

496.534

€

404.886

€ 2.554.092

€ 3.787.388

2018

€

2.072.636

€

476.017

€

449.540

€ 2.998.193

€ 3.813.618

2019

€

2.080.000

€

370.892

€

437.594

€ 2.888.486

€ 3.996.477

2020

€

2.854.383

€

663.986

€

690.850

€ 4.209.219

€ 4.339.396

De belangrijkste conclusies met betrekking tot de lasten over de afgelopen planperiode zijn:
De werkelijke kapitaallasten zijn lager dan oorspronkelijk in het kostendekkingsplan van het vGRP 20142019 was berekend. Hiervoor zijn twee oorzaken te herleiden:
• In het vGRP 2014-2019 was voor de berekening van de kapitaallasten een rentepercentage van 4%
gehanteerd. Het werkelijke rentepercentage is nu 2%;
• Een aantal investeringen is uitgesteld of afgesteld. Hierdoor zijn de investeringen niet gekapitaliseerd en
vallen de kapitaallasten dus lager uit. Voor een aantal vervangingsinvesteringen is een andere manier
van onderhoud uitgevoerd, bijvoorbeeld deelreparaties.
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Met ingang van 2019 zijn de kredieten opgehoogd met 7,5 % opslag voor urentoerekeningen. Hierdoor
vallen ook de kapitaallasten hoger.
De werkelijke exploitatielasten vallen gemiddeld 4% hoger uit over de periode 2014-2018. Hiervoor zijn een
aantal oorzaken te herleiden:
• Elektriciteitsverbruik (43102): de kosten voor elektriciteitsgebruik voor onder andere gemalen zijn in de
eerste drie jaar van de planperiode fors gestegen.
• Onderhoud vrijvervalriolering (43677): deze valt structureel hoger uit doordat er steeds vaker gekozen
wordt voor herstelwerkzaamheden. Deze worden bekostigd vanuit de exploitatie in plaats van uit de
vervangingsinvesteringen. Er worden meer deelreparaties uitgevoerd of het riool wordt gedeeltelijk
gerelined. Dit is het gevolg van een wijziging in de beheerstrategie. Er wordt uitgegaan van risicogestuurd beheer. Dit gaat uit van een doelmatigheidsafweging van rioolvervanging of reparatie welke
(mede) gebaseerd is op het risico dat kan optreden indien de maatregel wordt uitgesteld.
• Kwijtschelding (44222): Bij vaststelling begroting 2015 is het besluit genomen om de kosten van
kwijtscheldingen wel in de tarieven door te berekenen.
• Personeelskosten afdeling (46219 / 49311): deze waren in 2014 en 2015 hoger maar daarna lager tot
2018. Het verschil komt onder andere door inhuur personeel en overheveling interne doorbelasting
overheadskosten vanaf 2017. Wel is met ingang van 2019 de doorbelasting van de overheadskosten
gestegen naar 75,82% over 49911 + 49930.
Hoe hoog was de heffing?
Hieronder volgen de geplande en werkelijke rioolheffingstarieven in de afgelopen planperiode. De geplande
heffingstarieven conform het vGRP 2014-2019 waren zonder indexatie.
Tabel 3-4: Geplande en werkelijke rioolheffingstarieven

Werkelijk heffingstarief

Jaar

Gepland heffingstarief conform
vGRP 2014-2019

2014

€ 226,45

€ 226,45

0,00%

2015

€ 226,45

€ 232,85

+2,83%

2016

€ 226,45

€ 232,85

0,00%

2017

€ 226,45

€ 237,25

+1,89%

2018

€ 226,45

€ 242,00

+2,00%

2019

€ 226,45

€ 248,00

+2,48%

2020

€ 226,45

€ 260,27

+4,95%

2014-2020

Het verloop van de werkelijke rioolheffing is anders verlopen dan begroot. Volgens het vGRP 2014-2019 zou
de rioolheffing van € 226,45 voor een gemiddeld huishouden voor de gehele planperiode gelijk blijven. In
werkelijkheid is de rioolheffing na een lichte stijging in 2015, vanaf 2017 t/m 2020 gestegen naar een tarief
van € 260,27. Een aantal wijzigingen hebben geleid tot een stijging van de rioolheffing (bijvoorbeeld het
extra toerekenen van kosten), maar andere wijzigingen daarentegen hebben juist geleid tot een daling van
de rioolheffing (uitstel of afstel van investeringen en lagere rente).
Verloop stand van de voorziening Riolering
Aan de hand van het kostendekkingsplan van het vGRP 2014-2019 en de jaarrekeningen 2014-2019 zijn de
verschillen in lasten, inkomsten en daarmee de stand van de voorziening inzichtelijk gemaakt.
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Tabel 3-5 Verloop voorziening riolering 0600011

Jaar

Prognose stand voorziening conform
vGRP 2014-2019
Eindsaldo op 31-12

Werkelijk stand voorziening
Eindsaldo io 31-1

2014

€ 16.554.063

€ 16.820.241

+1,61%

2015

€ 17.184.948

€ 17.483.271

+ 1,74%

2016

€ 17.837.664

€ 18.105.794

+ 1,50%

2017

€ 18.444.239

€ 19.337.670

+ 4,84%

2018

€ 18.895.865

€ 20.152.885

+ 6,65%

2019

€ 19.273.486

€ 20.961.371

+ 8,76%

2020

€ 19.644.378

€ 21.120.103

+ 7,51%

De belangrijkste conclusies zijn:
• De jaarlijkse inkomsten zijn hoger als gevolg van indexering van de rioolheffing;
• De lasten in de afgelopen periode zijn lager geworden als gevolg van efficiency voordelen in de
exploitatielasten en lagere kapitaallasten door kredieten die nog niet ten laste van de voorziening zijn
gekomen, Dit als gevolg van achterstand en/ of uitstel en afstel van vervangingen omdat er meer herstel
en deelreparaties plaatsvinden.
• Met ingang van 2017 is rentebeleid aangepast op grond van gewijzigde voorschriften. Geen vaste
rentepercentages meer, maar het toerekenen van een (lagere) omslagrente m.b.t. rioleringsinvesteringen.
Hierdoor vallen de geactiveerde kapitaallasten lager uit.
Tussentijdse evaluatie financiën
In het voorgaande vGRP hadden we opgenomen om tweejaarlijks de rioleringszorg financieel te evalueren.
Oorspronkelijk zouden we dit vanuit de samenwerking regionaal gaan oppakken binnen een project.
Vanwege een ander prioritering binnen de projectgroep is dit niet doorgegaan.
Vanuit de landelijke BAW-monitor is hier uiteindelijk een ander invulling aangegeven, waarbij ook jaarlijks
alle uitgaven van de gemeenten binnen het samenwerkingsverband in beeld zijn gebracht. In de reguliere
budgetcyclus voor de begroting en jaarrekeningen hebben we jaarlijks de financiële gegevens verantwoord
en indien nodig bijgesteld.
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4

WAT WILLEN WE?

In dit hoofdstuk kijken we vooruit, beschrijven we wat we willen bereiken en laten we zien hoe we daar vanuit
een goede basis en met gepaste ambities en (gezamenlijke) strategieën naartoe werken. Een goede basis
verkrijgen we met het continueren van de uitvoering van planmatige taken.

4.1

Missie en Waterketenvisie 2030

Onze missie is te zorgen voor een duurzame en doelmatige invulling van de zorgplichten afvalwater,
hemelwater en grondwater ter bescherming van de volksgezondheid, behoud van droge voeten en een
goede waterkwaliteit.
Samen met onze waterpartners hebben we een visie opgesteld voor een toekomstbestendige waterkring.
Deze visie geeft richting aan dit plan en vormt een bouwsteen voor de Omgevingsvisie.

Zowel het watersysteem in het bebouwde gebied als in het landelijk gebied kunnen in 2030 tegen een
stootje. Het watersysteem en de waterketen zijn in staat om verstoringen op te vangen, waardoor nieuwe
ontwikkelingen geen bedreiging vormen. Dit is mogelijk doordat we de keten en het systeem gezamenlijk
met andere (water)partners in de openbare ruimte hebben ingericht. Er is maximaal verhard oppervlak
afgekoppeld (waarbij rekening is gehouden met grondwaterbeschermingsgebieden), er is meer ruimte voor
water behouden of gecreëerd, het groen is gemaximaliseerd en kwetsbare locaties hebben een hogere
bescherming gekregen.
De integratie met het beheer en ontwikkeling van de openbare ruimte inclusief het watersysteem en
innovatieve bouwkundige voorzieningen maakt dat we beter gesteld staan voor hevige neerslag. Doordat we
bij het nemen van investeringsbeslissingen een gezonde leefomgeving (o.a. vermijden hittestress) en te
vermijden waterschade mee in overweging hebben genomen is een bovengrondse blauwgroene
infrastructuur ontstaan die de wijken meer karakter geeft en de gebouwde omgeving verbinden met de
landelijke omgeving.
Project 2019-17 - Datum: 3 augustus 2020

27 van 97

vGRP Moerdijk 2021-2024
Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen

Door de (flexibele) peilgestuurde inrichting van gebieden, realisatie van voldoende open water en
waterconservering in de zandgronden, vormen lange perioden van droogte of neerslag geen grote
bedreiging meer. Er is een goede balans ontstaan tussen het bebouwde gebied, de landbouw, natuur en
recreatie. De zoetwatervoorziening is robuust, kwelstromen zijn hersteld, trekvissen zijn weer terug en
(afval)water wordt als grondstof benut. De natuurlijke variatie aan leefgebieden voor planten en
waterinsecten is waar mogelijk hersteld en het waterbeheer is een succes doordat de watergebruikers vaak
waterbewust handelen.
Dit alles is bereikt door integraal te werken in de openbare ruimte en samen op te trekken binnen de
waterkring. Samen gaan we namelijk efficiënter en doelmatiger te werk, zijn we beter in staat om de
leefbaarheid van onze omgeving te verhogen en onze openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig te
stellen. Door te investeren op plekken waar dit de meeste impact heeft zijn we in staat (geweest) om de
waterkwaliteit en ecologie verder te verbeteren en winnen we nu op strategische plekken energie en
grondstoffen terug.

4.2

Leidende principes

Bij de invulling van onze wettelijke watertaken en het nastreven van onze ambities laten we ons leiden door
onderstaande leidende principes:
Meerwaarde creëren
Waar mogelijk creëren we vanuit de invulling van de
zorgplichten meerwaarde voor de omgeving:
•

We dragen (binnen de reikwijdte van de wettelijke
zorgplichten) bij aan ontwikkelingen die meerwaarde
hebben voor onze leefomgeving. Daarbij stellen we ons
omgevingsgericht op en kijken nadrukkelijk ook naar
mogelijke bijdragen aan of effecten op o.a. gezondheid en
omgevingskwaliteit.

•

Voor een goede kwaliteit van ons water blijven we handelen in lijn met de Kaderrichtlijn Water (KRW) en
Grondwaterrichtlijn (GWR). Daarbij hebben we oog voor de ecologie, de morfologie (beperken
piekafvoeren), de stoffen in het water én het vermijden van (nieuwe) gezondheidsrisico’s.

•

We kijken zowel binnen als buiten de gemeentegrens of en hoe we, ontwikkelingen die gaande zijn, slim
kunnen combineren. We wentelen waterproblemen niet af, tenzij dit op regionaal niveau doelmatiger is.

•

In ons eigen handelen kijken we bewust naar hoe klimaatbestendig en energie-efficiënt wij dit doen en
leggen hierbij de nadruk op het bevorderen van duurzame initiatieven.

Doelmatig waterbeheer
In lijn met het bestuursakkoord Water blijven we streven naar een zo doelmatig mogelijke werking van de
waterketen:
•

Bij onze werkzaamheden kijken we of het meerwaarde heeft om gezamenlijk op te trekken binnen de
waterkring. We verdelen de watertaken op zodanige wijze dat we optimaal gebruik kunnen maken van
elkaars kennis en ervaring.

•

Het ingezette pad van uniformering op het vlak van o.a. maaien en baggeren, meten en monitoren,
centraal databeheer, asset management, kostentoerekening en incidentenbeheersing zetten we door. We
streven als waterpartners naar synergie door gezamenlijk infrastructurele werkzaamheden te plannen en
verhogen daarmee tevens de kwaliteit.

•

Door gezamenlijk te meten en de data te analyseren ontstaat inzicht in kwetsbare onderdelen/locaties en
onbenutte capaciteit. Door de verkeerstoren optimaal in te richten houden we een vinger aan de pols en
kunnen we tijdig anticiperen op situaties.
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•

Voldoende gebiedskennis en systeemkennis zijn van belang om de juiste investeringsbeslissingen te
kunnen nemen. Met het verminderen van de afhankelijkheid van derden ontwikkelen we eigen kennis en
blijven we goed in staat om projecten in regie uit te voeren. Zeker op het gebied van asset management
en klimaatadaptatie kunnen we nog veel kennis uitwisselen tussen de waterketenpartners onderling en
daarbuiten.

•

Conform de “Aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water” ontwikkelen we de komende planperiode
een (gezamenlijke) visie en aanpak om de kansen van de informatiesamenleving beter te benutten en de
risico’s van digitale dreigingen te beperken.

Participatie
In lijn met het gedachtengoed van de Omgevingswet willen we
de maatschappelijke betrokkenheid verhogen:
•

We vinden participatie van omwonenden en betrokkenen
bij projecten in de buitenruimte een vanzelfsprekende
zaak. Waar mogelijk willen we dat omwonenden ook
feitelijk meedoen aan en kunnen profiteren van projecten.

•

Inwoners en ondernemers willen we via gerichte
communicatie betrekken bij het uitvoeren van onze
watertaken en het nastreven van ambities. We richten
onze communicatie in op een traject van waterbewust
worden, naar waterbewust zijn en richting waterbewust
handelen.

•

In wateroverlastgevoelige gebieden raadplegen we
perceeleigenaren en daar waar de urgentie hoog is zoeken
we in de vorm van een risico- of klimaatdialoog naar een
gedragen balans tussen korte en lange termijn oplossingen
versus het accepteren van eventueel optredende
waterschade.

4.3

Afbeelding: 4-1
Kinderboerderij
Zevenbergen j

Initiatief GDO met
De
Dierenploeg

de
in

De basisopgave

Volgens de Wet milieubeheer en de Waterwet hebben gemeenten drie wettelijke zorgplichten t.a.v. afval-,
hemel- en grondwater (zie Bijlage B) en een verantwoordelijkheid voor de zorgplicht drinkwater. De
komende planperiode blijven we op planmatige en doelmatige wijze invulling geven aan deze zorgplichten.
Op hoofdlijnen handhaven we de huidige koers en stellen deze bij om in te spelen op de komst van de
nieuwe Omgevingswet en klimaatadaptatie. In de vorige planperiode hebben we binnen Waterkring West
een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een meer risico-gestuurde benadering van de
vervangingsopgave en onderhoudswerkzaamheden. De komende planperiode zetten we hierin
vervolgstappen. Vanwege verschillen in de lokale situatie is dit vooralsnog een gemeente specifiek spoor.
Met de opzet van dit vGRP sluiten we aan op de Omgevingsvisie Noord-Brabant waarin het werken aan
veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit centraal staat. Gemeente, waterschap en waterbedrijf
informeren elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zodat kansen
kunnen worden gecreëerd of in ieder geval vroegtijdig randvoorwaarden inzichtelijk worden. Hierdoor kan
tijdig worden besproken hoe belangen elkaar raken, mogelijk tegenstijdig met elkaar zijn of wel kan, maar
grote financiële/technische consequenties heeft. Met de bestuurlijke vaststelling van dit vGRP ligt er een
basis om de waterketenbelangen in de Omgevingsvisie te verankeren.
Om te kunnen inspelen op de effecten van klimaatverandering houden we binnen de zorgplichten meer dan
voorheen rekening met extreme situaties en waar doelmatig verkleinen we de risico’s. Om
(kosten)effectiever de effecten van klimaatverandering te kunnen opvangen nemen we
investeringsbeslissingen in samenhang met investeringen in de openbare ruimte, tenzij dit niet doelmatig is.
Door uit te gaan van gemiddelde jaarbudgetten en de voorziening te benutten om al dan niet te temporiseren
kunnen we beter sturen op synergie.
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4.3.1

Gemeentelijke zorgplichten

Met dit vGRP dragen we bij aan de volgende omgevingsgerichte lange termijn doelstellingen:
• Bescherming van de volksgezondheid;
• Droge voeten (bebouwd gebied);
• Schoon water en een schone bodem.
Hieronder zijn de zorgplichten stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater opgenomen met in het kort de
gezamenlijke koers en een eventueel gemotiveerde afwijking daarvan voor onze gemeente Moerdijk. In
bijlage F is het gezamenlijk beleidskader opgenomen van Waterkring West

Strategie afvalwater
ZORGPLICHT AFVALWATER
Als gemeente hebben we de zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater. In gebieden waar we als
gemeente inzameling en transport van stedelijk afvalwater niet doelmatig vinden en de provincie ontheffing van de
zorgplicht heeft verleend moet de houder van het afvalwater zelf zorgen voor de verwerking van het afvalwater. Met
het in werking treden van de Omgevingswet vervalt de provinciale ontheffingsbevoegdheid en mogen we als
gemeente samen met het waterschap zelf bepalen wat doelmatig is. Bedrijfsafvalwater, dat niet op dezelfde manier
kan worden behandeld als huishoudelijk afvalwater is geen stedelijk afvalwater. Omdat we hier als gemeente geen
zorgplicht voor hebben kunnen we desgewenst bestaande of nieuwe aansluitingen van bedrijven weigeren als dit ten
goede komt van de zuivering

De inzameling en transport van (afval-)water is van belang voor een gezonde, veilige en comfortabele
leefomgeving. Alle percelen en woonschepen op het gemeentelijk grondgebied waar afvalwater vrijkomt,
moeten zijn voorzien van een aansluiting op de riolering, uitgezonderd bij specifieke situaties waar lokale
behandeling doelmatiger is. Afvalwater zamelen we zoveel mogelijk afzonderlijk van regen- en grondwater in
en voeren het af naar een zuivering. Regen- en grondwater voeren we bij voorkeur niet af naar de RWZI.

Beleidskader gemeente Moerdijk
Bij de inzameling en het transport van afvalwater maken we naast riolering ook gebruik van drukriolering en
individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s). Binnen de gemeente Moerdijk zijn de
perceeleigenaren zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de IBA’s. In de komende
planperiode gaan we voor het buitengebied de omgang met afvalwater opnieuw herzien, mogelijk leidt dit tot
een andere (beheer)vorm in het kader van nieuwe sanitatie en dus een lichte koerswijziging.
Verder zetten we, op basis van de evaluatie, (nog) sterker in op het afkoppelen van hemelwater van op
drukriolering (fout) aangesloten afvoerende oppervlakken. Daarbij onderzoeken we ook foutaansluitingen op
de drukriolering. Voor de lozing van afvalwater op drukriolering geldt dat deze niet hoger mag zijn dan is
aangegeven in het Activiteitenbesluit. Bij een dergelijke gedoseerde lozing van “normaal” afvalwater moet
het rioleringssysteem in staat zijn dit vlot te kunnen verwerken. Bedrijven moeten zelf voldoende
buffercapaciteit aanbrengen om overbelasting van het systeem te voorkomen. Ook mag het te lozen
afvalwater het systeem niet aantasten (zand, planten- vruchtenresten, te hoog gehalte ijzer, te hoge ph
waarde, etc). Het lozen van hemelwater op het drukrioleringsstelsel is verboden. Via maatwerkvoorschriften
kunnen (vooraf) specifieke of aanvullende eisen aan de lozing gesteld worden.
Om grip te houden op het functioneren van het afvalwatersysteem continueren we het meetnet riolering. In
dat kader actualiseren we ook het overkoepelend BRP voor het stedelijk gebied en voeren hier de
bijbehorende inventarisaties voor uit.
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Relatie met de Omgevingswet
De activiteiten gebonden verplichting tot het hebben van een vetafscheider komt te vervallen. Het is
volgens het Kabinet effectiever om gemeenten in het omgevingsplan te laten bepalen wie wel een
vetafscheider moet hebben.
Omwille van de doelmatigheid vervalt met de komst van de Omgevingswet ook het afstandscriterium
van 40 m bij de keuze voor riolering of een gelijkwaardig alternatief. Ook is de provincie hierin geen
bevoegd gezag meer. Gemeente Moerdijk en waterschap Brabantse Delta maken per situatie een
gezamenlijke doelmatigheidsafweging op basis van een gezamenlijk op te stellen transparant
afwegingskader.

Strategie hemelwater
ZORGPLICHT HEMELWATER
De gemeentelijke zorg voor het beheer van afvloeiend hemelwater heeft betrekking op het afvloeiend hemelwater
van openbaar terrein en afvloeiend hemelwater dat niet op particulier terrein kan worden verwerkt. De eigenaar van
het terrein waarop het hemelwater valt is primair verantwoordelijk voor de verwerking van het hemelwater. De
gemeente hoeft het hemelwater afkomstig van particulier terrein niet te ontvangen. Alleen als de houder van het
verzamelde hemelwater dit redelijkerwijs niet kan afvoeren.

De zorgplichten voor hemelwater betreft nadrukkelijk een inspanningsverplichting. Periodiek terugkerende
plaatselijke wateroverlast gaan we zoveel mogelijk tegen in openbaar gebied. Hemelwater voeren we bij
voorkeur niet af naar de RWZI. Hemelwater dat valt in openbaar gebied verwerken we lokaal en anders
regionaal, bij voorkeur door infiltratie of tijdelijke berging. Afkoppelen moet een meerwaarde opleveren voor
het totale (stedelijke) watersysteem.

Beleidskader gemeente Moerdijk
We willen deze periode benutten om anders om te gaan met hemelwater. Onze wens is om actief bezig te
zijn met het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte en daarmee in te spelen op de
klimaatverandering. Zowel bij grootschalige nieuwbouwprojecten als kleine ingrepen in de bestaande
omgeving. Hiertoe willen we duidelijke handvatten hebben zodat klimaatbestendig handelen ingebed wordt
in onze organisatie. Hiermee continueren we de ingezette koers in het voorgaande vGRP.
We vinden dat dat de omgang met en verwerking van hemelwater een gedeelde verantwoordelijkheid is,
waarvoor we samen met de burgers en de bedrijven aan de lat staan. We geven hier een praktische invulling
aan door waterberging te eisen bij ontwikkelingen, een voorkeursvolgorde na te streven voor de omgang met
water, voldoende open water te creëren, initiatieven vanuit de maatschappij te stimuleren en het beleid te
verankeren in plan(ontwikkelingen).
Ontwerp van nieuwe rioleringssystemen
Nieuwe rioleringssystemen ontwerpen we op een bui met een frequentie van voorkomen van eenmaal per 5
jaar (bui 09 uit de landelijke Kennisbank Riolering). In deze situatie dient in minimaal 95% van de rioolputten
de waakhoogte 0,25 m te bedragen. Voor het overige percentage is water tot aan de perceelsgrens
acceptabel (water op straat) zolang dit geen risico oplevert voor het optreden van ernstige hinder of
waterschade. Voor nieuwe ontwikkelingen gaan we in plaats van een projectgebonden advies uit van een
vloerpeil van 0,30 m ten opzichte van de kruin van de weg. Hierdoor creëren we een hogere bescherming
tegen wateroverlast in de openbare ruimte.
Toetsing van bestaande rioleringssystemen
De ondergrondse afvoercapaciteit van bestaande rioleringssystemen toetsen we aan een bui met een
frequentie van voorkomen van eenmaal per 2 jaar (bui 8 uit de landelijke Kennisbank Riolering). In deze
situatie dient de waakhoogte ten opzichte van maaiveld minimaal 0,25 m te bedragen. Eventuele
verbetermaatregelen toetsen we aan een bui met een frequentie van voorkomen van eenmaal per 5 jaar en
eenmaal per 10 jaar (buien 9 en 10 uit de Kennisbank Riolering) waarbij water op straat acceptabel is.
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De keuze voor een zwaardere toetsingsbui is een afweging tussen de meerkosten van diameterverruiming
en de potentie van de bovengrond om extra regenwater te kunnen verwerken (maatwerk). Voor de
bovengrondse verwerkingscapaciteit voeren we stresstesten uit met de in het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie (DPRA) voorgeschreven toetsingsbuien. De afweging tussen het accepteren van schade versus
het investeren in verbetermaatregelen maken we in een risicodialoog met belanghebbenden in het
betreffende gebied. Dit betreft een terugkerend proces.
Figuur 4-1: Relatie tijdsduur neerslag, hoeveelheid neerslag en risico

Duurzame omgang met hemelwater
Conform het voorgaande vGRP hanteren wij - in navolging op het landelijke beleid vastgesteld in het
Nationaal Bestuursakkoord Water en Waterbeheer 21e eeuw -, de volgende tritsen voor de omgang met
hemelwater zoals opgenomen in tabel 4-1: Hierbij hebben we als gemeente Moerdijk een voorkeur voor
retentievoorzieningen die infiltratie van regenwater bevorderen of realisatie van oppervlaktewater (sloten,
greppels en vijvers). Slechts in het geval dat bovengrondse retentie niet mogelijk blijkt te zijn, passen we
maatregelen als ondergrondse bergingskelders (bergen) of verruimen van de (regenwater)riolering
(afvoeren) toe.
Tabel 4-1: Duurzame omgang met hemelwater

Waterkwantiteitstrits

Waterkwaliteitstrits

1. Vasthouden

(bijv. toepassen van doorlatende
verharding, hergebruik of groene daken)

1. Schoonhouden

(bijv. geen uitlogende bouw
materialen toepassen)

2. Bergen

(bijv. infiltratievoorziening met berging)

2. Scheiden

(bijv. aparte hemelwater-riolering
aanleggen)

3. Afvoeren

(bijv. met apart hemelwaterriool afvoeren
naar oppervlaktewater)

3. Schoonmaken

(bijv. toepassen bodem-passage)

In de geest van de gehanteerde voorkeursvolgorde passen we als principe toe dat zoveel als mogelijk
retentie (dicht)bij de bron moet worden gerealiseerd. In de praktijk komt dit neer op in eerste instantie
realisatie van retentie op eigen terrein en in tweede instantie realisatie van retentie binnen de plangrenzen
van het te realiseren project waarvoor de retentie wordt gerealiseerd.
Voldoende open water creëren
We hebben de wens om voldoende open water binnen onze gemeentegrenzen te hebben. Doordat we de
eis tot retentie combineren met de voorkeursvolgorde is het gevolg dat er van nature oppervlaktewater wordt
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gerealiseerd bij nieuwe ontwikkelingen. Door tevens in een vroeg stadium betrokken te zijn bij nieuwe
ontwikkelingen vanuit de afdeling water en riolering, kunnen we ook in de ontwerpfase van een ontwikkeling
al de aanleg van open water stimuleren.
Afkoppelen in de openbare ruimte
Afkoppelen is één van de manieren om te komen tot een duurzame waterhuishouding en waterketen.
Duurzaamheid wordt daarbij gedefinieerd als oplossingen met zo min mogelijk negatieve en zo veel mogelijk
positieve effecten voor het milieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Gemeente en waterschap
hebben daarbij een gezamenlijk belang bij afkoppelen. Het is een evenwicht tussen enerzijds de werking van
de zuivering en anderzijds het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel.
Per situatie zal de gemeente een afweging maken wat de meest doelmatige en duurzame omgang met
hemelwater is. Daarbij worden onder andere de volgende criteria gehanteerd:
• Afkoppelen kan worden gerealiseerd in combinatie met de uitvoering van andere werkzaamheden in de
openbare ruimte (zoals vervanging van de riolering, wegrenovatie e.d.).
• Afkoppelen draagt bij aan het oplossen van hydraulische knelpunten in het rioolstelsel.
• Afkoppelen draagt bij aan het voorkomen van capaciteitsproblemen in zowel het transportstelsel als op
de zuivering; afkoppelen dient als compensatie voor de toename van het aanbod van afvalwater door inof uitbreiding van stedelijk gebied.
• Er zijn goede mogelijkheden voor het terugbrengen van het hemelwater in de lokale waterhuishouding
(bodem en oppervlaktewater) zonder dat dit leidt tot nieuwe kwaliteitsknelpunten.
• Directe afvoer van hemelwater naar het oppervlaktewater draagt bij aan het reduceren van
waterkwaliteitsproblemen als gevolg van onvoldoende doorstroming.
• Directe afvoer van hemelwater naar het oppervlaktewater heeft geen nadelige gevolgen voor de
bergingsopgave van het oppervlaktewatersysteem.
Waterberging bij ontwikkelingen
We willen bij ontwikkelingen ervoor zorgdragen dat het stedelijk watersysteem niet zwaarder wordt belast.
Voor in zowel nieuw te ontwikkelen als bestaand gebied wordt van de perceelseigenaar verlangt dat deze
zijn/haar verantwoordelijkheid neemt om water op straat te voorkomen en waterhinder of overlast op het
perceel niet afwentelt op openbaar gebied.
Hierbij maken we onderscheid in de grootte van het oppervlak en/of de toename ervan en hanteren we een
bergingseis conform tabel 4-2.
Tabel 4-2: Bergingseisen voor ontwikkelen

Oppervlak

Nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen

Ontwikkelingen in bestaand
bebouwd gebied

< 1.000 m2

60 mm

7 mm

≥ 1.000 m2

60 mm

60 mm over totale oppervlak, Niet
alleen de toename ten opzichte van
het bestaande verhard oppervlak

Toelichting:
Voor iedere ontwikkeling die leidt tot nieuwe verharding in bestaand bebouwd gebied, ongeacht de omvang van
deze ontwikkeling, geldt een minimale bergingseis van 7 mm voor de eerste 1.000 m2. Voor ontwikkelingen op
bestaande verharde locaties (inbreidingen, verbouwingen, herstructureringen) met een oppervlak groter dan
1.000 m2 geldt een bergingseis van 60 mm voor het totale oppervlak., conform de keur van het waterschap.
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt een berging verlangt van 60 mm t.o.v. het perceelsoppervlak
waarbij de afvoer wordt beperkt en in minimaal 24 uur mag worden geloosd op de openbare riolering.
Door klimaatrobuust te bouwen wordt de kans op wateroverlast beperkt. Om de kans van wateroverlast in
panden te beperken wordt van de initiatiefnemer (ontwikkelaar/eigenaar) verlangt dat bij nieuwe
ontwikkelingen een vloerpeil in het pand aan houdt van 0,30 m boven de kruin van de weg.
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Risicobeheersing
Bij water op straat wordt onderscheid gemaakt tussen winterhinder en wateroverlast. We spreken van
waterhinder als het water op straat blijft staan (bijv. tussen de trottoirbanden) Als het water de panden
inloopt spreken we van wateroverlast. Water op straat vinden we acceptabel. Wateroverlast accepteren we
niet. In deze gevallen doe we onderzoek naar de oorzaak en nemen maatregelen als dit nodig is. Hierbij
maken we de afweging of de maatregelen efficiënt en doelmatig zijn.
Ingeval van water op straat met een frequentie van optreden van ca. 1x per 2 jaar treffen we als gemeente
bij de uitvoering van reconstructiewerken zodanige maatregelen, dat de kans op het optreden van water op
straat aanmerkelijk kleiner wordt.
In geval van waterschade treffen we als gemeente (tijdelijke) bovengrondse kostenefficiënte maatregelen om
het risico op schade te beperken. Ter voorkoming van structurele overlast onderzoeken we mogelijke
oorzaken en oplossingsrichtingen en brengen deze, mits doelmatig, ten uitvoer.
Vooralsnog blijven we de bestaande riolering toetsen aan de hand van neerslag extremen en de risico’s die
daarmee gepaard gaan met betrekking tot schade aan woningen en gebouwen. Bij het ontwerp betrekken
we zo veel mogelijk de openbare ruimte. Hiertoe voeren we stresstesten riolering uit of actualiseren deze
indien nodig. We maken een inschatting van eventueel te verwachten schade als gevolg van extreme
neerslag en de benodigde investeringen om dergelijke schade te voorkomen. Voor de gehele gemeente
Moerdijk worden nieuwe basisrioleringsplannen gemaakt om het functioneren toetsen en mogelijke
overlastlocaties in beeld te brengen tijdens afstroming van water op straat bij zware regenbuien.
De komende planperiode voeren we een aantal verbetermaatregelen aan de riolering uit om het hydraulisch
functioneren te verbeteren. Een deel van deze maatregelen is gericht op het maken van een blauw-groen
structuur binnen het stedelijk gebied voor de opvang en afvoer van water. Op deze wijze kan het verhard
oppervlak verder worden afgekoppeld en blijft wateroverlast beperkt.
Extreme buien verwerken we bij voorkeur bovengronds in plaats van ondergronds. In het streven naar een
klimaatbestendige en leefbare omgeving zal het aantal bovengrondse voorzieningen voor de (tijdelijke)
opslag van regenwater dan ook toenemen. Resultaten van de hydraulische berekeningen worden
gecombineerd met gegevens uit de klimaatanalyse om te bepalen waar dit het meest doelmatig is binnen
een gebied
Een verandering in de wijze waarop we nu met hemelwater omgaan is noodzakelijk. We zullen dan ook
sterker inzetten op communicatie met inwoners en externe organisaties. Maar ook met de collega’s in de
gemeentelijk organisatie is afstemming noodzakelijk over de wijze waarop we het openbaar gebied
klimaatbestendig willen richten. Onderwerpen die bijvoorbeeld verder worden uitgewerkt zijn:
• bij wegreconstructies en herbestratingswerkzaamheden in parkeerplaatsen de verharding zoveel mogelijk
te vervangen door zgn. “waterpasserende verharding” met berging in de fundering;
• De verharding zoveel mogelijk bovengronds afvoer naar de groenstroken in plaats van via kolken
inzamelen en ondergronds afvoeren naar het riool
• plantsoenen niet meer verhoogd aan te leggen maar juist lager om de berging van hemelwater te
vergroten.
Relatie met de Omgevingswet
De komende planperiode willen we benutten om in samenhang met de Omgevingsvisie te bepalen welke
regels we eventueel willen opleggen in het kader van een duurzame omgang met hemelwater.
Bijvoorbeeld het maximeren van bouwoppervlak, bevorderen van een klimaatbestendige inrichting, en
het verplichten tot waterberging op eigen terrein of het doorvoeren van een maximale afnameverplichting
etc.
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Strategie grondwater
ZORGPLICHT GRONDWATER
Als gemeente dragen we zorg voor het in openbaar gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken mits dit doelmatig is en voor zover er geen verantwoordelijkheid bestaat voor de waterbeheerder of de
provincie. De perceeleigenaar is wettelijk gezien primair zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn eigen
grondwaterprobleem

Wijzigingen in grondwateronttrekkingen en/of het optreden van langdurig droge of natte perioden als gevolg
van klimaatverandering kunnen het verloop van de grondwaterstand beïnvloeden. Het is daarom goed om
een vinger aan de pols te blijven houden via ons gezamenlijke grondwatermeetnet. We streven naar een
natuurlijke fluctuatie zonder dat hierdoor overlast wordt ervaren als gevolg van structureel te hoge of te lage
grondwaterstanden.
Alle woningen voldoen aan de bouwkundige eisen om vocht- en gezondheidsproblemen binnenshuis te
voorkomen. Het grondwaterbeleid is gericht op het zo min mogelijk verplaatsen van grondwater, ofwel een
zogenaamde hydrologisch neutrale inrichting. Indien grondwater toch wordt verplaatst voeren we dit bij
voorkeur niet af naar de RWZI, maar naar oppervlaktewater of in de bodem.
Als gemeente beschikken we over voldoende inzicht in de grondwaterhuishouding om klachten en
meldingen goed te beoordelen. Structurele grondwaterproblemen op nieuwbouwlocaties voorkomen we door
de wijze van bouwen en bouwrijp maken.
Verantwoordelijkheden particulier
Op particulier terrein is de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van grondwateroverlast
en/of –onderlast. Dit geldt ook voor funderingsproblemen. Ondergrondse gebruiksruimtes van panden, zoals
een kelder of een souterrain, moeten volgens de bouwregelgeving vochtdicht zijn. Van de perceeleigenaar
verwachten wij dat hij de vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen neemt om
grondwaterproblemen te voorkomen of te bestrijden, voor zover deze problemen niet aantoonbaar worden
veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een ander; particulier of overheid. Dat geldt ook voor
woningen/gebouwen met diepe kelders.
Gewenste grondwaterstanden op basis van bestemming
De gewenste grondwaterstand (gedefinieerd als het verschil tussen maaiveld en de Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG)) is afhankelijk van de aan de grond gegeven bestemming. De gemeente maakt
onderscheid naar bestaande gebieden en nieuwbouw. In bestaand stedelijk gebied toetst de gemeente op
structureel hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte: wegen en groenvoorzieningen (Tabel 4-3). Voor
nieuwbouwlocaties zijn ook de gewenste ontwateringseisen geformuleerd welke als randvoorwaarde dienen
voor de ontwikkeling (Tabel 4-44).
De aan de grond gegeven bestemming heeft alleen betrekking op bovengronds gebruik, zoals wonen,
werken, recreatie en verkeer. Ondergrondse bouwwerken zoals parkeergarages en tunnels moeten zodanig
geconstrueerd zijn, dat de waterdichtheid gegarandeerd is. Zoals eerder gezegd, geldt dit ook voor kelders
en souterrains van particuliere woningen en bedrijven.
Tabel 4-3 Gewenste ontwateringsdiepte openbare ruimte bestaand gebied

Bestemming

Gewenste ontwateringsdiepte (GHG tov maaiveld)

Groenvoorzieningen

0,5 m

Secundaire wegen en woonstraten

0,7 m

Primaire wegen

1,0 m

Bedrijventerreinen

0,7 m
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Tabel 4-4 Ontwateringseisen nieuwbouw Moerdijk

Bestemming

Minimale ontwateringsdiepte (GHG tov maaiveld)

Woningen met kruipruimte

0,7 m

Woningen zonder kruipruimte

0,3 m

Groenvoorzieningen

0,5 m

Secundaire wegen en woonstraten

0,7 m

Primaire wegen

1,0 m

Bedrijventerreinen

1,0 m

Hinder of structurele overlast
Als gevolg van de natuurlijke dynamiek kunnen grondwaterstanden fluctueren. Bij incidenteel hoge
grondwaterstanden heeft de gemeente geen taak; dit zal de perceeleigenaar moeten accepteren of zal zelf
maatregelen moeten nemen om de hinder te beperken. Van structurele grondwateroverlast is pas sprake als
de gewenste grondwaterstand (zoals geformuleerd in Tabel 4-33) langdurig wordt overschreden waarbij
aantoonbaar nadelige gevolgen optreden als gevolg van deze afwijking.
We spreken van nadelige gevolgen als de gebruiksmogelijkheden en/of de waarde van een terrein of pand
worden verminderd door een te hoge of te lage grondwaterstand. Nadelige gevolgen kunnen zowel in de
openbare ruimte als op particulier terrein optreden. Voorbeelden zijn gezondheidsklachten voor
bewoners/gebruikers van panden, schade aan vloeren en/of wanden, schade aan wegconstructies of kabels
en leidingen en funderingsschade, als gevolg van droogstand van houten funderingspalen.
De gemeentelijke zorgplicht treedt in werking als er sprake is van structurele nadelige gevolgen als gevolg
van te hoge grondwaterstanden in stedelijk gebied. De overlast is structureel indien de grondwaterstand ten
minste 6 weken aaneengesloten de criteria overschrijdt (en daardoor resulteert in een te kleine
ontwateringsdiepte). Dit zal voor de gemeente aanleiding zijn om nader onderzoek te verrichten naar de
ondervonden overlast.
Maatregelen bij structurele grondwateroverlast
Zoals hiervoor beschreven beoordeelt de gemeente eerst of er sprake kan zijn van structureel te hoge
grondwaterstanden met aantoonbare nadelige gevolgen tot resultaat. Voor een zorgvuldige afhandeling zal
de gemeente (mede) onderzoeken waar oplossingen voor de problemen kunnen liggen.
Op basis van vergaarde informatie zal de gemeente beoordelen of er inderdaad sprake is van structurele
grondwateroverlast, of maatregelen mogelijk en nodig zijn en zo ja wie verantwoordelijk is voor het treffen
van maatregelen ter vermindering van de problemen. De regierol van de gemeente betekent niet dat de
gemeente alle acties en/of maatregelen zelf moet uitvoeren.
De gemeente voert alleen verbeteringsmaatregelen uit als:
• sprake is van structurele overlast veroorzaakt door afwijkende grondwaterstanden in openbaar gebied;
• niet een andere partij (waterschap, provincie, particulier) verantwoordelijk is voor het probleem;
• de mogelijke maatregel doelmatig is.
Bij structurele problemen op zowel particulier als openbaar terrein streeft de gemeente naar een
gezamenlijke en doelmatige oplossing.
In de doelmatigheidsafweging voor maatregelen tegen structurele grondwateroverlast worden de volgende
aspecten meegenomen:
• de kosten van de voorgenomen maatregel moet in verhouding staan tot de overlast/schade;
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•
•
•

de voorgenomen maatregel leidt niet tot nieuwe knelpunten (wateroverlast of –onderlast) elders;
waar mogelijk worden maatregelen gecombineerd met andere werken in de openbare ruimte;
de kosten van de voorgenomen maatregel moeten passen binnen het geheel aan uitgaven van de
gemeente aan de rioleringszorg.

4.3.2

Overige zorgplichten in de waterketen

Strategie drinkwater
ZORGPLICHT DRINKWATER
Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een verantwoordelijkheid voor de
invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater
geldt zowel voor de bescherming van bronnen van drinkwater als voor de infrastructuur.

De waterbedrijven Brabant Water en Evides zorgen ervoor dat er schoon water uit de kraan komt. Met het
oog op een duurzame drinkwatervoorziening beschermen we onze bestaande zoetwaterbellen en zorgen we
voor back-up in geval van nood. Aangezien een groot deel van het hemelwater nog wordt afgevoerd (meer
dan 80%) is de grondwaterstand en hiermee de waterwinning gebaat bij afkoppeling van verhard oppervlak
en infiltratie van hemelwater in de bodem.
Relatie met de Omgevingswet
Lozingen op oppervlaktewater en/of in de bodem kunnen een bedreiging vormen voor de
grondwaterkwaliteit. In de gebiedsdossiers drinkwaterwinningen zijn risico’s in kaart gebracht om het
grondwater (en hiermee het drinkwater) binnen de Waterkring West te beschermen. Hieruit volgt een
uitvoeringsprogramma.

Strategie oppervlaktewater
De waterschappen hebben een zorgplicht voor het oppervlaktewater. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor
de waterkwalitieit en -kwantiteit leggen hun waterbeleid vast in regionale waterbeheerplannen. Projecten en
andere werkzaamheden die uit de uitvoeringsprogramma’s van het waterschap en gemeente voortvloeien
worden op elkaar afgestemd. Kosten voor aanpassingen het oppervlaktewatersysteem vallen alleen onder
dit vGRP als deze een bijdrage leveren aan de zorgplichten.
KRW doelstellingen
Uit landelijke en regionale analyses is gebleken dat met de geplande inspanningen de KRW doelstellingen
voor 2027 niet volledig gehaald zullen worden. Dit geldt ook voor het beheergebied van waterschap
Brabantse Delta. Het Algemeen Bestuur heeft daarom in een BOB-traject (beeldvorming-oordeelsvormingbesluitvorming) verkend of en zo ja, op welke onderdelen er een tandje bij moet voor verdere verbetering
van de waterkwaliteit in West- en Midden-Brabant. ‘Altijd goed tandjes erbij’ die passen in de huidige
meerjarenbegroting worden ook in gang gezet. Ook is recent de NBW-toetsing wateroverlast regionale
watersysteem afgerond. De uitkomsten hiervan gebruiken we bij de klimaatstresstesten en voor het nieuwe
waterbeheerprogramma.
Baggeropgave stedelijk water
Waterschap Brabantse Delta heeft een meerjarenprogramma opgesteld voor het baggeren. De gemeente
heeft hierin de wettelijke ontvangstplicht van het slib, het waterschap voert de baggerwerkzaamheden uit.
Het programma omvat het wegwerken van de achterstand en het continueren van het beheer in een cyclus
van 8 jaar voor de komende jaren. Aangezien een deel van het slib afkomstig is van de lozingspunten
riolering worden de extra benodigde baggerkosten deels gefinancierd vanuit de rioolheffing (20%).
Relatie met de Omgevingswet
Het Rijk stelt in het Besluit kwaliteit leefomgeving omgevingswaarden voor luchtkwaliteit, waterkwaliteit,
zwemwaterkwaliteit en waterveiligheid. De gemeente kan ervoor kiezen om aanvullende of strengere
omgevingswaarden vast te leggen, bijvoorbeeld voor de te behalen waterkwaliteit. Eventuele
omgevingswaarden krijgen hun beslag in het Gemeentelijk Omgevingsplan. Uitgangspunt is dat de
gemeente (of waterschap) verantwoordelijk is voor het opstellen van een programma bij dreigende
overschrijding van de omgevingswaarde, ook als die waarde door rijk of de provincie is vastgesteld.
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4.4

Speerpunten

Met dit vGRP geven we invulling aan de wettelijke zorgplichten afval-, hemel- en grondwater (de
basisopgave). In het verlengde hiervan hebben we de ambitie om, binnen de reikwijdte van de zorgplichten,
bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde
leefomgeving.
Om invulling te geven aan onze visie en bijbehorende ambities/gemeenschappelijke doelen hebben we voor
de komende planperiode de volgende speerpunten geformuleerd:
1.
2.
3.

Werken aan klimaatbestendigheid;
Werken aan een goede waterbalans tussen bebouwd en landelijk gebied;
Werken aan waardevol water.

4.4.1

Speerpunt 1: Werken aan klimaatbestendigheid
Het klimaat is aan het veranderen. Dat leidt o.a. tot
zwaardere buien, een toename van warme dagen en
langdurig droge perioden en een verandering van de
biodiversiteit. Deze verandering stelt nieuwe eisen aan
het watersysteem, de waterketen en de omgeving willen
we droge voeten en een leefbare omgeving behouden.
Klimaatadaptatie is het proces waardoor we, als
samenleving, de kwetsbaarheid voor klimaatverandering
verminderen of waardoor we profiteren van de kansen
die een veranderend klimaat biedt. In het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie ligt hierbij de focus op de thema’s
waterveiligheid, wateroverlast, hittestress en droogte.
Ook is er een toenemende aandacht voor behoud van
biodiversiteit.

Rijk en decentrale overheden hebben met betrekking tot klimaatadaptatie afgesproken zich tijdig aan te
passen aan de (versnelde) klimaatverandering om schade te beperken en kansen te pakken. In het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is de ambitie opgenomen om Nederland in 2050 klimaatbestendig en
waterrobuust te hebben ingericht en dat alle sectoren in 2020 klimaatbestendig handelen.

Ambitie
In de voorgaande periode hebben we een beeld verkregen van (potentiële) knelpunten wateroverlast bij
normale buien en best practices met elkaar gedeeld. We hebben hiermee een voldoende betrouwbaar beeld
om samen met andere belangengroepen in 2020 een gezamenlijke start te kunnen maken met een
adaptatiestrategie en bijbehorend adaptatieprogramma. Onze ambitie is om binnen de reikwijdte van de
zorgplichten bij te dragen aan andere klimaatthema’s dan wateroverlast zoals droogte, hittestress en
biodiversiteit door meekoppelkansen te benutten en belanghebbenden bij elkaar te brengen.

Strategie
Hoewel we de bescherming tegen wateroverlast goed kunnen beheersen, zullen we ons blijvend tegen het
water moeten wapenen met beton en kostbare buizen. Maar we kunnen aanvullend het water ook laten
werken om met mooi en schoon water de leefbaarheid van Moerdijk verder te verhogen.
Bestaande situatie
Het voorkomen van toekomstige wateroverlast door het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is
geen optie, dat wordt uiteindelijk veel te kostbaar. We houden daarom bij de (her)inrichting van de openbare
ruimte rekening met de verwerking van extreme neerslaghoeveelheden en accepteren dat er wat vaker
water op straat zal optreden. Om meer grip te krijgen op een meer duurzame omgang met hemelwater bij
herontwikkeling gaan we een traject in van informeren naar stimuleren richting afdwingen. Voor de lage en
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natte gebieden is de urgentie hoger en hiermee de noodzaak tot een meer dwingende aanpak in het gebied
zelf of bovenstrooms daarvan.
We gebruiken de in 2019 uitgevoerde klimaatanalyse (stresstesten) en de in 2020 gevoerde klimaatdialogen
om met andere belangengroepen en de resultaten van andere stresstesten een gezamenlijke start te kunnen
maken met een adaptatiestrategie en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Vooruitlopend op vastgesteld
beleid voeren we alleen geen-spijt verbetermaatregelen uit in het tempo van boven- en ondergrondse
ontwikkelingen.
In de openbare ruimte creëren we ruimte voor hemelwater in de bodem, groen- en speelvoorzieningen en in
het oppervlaktewater. We houden hierbij oog voor mogelijke gezondheidsrisico’s en stemmen ons beheer
hier op af. Ook houden we bij de herinrichting van de openbare ruimte rekening met vitale infrastructuur
zoals toegangswegen en regelinstallaties en kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
De benodigde bovengrondse voorzieningen richten we zodanig in dat deze tevens een positieve bijdrage
leveren aan het tegengaan van hittestress en positief bijdragen aan een gezonde leefomgeving. We
intensiveren via gerichte communicatie de samenwerking met andere partners (GGD’s, kennisinstellingen,
onderwijs, woningcorporaties, etc.) rondom een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.
Nieuwe ontwikkelingen
Bij ruimtelijke planprocessen is een sectorgerichte aanpak vaak gangbaar. Om klimaatadaptatie in de
verschillende sectoren te integreren beschouwen we het waterbelang in beleidsthema’s/plannen en
ontwerpen. We verankeren dit belang waar mogelijk en houden oog voor de koppeling met andere thema’s
zoals droogte, hittestress en biodiversiteit. Dit doen we door de eis ‘klimaatneutraal’ op te nemen in ons
programma van eisen voor ruimtelijke ontwikkelingen en de bestaande Watertoets te verbreden naar een
Klimaattoets.
Relatie met de Omgevingswet
Het huidige wettelijke stelsel bevat al veel mogelijkheden om klimaatadaptief bouwen juridisch te borgen.
In bestemmingsplannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening kunnen eisen worden gesteld aan
onder meer het minimale vloerpeil en het aanbrengen van waterberging bij (ver)nieuwbouw. De
watertoets ondersteunt het gebruik van de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Ook kunnen in een
exploitatieovereenkomst eisen worden gesteld aan het bouwrijp maken van gronden (waaronder
voldoende ophoging). De wetgeving biedt mogelijkheden om aan nieuwe en bestaande lozingen van
afstromend hemelwater eisen te stellen, bijvoorbeeld over het bergen van dat water. Dit kan in
individuele gevallen met een maatwerkvoorschrift, of gebiedsgericht met een gemeentelijke verordening
of de keur van het waterschap. Ook het aanbestedingsrecht biedt mogelijkheden om klimaatadaptief
bouwen mee te nemen als criterium in aanbestedingsprocedures.
Met de stelselherziening omgevingsrecht worden de mogelijkheden voor decentrale regels over
klimaatadaptief bouwen (nog) groter. Zo worden de regels over lozingen van hemelwater onder de
Omgevingswet bijvoorbeeld volledig decentraal gesteld. Op grond van de bouwregelgeving (Woningwet
en Bouwbesluit) kunnen echter decentraal geen aanvullende eisen worden gesteld aan dakconstructies,
die groene daken mogelijk maken. Ook in het nieuwe stelsel is decentraal maatwerk over constructieve
eisen niet mogelijk.

4.4.2

Speerpunt 2: Werken aan een goede waterbalans tussen
bebouwd en landelijk gebied
Wijzigingen in grondwateronttrekkingen en/of het
optreden van langdurig droge of natte perioden als
gevolg van klimaatverandering kunnen het verloop van
de grondwaterstand beïnvloeden. Deze effecten kunnen
we opvangen door de natuurlijke veerkracht van het
watersysteem te versterken en te benutten.
Open water is functioneel, maar draagt tegelijk ook bij
aan de kwaliteit van de leefomgeving. De behoefte aan
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gezond, schoon en voldoende water zal er altijd zijn en blijven. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) en de Europese Grondwaterrichtlijn (GWR) wordt gewerkt aan gezond en schoon water. Het
waterschap en de gemeenten hebben een resultaatverplichting voor het realiseren van de maatregelen die
bijdragen aan de KRW- en GWR-doelen. Vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) wordt gewerkt aan
het keren van een dreigend watertekort op de hoge zandgronden in Zuid-Nederland. Er is echter een sterke
afhankelijkheid van gebiedspartners om dit te kunnen bereiken. Alleen als ieder zijn deel doet en we
gezamenlijke doelen in het oog houden leidt het totaal aan verbetermaatregelen tot een goede waterbalans
en mogelijk zelfs een plus op de omgevingskwaliteit.

Heropening Roode Vaart Zevenbergen, regiobrede steun zoetwatervoorziening
Op de hogere gronden in West-Brabant gaat het werken aan een goede waterbalans om robuuste
beekdalen en het vergroten van de sponswerking van de bodem. In het poldergebied van Moerdijk ligt
het accent meer op een robuuste zoetwatervoorziening en tegengaan van verzilting. Een mooi
voorbeeld hiervan is de heropening van de Roode Vaart in Zevenbergen.

Ambitie
We streven naar een natuurlijke fluctuatie zonder dat hierdoor overlast wordt ervaren als gevolg van
structureel te hoge of te lage grondwaterstanden. Met het oog op een duurzame (drink)watervoorziening
beschermen we onze zoetwatervoorraad en zorgen de waterbedrijven voor back-up in geval van nood.
Aangezien een groot deel van het ingezamelde hemelwater nog via riolering wordt afgevoerd naar de RWZI
(meer dan 80%) is het oppervlaktewater en de grondwaterstand en hiermee de waterwinning gebaat bij
afkoppeling van verhard oppervlak naar het watersysteem en/of infiltratie van hemelwater in de bodem.

Strategie
We
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financiering
oppervlaktevan en
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van
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project Centrum
Zevenbergen en de kwaliteitsimpuls voor de
aandachtspunten
benoemd
in de
milieuverordening.
openbare ruimte.
We brengen de waterstromen tussen bebouwd en landelijk gebied met elkaar in balans
Via gebiedsgericht grondwaterbeheer spelen we in op langdurige perioden van droogte en beschermen we
ons (toekomstige) drinkwater. Hiertoe sturen we op een goede balans tussen het regionale watersysteem en
de gebouwde omgeving voor de opvang van extreme neerslaghoeveelheden. Dit betekent dat waterstromen
afkomstig uit landelijk gebied niet leiden tot overlast in de gebouwde omgeving en vice versa. We beperken
verdroging van hoge en droge zandgronden door zoveel mogelijk water in de bodem te infiltreren
(hemelwater, effluentwater) en waterbergingsgebieden zodanig in te richten dat een bijdrage wordt geleverd
aan gezonde en klimaatbestendige leefomgeving.
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We richten het beheer van retentievijvers zo doelmatig mogelijk in
Het aantal bovengrondse voorzieningen voor de opvang van overtollig hemelwater zal in de toekomst
toenemen. We zien waterschap Brabantse Delta als logische partner om deze op te nemen in het totale
beheerareaal conform het beleid ‘waterlopen op orde’. Het waterschap is gespecialiseerd in deze taak en op
deze wijze is er één verantwoordelijke partij. Dit geeft duidelijkheid en is (kosten)efficiënt.

4.4.3

Speerpunt 3: Waardevol water
Als gemeenten zamelen we afvalwater in en het waterschap
transporteert en zuivert dit afvalwater en verwerkt het tot
reststoffen. Duurzaamheid, innovatie, klimaatbestendigheid,
samenwerking en kostenbeheersing gaan hand in hand bij de
verwerking van afvalwater.
Om voorbereid te zijn op de toekomst en ook op de lange
termijn kostenefficiënt te werken zullen we moeten
vernieuwen. Bijvoorbeeld door energie en grondstoffen terug
te winnen en schoon water opnieuw te gebruiken.

Ambitie
We volgen de ontwikkelingen op het vlak van terugwinnen en hergebruiken van energie en grondstoffen en
koppelen belanghebbenden aan elkaar indien zich kansen voordoen.

Strategie
We zetten in op de meest strategische locaties
We investeren bij voorkeur op enkele strategisch gunstige locaties dan op meerdere minder geschikte
locaties. Op die strategische locaties bevorderen we innovaties en reserveren daarvoor budget en tijd. Om
zicht te krijgen op mogelijke locaties stellen we een kansenkaart op.
We zijn alert op risico’s als gevolg van (nieuwe) installaties in de bodem
Met de toenemende behoefte aan duurzame energiebronnen neemt het aantal koude- en
warmteopslagsystemen in de bodem toe. De open (vaak grote) KWO-systemen onttrekken grondwater en
zijn daarmee vergunningplichtig met de provincie als bevoegd gezag. De gesloten (vaak kleine) KWOsystemen onttrekken geen grondwater en zijn daarmee niet vergunningplichtig. Wel is hierop een algemene
maatregel van bestuur (amvb) van toepassing en geldt een meldingsplicht. Volgens de amvb mogen
dergelijke systemen alleen worden aangelegd door gecertificeerde bedrijven. Uit onderzoek (Inspectie
Leefomgeving en Transport, 2018) is echter gebleken dat niet altijd volgens de voorschriften wordt gewerkt,
meldingen niet worden gedaan en hier ook geen controle op is. Hierdoor bestaat de kans dat afsluitende
lagen niet goed worden afgedicht en schoon grondwater uittreedt of ondiep, mogelijk vervuild, grondwater
intreedt in de watervoerende laag. Dit brengt een risico voor de bescherming van het grondwater met zich
mee.
In het kader van de gebiedsdossiers brengen we gezamenlijk onze kennis en kunde in bij het inventariseren
van locaties en het inschatten van de risico’s en signaleren eventuele risico’s. Bij onaanvaardbaar grote
risico’s organiseren we een aanpak waarbij ook handhaving een belangrijke rol speelt.

Project 2019-17 - Datum: 3 augustus 2020

41 van 97

vGRP Moerdijk 2021-2024
Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen

5

WAT GAAN WE DOEN?

In dit hoofdstuk is weergegeven welke activiteiten en/of maatregelen de gemeente Moerdijk in
samenwerking met haar waterpartners of zelfstandig verricht om invulling te geven aan de ambities en
watertaken in dit vGRP. Omdat maatregelen bijdragen aan meerdere opgaven zijn de maatregelen
gegroepeerd weergegeven per type: planvorming en onderzoek, beheer en onderhoud,
uitvoeringsmaatregelen en overig.

5.1

Gezamenlijk programma

Binnen het samenwerkingsverband Waterkring West stellen we jaarlijks een programma vast met
onderwerpen waarop we willen samenwerken. Hier ramen we kosten voor (zie tabel 5.1).
Tabel 5-1: Gezamenlijk budget en urenbesteding Waterkring West

Inwoners
(1-1-2019)

Verdeelsleutel
van kosten

Budget

Inzet uren

2020-2023

2020-2023

20,50%

€ 35.700

460

Brabantse Delta
Bergen op Zoom

66.164

17,57%

€ 30.500

400

Halderberge

29.579

7,86%

€ 13.500

240

Moerdijk

36.944

9,81%

€ 16.800

270

Roosendaal

77.163

20,50%

€ 35.700

460

Steenbergen

23.970

6,37%

€ 10.800

210

Woensdrecht

21.837

5,80%

€ 10.000

200

Brabant Water

-

5,80%

€ 10.000

200

Evides

-

5,80%

€ 10.000

200

€ 173.000

2640

TOTAAL

5.2

Gemeentelijk uitvoeringsprogramma

5.2.1

Planvorming en onderzoek

Planvorming is onmisbaar voor doelmatig rioleringsbeheer. Om inzicht te behouden en verkrijgen in de
toestand en het functioneren van het rioleringssysteem is onderzoek noodzakelijk.
Tabel 5-2: overzicht planvorming. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2020.

Activiteit

2021

2022

2023

2024

Actualisatie / herziening basisrioleringsplan (BRP++)

€ 40.000

-

-

-

Onderzoeksprogramma mechanische en
vrijvervalriolering

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

Onderzoeksprogramma stedelijk grondwaterbeheer
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Activiteit

2021

2022

2023

2024

Onderzoekprogramma /bijdrage
samenwerkingsverbanden Waterkring West en SWWB

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

Beheerplannen / jaarprogramma mechanische en
vrijvervalriolering

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Inhaalslag, bijwerken en implementeren rioolbeheerdata in
beheerpakket Obsurv (eenmalig)

€ 25.000

-

-

-

-

-

-

€ 20.000

€10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 147.500

€ 82.500

€ 82.500

€ 102.500

Actualisatie/ herziening vGRP en kostendekkingsplan
(t.b.v. Omgevingsvisie / Omgevingsprogramma Water)
Actualisatie revisiegegevens en mutaties rioolbeheerdata
(inclusief huisaansluitingen)
TOTAAL

5.2.2

Beheer en onderhoud

Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het in stand houden en goed laten functioneren van het
systeem, waarbij risico’s optimaal worden vermeden (asset-management). De activiteiten bestaan uit
regulier onderhoud en (reactieve) reparaties. De onderhoudskosten maken een significant deel uit van de
totale exploitatie van de gemeente Moerdijk. Deze kosten bestaan grotendeels uit het jaarlijks onderhoud
van rioleringen, gemalen en rand en hemelwatervoorzieningen.
Tabel 5-3: overzicht beheer en onderhoud. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2020.

Activiteit

2021

2022

2023

2024

Onderhoud vrijvervalriolering en putten
(inclusief reiniging en inspectie / reiniging kolken)

€ 517.200

€ 517.200

€ 517.200

€ 517.200

Onderhoud mechanische riolering

€ 242.500

€ 242.500

€ 242.500

€ 242.500

€ 21.500

€ 21.500

€ 21.500

€ 21.500

€ 781.200

€ 781.200

€ 781.200

€ 781.200

Onderhoud stedelijk grondwaterbeheer
(inclusief grondwatermeetnet)
TOTAAL

5.2.3

Uitvoeringsmaatregelen

Maatregelen zijn afgestemd op het in stand houden en optimaliseren van het functioneren van het systeem.
Ten behoeve van de drie zorgplichten is het van belang dat het functioneren van het stelsel in stand
gehouden wordt. Het is dus zaak dat oude leidingen tijdig vervangen worden. Het moment van vervangen
wordt gebaseerd op de inspectieresultaten en/of optredende problemen. Ten behoeve van de verbetering
van de afvoercapaciteit en/of een vermindering van de vuiluitworp worden verbeteringsmaatregelen
uitgevoerd.
In tabel 5-4 is een overzicht opgenomen van de geplande uitvoeringsmaatregelen in de periode 2021-2024.
Voor een aantal projecten kan er sprake zijn van zowel een verbeter- als vervangingsmaatregelen.
Afhankelijk van het aandeel verbetering of vervanging is in de tabel het volledige project onder 1 van beide
activiteiten ingedeeld. Als onderdeel van bijlage G is een compleet overzicht van de meerjarenplanning
2020- 2025 opgenomen voor de vrijvervalriolering. Hierin is wel per project een verdeling gemaakt van de
geraamde kosten voor verbetering en/ of vervanging.
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Tabel 5-4: overzicht uitvoeringsmaatregelen 2021-2024. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2020

Activiteit

Totaal

2021

2022

2023

2024

Verbeteringen
(kosten inclusief klimaatbestendige inrichting o.b.v. klimaatvariant 40%)

2021-02 Optimalisatie en uitbreiding
grondwatermeetnet fase 2, diverse plaatsen

€ 109.900

€ 109.900

2016-08 Afkoppelen Leeuwerikstraat/ Oost II /Oost
€ 1.100.000
III, Fijnaart

-

€ 100.000

€ 200.000

€ 200.000

2017-16 Herinrichting en afkoppelen Dr.
Arienslaan, Zevenbergen

€ 230.900

€ 23.090

€ 207.810

-

-

2021- Olavstraat, Zevenbergschen Hoek

€ 305.300

€ 30.530

€ 137.385

€ 137.385

-

2022- Verbetermaatregelen riolering oostzijde
Groenstraat, Willemstad

€ 168.750

€ 168.750

-

-

-

2022- Rioolwerkzaamheden Dr. Poelstraat/
Predikherenstraat/ Markiezenlaan/ Vijverstraat,
Standdaarbuiten

€ 689.300

-

€ 68.930

€ 310.185

€ 310.185

2022- Verbetermaatregelen afkoppelen
Friesestraat, Heijningen

€ 253.000

-

€ 25.300

€ 113.850

€ 113.850

2023- Verbetermaatregelen afkoppelen Prins
Constantijnstraat / Prins Johan Frisostraat, Helwijk

€ 200.000

-

-

-

€ 200.000

2024- Hoogstraat Houtzagerij, Klundert

€ 149.100

-

-

-

€ 149.100

2024- J v Glymesstraat, Standdaarbuiten

€ 123.000

-

-

-

€ 123.000

€ 108.644

€ 333.693

€ 333.693

-

€ 1.566.057 € 1.068.560

€ 295.276

€ 305.821

€ 206.400

Vervangingen
(indien van toepassing: kosten inclusief klimaatbestendige inrichting o.b.v. klimaatvariant 40%)

2018-02 / 2020-04 Rioolwerkzaamheden Zeestraat
en Willem Alexanderlaan, Zevenbergen
2020-08 Reparatie / renovatieprogramma
vrijvervalriolering (MOP 2020-2023)

€ 776.030

2021- Vervanging of renovatie riolering Schansdijk,
Zevenbergen

€ 220.500

€ 22.050

€ 198.450

-

-

2022- Vervanging of renovatie riolering tussen
Hoofdstraat en Sporenberglaan,
Zevenbergschen Hoek

€ 207.100

€ 20.710

€ 186.390

-

-

2023- Herinrichting St Josephplein,
Zevenbergen

€ 123.000

-

-

€ 12.300

€ 110.700

€ 6,22 mln

€ 1.55 mln

€ 1.55 mln

€ 1.41 mln

€ 1.41 mln

TOTAAL (in miljoen)
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5.2.4

Facilitair / overig

Om het stedelijke watersysteem goed te beheren, worden ondersteunende activiteiten verricht en diensten
afgenomen. Deze worden gegroepeerd onder ‘Facilitair / overig’. Ondersteunende aspecten die betrekking
hebben op organisatie en financiën zijn opgenomen in tabel 5-5.
Tabel 5-5: overzicht facilitair / overig. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2020.

Activiteit

2021

2022

2023

2024

€ 110.000

€ 110.000

€ 110.000

€ 110.000

Onderhoud software, telemetrie en licentiekosten,
specifiek (mechanische) riolering en stedelijk water

€ 50.450

€ 50.450

€ 50.450

€ 50.450

Perceptiekosten / uitvoeringskosten BWB

€ 62.760

€ 60.929

€ 60.929

€ 60.929

Kwijtschelding en oninbaar rioolheffing

€ 146.000

€ 146.000

€ 146.000

€ 146.000

Personeelskosten en tractie

€ 478.502

€ 478.502

€ 478.502

€ 478.502

€ 9.549

€ 9.549

€ 9.549

€ 9.549

€ 370.040

€ 370.040

€ 370.040

€ 370.040

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

Stimuleringsregeling voor waterbeheervoorzieningen
particulieren

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Bijdrage straatreinigen

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

Bijdrage verplichtingen vanuit WIBON / BRO

€ 10.000

-

-

-

Bijdrage baggeren en maaien stedelijk water

€ 51.200

€ 51.200

€ 51.200

€ 51.200

€ 3.700

€ 3.800

€ 3.900

€ 4.000

€ 1,38 mln

€ 1,37 mln

€ 1,37 mln

€ 1,37 mln

Electrakosten, specifiek mechanische riolering

Inhuur / vervanging personeel
Overhead
Communicatie / Publieksvoorlichting

Overige kosten en bijdragen lidmaatschap Rioned
TOTAAL (in miljoen)
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6

WAT KOST DAT?

De vervangingswaarde van het stedelijk watersysteem in de gemeente Moerdijk bedraagt ca. € 91,6 miljoen.
Voor het beheer van dit systeem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de aankomende
planperiode geven we hieraan gemiddeld € 1,8 miljoen per jaar uit. Geld dat inwoners en bedrijven via de
rioolheffing bijeenbrengen. In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele en financiële middelen
om invulling te geven aan goed en doelmatig rioleringsbeheer in Moerdijk.

6.1

Personele middelen

De ervaring van de afgelopen planperiode heeft ons geleerd dat de werkzaamheden onder druk staan bij de
bestaande formatie als er nieuwe taken bijkomen. In 2020 hadden we als gemeente Moerdijk een bezetting
bestaande uit 6,5 fte, waarvan 4 fte binnendienst en 2,5 fte buitendienst. Door een onvolledige bezetting
hebben we wel een achterstand opgelopen in geplande werkzaamheden en kwamen we niet altijd toe aan
de uit te voeren taken. Deze achterstand dient in deze planperiode ingehaald te worden. Bovendien hebben
we de ambitie om aan de slag te gaan met een klimaatbestendige en inrichting van de openbare ruimte en
datagestuurd areaal beheer.
Met behulp van de Kennisbank Riolering van Stichting Rioned kan het benodigde aantal FTE’s ingeschat
worden. Het benodigde aantal extra FTE is afhankelijk van de mate van uitbesteding. Het resultaat van deze
inschatting is per uitbestedingsgraad weergegeven in onderstaande tabel 6-1.
Tabel 6-1 Benodigde arbeidscapaciteit

Situatie

Bezetting

Situatie 2020

6,5 fte

Benodigde formatie bij minimale uitbesteding

10, fte

Benodigde formatie bij maximale uitbesteding

6,5 fte

Om een professionaliseringsstap te maken, zijn extra personele middelen nodig. Het benodigde aantal extra
fte is afhankelijk van de mate van uitbesteding. Als de mate van uitbesteding gelijk blijft aan die van
afgelopen planperiode is volgens de Kennisbank riolering geen extra capaciteit nodig aan personele
middelen. Met de huidige formatie kunnen de reguliere werkzaamheden uitgevoerd worden. Uitvoering
geven aan nieuwe ontwikkelingen vergen wel extra personele capaciteit. Vanuit klimaatadaptatie is
bijvoorbeeld aanvullend 0.5 fte noodzakelijk voor de komende 2 jaar om de implementatie van het
klimaatbestendig maken van de openbare ruimte te faciliteren.
Tabel 6-2: overzicht loonkosten (49911) en overhead. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2020.

Activiteit

2021-2024

Personeelskosten rioleringszorg
(Team Openbare Ruimte)

€ 488.051

Overhead (75,82%)

€ 370.040
TOTAAL
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6.2

Financiële middelen

In het kostenoverzicht opgenomen in Bijlage G maken we onderscheid in exploitatiekosten en
investeringsuitgaven.
Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn
voor een goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het
boekjaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door
algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van
werkzaamheden als gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Door efficiënter te werken kan de
noodzakelijke prijsstijging zoveel als mogelijk worden beperkt.
Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn uitgaven voor zaken
die meerdere jaren meegaan en vaak worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, de kapitaallasten- bestaan uit rente en afschrijvingen.
Het betreft de investeringen die op grond van art. 229 lid 1a en b Gemeentewet worden geheven. Deze
investeringsuitgaven worden op de balans opgenomen in een aparte categorie: Investeringen met
economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven’.

6.2.1

Uitgangspunten en uitgavenpatroon

Afschrijvingstermijnen en kostentoerekening
Het vervangingsschema voor vrijvervalriolering, rioolgemalen, drukriolering, persleidingen
randvoorzieningen hebben we gebaseerd op een gemiddeld levensduurverwachting (zie tabel 6.3).

en

Tabel 6-3 Technische levensduur van de objecten

Onderdeel

Technische levensduur

Vrijvervalriolering

70 jaar

Randvoorzieningen

100 jaar

Gemalen, persleidingen en drukriolering, (bouwkundig)

60 jaar

Gemalen, mechanisch (pompen, afsluiters etc.)

15 jaar

Gemalen, elektronisch en besturing

15 jaar

Voor de duur van de komende planperiode gaan we uit van de toestand van de riolering op basis van de
beschikbare kwaliteitsgegevens die zijn verkregen door visuele inspecties. Voor de periode daarna gaan we
uit van de te verwachten technische levensduur.
Voor rioolvervanging gaan we globaal uit van:
• 40% vervangen (oude buis vervangen door een nieuwe buis);
• 30% relining (sleufloze techniek d.m.v. kousmethode);
• 30% ombouw van gemengd naar gescheiden riolering;
De kosten voor rioolreparatie komen ten laste van het exploitatiebudget. Het vervangen en relinen van de
riolering komt ten laste van het investeringsbudget.
•

Kosten voor straatreiningen rekenen we voor maximaal 20% (circa € 70.000 / jaar) toe aan de riolering op
basis van het totale jaarlijks budget vanuit het bestek Groen plus.

Project 2019-17 - Datum: 3 augustus 2020

47 van 97

vGRP Moerdijk 2021-2024
Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen

•

Kosten voor maai- en baggerwerkzaamheden van retenties, waterpartijen en watergangen rekenen we
voor 20% (circa € 51.200 / jaar) toe aan de rioolheffing indien deze objecten een functie hebben binnen
de zorgplicht riolering.

Rente & inflatie
•
•
•

De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 2,5% (peiljaar 2020). Deze rente wordt voor
het eerst doorbelast aan het begin van het jaar volgend op de investering].
Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen;
Er vindt jaarlijks een indexatie van 2,5% de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie);

BTW
Gemeenten mogen bij bepaling van de omvang van de lasten ten behoeve van de berekening van de
toegestane hoogte van de riooltarieven de geraamde BTW meenemen (art. 229b,lid 2b Gemeentewet). Het
gaat hierbij om alle BTW, dus zowel de BTW die drukt op goederen en diensten, die direct als last op de
exploitatie drukken of via een voorziening lopen, als ook de BTW die drukt op de investeringen, onverschillig
of deze worden geactiveerd of uit een voorziening worden bekostigd. De BTW-last berekenen we als volgt:
•

Jaarlijks belasten we 21% BTW door aan de rioolheffing, op basis van exploitatielasten met uitzondering
van de interne personeelskosten.

Investeringen
Onder investeringen verstaan we: de sloop en vervanging van een deel van het bestaande rioleringsstelsel,
inclusief maatregelen ter verbetering van het functioneren van het bestaande rioleringsstelsel. Het aantal
aansluitingen wijzigt als gevolg van deze investeringen niet.
•

•

•
•

Het meerjarenplan voor vervanging / relinen van vrijverval riolering wordt voor de korte termijn (20202025) bepaald op basis van kwalitatieve gegevens. Voor de lange termijn (2025-2080) is het
vervangingsschema bepaald aan de hand van cyclisch op basis van levensduur waarbij een jaarlijks een
stabiel investeringsvolume het uitgangspunt is. Deze zijn gebaseerd op ervaringsgetallen van de
afgelopen jaren.
Vervangingsschema’s voor rioolgemalen, drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen hebben we
gebaseerd op de kwalitatieve beheergegevens van de verschillende beheerplannen uit 2020 en
gecombineerd met de technische levensduur. Ook hier is het uitgangspunt om te streven naar jaarlijks
stabiele investeringsvolumes.
De onderliggende kostenkengetallen zijn eigen kostenkengetallen. Deze hebben we hebben vanuit het
voorgaande vGRP geïndexeerd om ze op prijspeil 2020 te brengen.
Voor alle investeringen die (nog) geactiveerd worden, hanteren we hierbij de volgende
afschrijvingstermijnen welke gebaseerd zijn op de (theoretische) financiële levensduur van de objecten:
-

•

De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor vrijverval riolering bedraagt 60 jaar;
De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor bouwkundige delen van de mechanische
riolering (gemalen, drukriolering) en persleidingen bedraagt 60 jaar;
De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor elektro-/mechanische delen van de
mechanische riolering (gemalen, drukriolering en overige objecten zoals schuiven, afsluiters etc.)
bedraagt 15 jaar;
De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor bouwkundige delen van randvoorzieningen
bedraagt 75 jaar;

De afschrijving vindt lineair plaats, startend aan het begin van het jaar volgend op de investering.

Voorzieningen
We werken met een voorziening rioolvervangingsinvesteringen. Deze voorziening wordt gevoed door
dotaties ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen.
•
•

Het saldo van de Voorziening Riolering (voorziening beklemde middelden derden (BBV 44.2)), bedraagt
per 1 januari 2020: € 20.961.371.
Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn;
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•

Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de voorziening(en)
wordt begroot.

Heffingseenheden
•
•

Het aantal (equivalente) heffingseenheden voor het ‘Beheersgebied riolering gemeente Moerdijk’
bedraagt per 1 januari 2020: 16.673. Dit aantal eenheden is berekend door de totale opbrengsten uit de
rioolheffing te delen door het standaardtarief van de rioolheffing in 2020
Er worden in de berekeningen tussentijds geen rekening gehouden met een stijging van het aantal
(equivalente) heffingseenheden. Deze worden bij de eerstvolgende actualisatie van het
kostendekkingsplan periodiek bijgesteld.

Rioolheffing
•
•
•
•
•

De rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid voor het Beheersgebied riolering gemeente Moerdijk
bedraagt in 2020 € 260,27. Dit komt overeen met het tarief voor een meerpersoonshuishouden;
De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen
de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b);
Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen – door dotaties aan de
voorziening(en) – is toegestaan;
Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan;
De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk
rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie
met de verbrede watertaken;

Scenario’s
In het kostendekkingsplan van dit vGRP hebben we meerdere scenario’s doorgerekend. De scenario’s laten
de impact zien van het financiële beleid. Hieronder worden de scenario’s kort toegelicht:
Financieringsmethodiek: activeren of (duurzaam) sparen
In de huidige situatie worden alle rioleringsinvesteringen geactiveerd: voor elke investering wordt een krediet
aangegaan en hierover worden jaarlijkse rente en afschrijving doorbelast aan de rioleringsbegroting. Dit leidt
tot het ontstaan van langjarige verplichtingen (kapitaallasten). Ook groeit de piek met rioolvervangingen en
verbetermaatregelen met bijbehorende kapitaallasten de komende jaren voor de gemeente, waarbij de
lastenontwikkeling verder oploopt.
Om deze reden wordt voor de financiering van rioleringsinvesteringen landelijk gezien steeds vaker
overgestapt naar een meer duurzamere financiering op basis van directe afboeking van investeringen als
een van de middelen om tot lagere lasten te komen. Lasten worden daarbij niet meer doorgeschoven naar
de toekomst, maar direct afgedekt. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV)
biedt specifiek voor rioleringsinvesteringen deze mogelijkheid. Binnen de regels van het BBV is het namelijk
mogelijk om vooraf te sparen voor rioleringsinvesteringen. Een nieuwe investering wordt dan rechtstreeks
gedekt uit een opgebouwde spaarvoorziening, waardoor er geen nieuwe kapitaallasten meer ontstaan. In
plaats daarvan wordt gedoteerd naar de spaarvoorziening om de toekomstige vervangingen te kunnen
bekostigen.
Bestaande financieringsmethodiek ‘Activeren’:
Bestaande situatie, alles activeren
Duurzame financieringsmethodiek ‘Sparen’:
Ideaal complex, investeringen worden maximaal (volledig) gedekt uit de spaarvoorziening
Anticiperen op klimaatverandering: afwachtend of actief
Dit vGRP maakt meer aandacht voor een duurzame omgang met water en het anticiperen op
klimaatverandering mogelijk. Zo krijgt de aanpak van wateroverlast binnen het thema Klimaatadaptatie meer
aandacht. In dit vGRP is ook ruimte om (deels) invulling te geven aan andere opgaven met betrekking tot
klimaatadaptatie, zoals droogte en hittestress, in afwachting van de uitvoeringstrategie Klimaatadaptatie
Moerdijk. Door nog meer in te zetten op het bergen en vasthouden van water, wordt de kans op
wateroverlast bij extreme buien verminderd. Ook krijgt water hierdoor beter de kans om in de bodem te
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zakken en wordt (toekomstige) droogte aangepakt. Veelal wordt dit mogelijk gemaakt door een groenere
omgeving te creëren. Dit heeft tegelijkertijd een positieve invloed op hittestress.
Voor het kostendekkingsplan zijn voor de bovengenoemde scenario’s twee varianten uitgewerkt met daarbij
een financiële vertaling. Van de twee onderzochte varianten draagt de klimaatvariant het meeste bij aan de
doelen tegen gelijkblijvende kosten. Hieronder worden de varianten kort toegelicht:
Basisvariant: Investeringsmomenten afwachten
In de basisvariant worden klimaatbestendige maatregelen vanuit een integrale aanpak samen met de
disciplines wegen en groen opgepakt. Dit doen we door klimaatbestendige maatregelen slim te combineren
met reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte binnen de bestaande investeringsbudgetten. Wegen in
de gemeente Moerdijk gaan bijvoorbeeld gemiddeld 20 tot 30 jaar mee, waardoor het mogelijk is om in 2050
overal klimaatbestendig ingericht te kunnen zijn. Op basis van de huidige verwachting is voor deze
maatregelen vanuit de rioleringstaak in 2021 en 2022 een investeringsbudget van €375.000,- opgenomen.
Voor 2023 t/m 2025 is deze jaarlijks €275.000,- en voor de periode 2026 t/m 2029 jaarlijks €200.000,-.
De Klimaatvariant: Actief en betrokken
In de klimaatvariant zetten we vanuit het vGRP extra middelen in om klimaatadaptatie binnen de openbare
ruimte versneld en breder op te pakken. Hier zijn 2 varianten berekend, te weten een verhoging van het
investeringsbudget voor verbetermaatregelen met 20% en 40%.Voor de komende 10 jaar komt dit neer op
een extra financiële impuls van 0,5 tot 1 miljoen euro om de openbare ruimte versneld en op een meer
klimaatbestendige manier in te richting.
Vanwege de geringe omvang ten opzichte van het totale investeringsvolume zijn de effecten op de
benodigde rioolheffing van de klimaatscenario’s weinig tot niet zichtbaar, Daarom hebben we binnen het
vGRP uiteindelijk alleen de klimaatvariant + 40% voor beide scenario’s opgenomen.
Scenario’s opgenomen in het kostendekkingsplan
In bijlage G hebben we de twee hoofdscenario’s opgenomen op basis van de financieringsmethodiek:
activeren of sparen. Beide zijn doorgerekend met de klimaatvariant, waarin het investeringsbudget voor
verbetermaatregelen met 40% wordt opgehoogd.
•

Scenario 1b: Bestaande financieringsmethodiek ‘Activeren’ en klimaatvariant 40%:
Bestaande situatie, alles activeren, verbetermaatregelen + klimaatvariant 40%

•

Scenario 2b: Duurzame financieringsmethodiek ‘Sparen’ en klimaatvariant 40%:
Ideaal complex, investeringen worden maximaal (volledig) gedekt uit de spaarvoorziening, basisvariant
verbetermaatregelen + klimaatvariant 40%

6.2.2

Uitgangspunten en uitgavenpatroon haven- en industrieterrein
Moerdijk

De riolering op het haven- en industrieterrein Moerdijk is binnen de financiering van de gemeentelijke
rioleringszorg een op zichzelf staand onderdeel met eigen inkomsten en uitgaven. De aanwezige riolering
hier is in eigendom van het Havenbedrijf Moerdijk en voor de bekostiging van het beheer en onderhoud
ontvangt het Havenbedrijf jaarlijks een deel van de inkomsten uit de gemeentelijke rioolheffing. Hiervoor
wordt sinds de verzelfstandiging in 2017 in de gemeentelijke verordening voor de heffing en invordering van
rioolheffing onderscheidt gemaakt tussen de percelen die binnen het beheersgebied van het Havenbedrijf
liggen en de percelen die zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Voor het Havenbedrijf Moerdijk heeft Arcadis in 2019 een Assetmanagementplan riolering en water
opgesteld waarin de meerjarenbegroting voor de riolering op het haven- en industrieterrein is opgenomen.
Voor de onderbouwing en verantwoording van de benodigde middelen is het Assetmanagementplan als
onderlegger in de bijlage H van dit vGRP opgenomen. Hiermee geeft we invulling aan de borging en de
verantwoording van rioleringszorg op haven- en industrieterrein Moerdijk door het Havenbedrijf Moerdijk.
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6.2.3

Kostendekking

In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2081) hebben we binnen het vGRP de keuze om te blijven
activeren (bestaand beleid) of over te stappen op een duurzamere financieringsmethodiek door te gaan
sparen we] voor alle investeringen. Indien het bestaand beleid wordt voortgezet dan leiden de geactiveerde
(rest)investeringen tot een boekwaarde.
Boekwaarde / restschuld
Uit de boekwaarde volgen kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor een bepaalde duur. De
boekwaarde is weergegevens in grafiek 6-1.
Grafiek 6-1 Boekwaarde en restschuld
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De huidige financieringsmethodiek met activeren (scenario 1b) laat op korte termijn lagere lasten zien,
ondertussen loopt de restschuld wel verder op. Ook al staat momenteel de rente historisch laag, het
belangrijkste voordeel van sparen (scenario 2b) is de directe en aanhoudende daling van deze restschuld.
Door de gunstige uitgangspositie die de gemeente Moerdijk nu kent voor een spaarmethode – het gevolg
van de nu aanwezige rioleringsvoorziening van circa 21,5 mln. – geldt dat geen nieuwe kredieten meer nodig
zijn.
Het voordeel van de verminderde schuld (en daaruit volgende rentelasten) dient zich uiteraard sterker aan
wanneer de rente weer zou gaan stijgen. Het heffingsverloop in de scenario’s voor activeren zal dan over de
gehele beschouwde periode sterk moeten stijgen door de hogere rentelast die dat jaarlijks oplevert. Het
heffingsverloop in de scenario’s voor sparen daarentegen zal voor een belangrijk deel onveranderd blijven
vanwege de veel lagere restschuld die wordt opgebouwd uit nieuwe investeringen. Dit maakt sparen tot een
meer robuuste en duurzame vorm van financieren.
Het risico van sparen is wel de relatieve gevoeligheid voor pieken en dalen bij (niet voorziene) investeringen.
Dit risico is te beheersen door meer reële aannames over de verwachte investeringen/ uitvoeringsplanning
te maken. Ook geeft het werken met een gelijkmatig investeringsvolume - het zogenaamd ideaalcomplex als voordeel dat het bijdraagt aan het kunnen blijven hanteren van een stabiele heffing.
Rioolheffing
De benodigde totale baten zijn in onderstaande grafiek 6-2 vertaald naar de benodigde rioolheffing. Hierbij
gaat het om het tarief voor de voor meerpersoonshuishoudens.
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Grafiek 6-2: Verloop rioolheffing 2020 t/m 2080

Uit de grafiek volgt, dat tot 2050 de heffing gelijk kan blijven, los van het feit of gekozen wordt voor het
activeren van investeringen (scenario 1b) of gekozen wordt voor de spaarvariant (scenario 2b). Na 2050 kan
met scenario 2b de tariefstijging worden beperkt.
Belangrijk is nog om op te merken dat de lijnen in de grafiek gebaseerd zijn op het huidig prijspeil. Om een
kostendekkende rioolheffing te behouden, dient de in tabel 6-4 weergegeven rioolheffing jaarlijks te worden
geïndexeerd op basis van de optredende inflatie. Bij de interpretatie van de resultaten dient verder rekening
te worden gehouden met de huidige, lage rentestand. Naast de renteontwikkelingen zijn er andere
onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing zullen beïnvloeden zoals kostenontwikkelingen van
(bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie
Tabel 6-4: verwacht heffingsverloop gemeente Moerdijk periode 2021 t/m 2024. Vermelde bedragen zijn op prijspeil
2020 en exclusief inflatiecorrectie.

Benodigde inkomsten uit
rioolheffing

Aantal (equivalente)
heffingseenheden

Rioolheffing per eenheid

2020

4.339.396

16.673

€ 260,27

2021

4.339.396

16.673

€ 260,27

2022

4.339.396

16.673

€ 260,27

2023

4.339.396

16.673

€ 260,27

2024

4.339.396

16.673

€ 260,27

Jaar

Saldoverloop Voorziening Riolering
Ter bevordering van lastenegalisatie worden verschillen tussen totale baten en lasten verwerkt op de
Voorziening Riolering (art. 44.2 BBV). Het verwachte saldoverloop van deze voorziening is weergegeven in
grafiek 6-3.
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Grafiek 6-3 Saldoverloop voorziening Riolering
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Scenario 1b Activeren, verbetering +40%

6.2.4

Scenario 2b Sparen , verbetering +40%

Kostendekking haven- en industrieterrein Moerdijk

Tariefegalisatievoorziening Havenbedrijf
De gemeente Moerdijk int de rioolheffing voor het beheersgebied Havenbedrijf Moerdijk, als onderdeel van
de totale inkomsten uit de gemeentelijke rioolheffing. De benodigde inkomsten voor dit deel van de heffing
worden bepaald door de beheerbegroting van het Havenbedrijf, vermeerderd met een aandeel in de
perceptie-, loon- en bijkomende kosten gemaakt door de gemeente.
Het Havenbedrijf zelf hanteert voorzieningen voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhouds- en
investeringslasten. De gemeente Moerdijk, als inner van de rioolheffing, kan hiernaast een
tariefegalisatievoorziening voeren, ex art. 44.2 BBV. Het doel van deze voorziening is het opvangen van
schommelingen in de jaarlijkse beheerslasten enerzijds, en in de verwachte jaarlijkse inkomsten anderzijds.
Dit laatste kan fluctueren op basis van de verandering in aantallen en soorten aangesloten percelen.
In de huidige tariefbepaling voor het beheersgebied Havenbedrijf Moerdijk is als uitgangspunt gehanteerd
dat de eventueel aanwezige tariefegalisatievoorziening in een periode van 10 jaar wordt afgebouwd tot €0,-.
Dit geeft voldoende weerstandsvermogen tegen onverwachte variaties, zonder dat het saldo te hoog
oploopt. Aan het andere uiterste mag deze egalisatievoorziening geen negatief saldo ontwikkelen. Als uit
tussentijdse evaluaties blijkt dat het ingezette tariefverloop niet langer passend is (te hoog of te laag) dan
kan hier tijdig op gestuurd worden.
Tabel 6-5: verwacht heffingsverloop riolering Havenbedrijf periode 2021 t/m 2024. Vermelde bedragen zijn op prijspeil
2020 en exclusief inflatiecorrectie

Jaar

Benodigde inkomsten uit rioolheffing

Rioolheffing per eenheid

2020

€1.467.118

€ 395,00

2021

€ 1.360.144

€ 366,20

2022

€ 1.260.970

€ 339,50

2023

€ 1.169.027

€ 314,74

2024

€ 1.169.027

€ 314,74

Project 2019-17 - Datum: 3 augustus 2020

53 van 97

vGRP Moerdijk 2021-2024
Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen

BIJLAGE A – BEGRIPPEN EN DEFINITIES
Aanbod op RWZI
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.
Afvalwaterakkoord
Een akkoord tussen Waterschap en Gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en
afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling van
(meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort.
Afvloeiend hemelwater
Neerslag die tot afstroming komt.
Afkoppelen/niet-aankoppelen
Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en
aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard
oppervlak op een vuilwatersysteem.
Afnamehoeveelheid
De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden.
Afvalwater
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich
te ontdoen of zich moet ontdoen.
Afvalwatersysteem
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen,
persleidingen, RWZI)
Algemene regels
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de
lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of
het (water)milieu.
Asset management
Maximaliseren van de waarde van bezittingen door het optimaal uitbalanceren van onderhoud en vervanging
in relatie tot kosten, prestaties en risico’s.
Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP
Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de RWZI wordt getoetst voor
de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel
verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en
waterbeheerder.
Bedrijfsafvalwater
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is.
Blauw-groene verbindingen
Aaneenschakeling van water- en groenvoorzieningen, goed te combineren met natuurontwikkeling en
opvang/infiltatie van regenwater.
Boorkernonderzoek
Inspectiemethode waarbij door middel van een boring een kern uit de bovenkant van de rioolbuis wordt
genomen en beproefd op sterkte.
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Buitenriolering
Het geheel van rioleringsobjecten voor inzameling en transport van afvalwater dat zich buiten gebouwen
bevindt. Het gaat hierbij om riolen, putten, kolken, perceel- en kolkaansluitleidingen, rioolgemalen,
riooloverstorten, zinkers, randvoorzieningen etc.
Classificatie
Indeling van de toestandsaspecten riolering in schadeklassen.
Drukriolering
Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt
verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied.
DWA-systeem
Zie vuilwatersysteem.
Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) / verbreed GRP
Een strategische beleidsnota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende
planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het vGRP is een
verplicht planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet). In een ‘verbreed’
GRP is het beleid m.b.t.de zorgplichten grondwater en hemelwater concreet uitgewerkt.
Gemengd rioolstelsel (GEM)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.
Gescheiden rioolstelsel (GS)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden ingezameld en
afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een RWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt
rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Groene berging
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.
Groen dak
Begroeid dak, heeft niet alleen een beschermende functie, maar vangt ook fijn stof af, werkt verkoelend,
vertraagt de waterafvoer en draagt positief bij aan vergroening van de stad. Kan tegenstrijdig zijn met het
gebruik van zonnepanelen.
Grondwater
Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie.
Hemelwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van hemelwater.
Hittestress
Het optreden van extreme hitte door een ongunstige combinatie van zonnestraling, temperatuur en
bebouwing. Dit treedt meestal op in dicht bebouwde centra met een laag ventilatievermogen.
Hoofdrioolgemaal
Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt
getransporteerd naar een RWZI.
Huishoudelijk afvalwater
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.
Hydraulische afvoercapaciteit
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren.
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IBA
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater, met een dusdanig zuiveringsrendement dat het
effluent zonder verdere (na)bewerking op oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd.
Industrieel afvalwater
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.
Ingrijpmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden
opgesteld.
Infiltratievoorziening
Een waterdoorlatende ondergrondse voorziening die het regenwater opvangt en het langzaam laat
wegzakken in de bodem.
Inspecteren
Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.
Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en
grondwater in Europa te waarborgen.
Kapitaallasten
De langjarige kosten verband houdend met een nieuwe investering die niet direct is afbetaald.
Microverontreiniging
Verontreiniging die in een concentratie van een miljoenste gram of minder per liter of kilogram voorkomt en
biologische effecten kan veroorzaken. Bijvoorbeeld: zware metalen PCB.'s, PAK.'s (organische
microverontreinigingen), bestrijdingsmiddelen maar ook medicijnresten en hormoonstoffen.
Maaiveld
Veelgebruikte term om een hoogte aan te kunnen relateren. Meestal is bedoeld het straatniveau of de
hoogte van een groenstrook.
Nieuwe sanitatie
Geheel van duurzame sanitaire voorzieningen zoals composttoiletten, natuurlijke filters e.d. voor de lokale
verwerking van afvalwater.
Omgevingsgericht
Rekening houdend met de gewenste toekomstige inrichting van het openbare gebied.
Openbare riolering
Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de
gemeente).
Overlastfrequentie
Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van
o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit.
Overnamepunt
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het
waterschap.
Persleiding
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt
afgevoerd.
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Randvoorziening
Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of
bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de
waterkwaliteit.
Regenwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.
Regenwatersysteem
Zie "RWA-systeem".
Regenwateruitlaat
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging.
Regenweerafvoer (rwa)
Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater.
Relinen
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de vorm van een in
te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.
Retentiebassin / retentievoorziening
Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan /vasthouden van overtollig water met als doel
piekafvoeren af te vlakken
Riolering
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van
afvalwater.
Rioleringsbeheer
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem.
Rioolheffing
De belasting die inwoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De
heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens
het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het
afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.
Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP
In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd. Het bevat o.a.
onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP is het onderhoud en
beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen.
Rioolbeheerder
Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente).
Rioolgemaal
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.
Riooloverstortput
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een
voorziening of direct op oppervlaktewater.
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Een installatie waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen.
Rioleringssysteem
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.
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Riothermie
Techniek om thermische energie (warmte) te onttrekken aan het afvalwater en deze her te gebruiken,
bijvoorbeeld voor de verwarming van en zwembad.
RWA-systeem
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.
Sanitatie
Geheel van sanitaire voorzieningen zoals waterleiding, riolering, sanitair e.d. en voorlichting over nut en
noodzaak
van
hygiënische
leefomstandigheden
als
preventieve
maatregel
tegen
gezondheidsklachten/ziekten.
Stedelijk afvalwater
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater
of ander afvalwater.
Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel
vuilemissiereductie.
Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt naar de
RWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.
Verhard oppervlak
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het
rioleringsssysteem.
Visuele inspectie
Het op (in)directe wijze inspecteren van de toestand van een rioleringsobject. Hierbij wordt vaak gebruik
gemaakt van optische hulpmiddelen zoals spiegels, fotocamera, tv-camera of maninspectie.
Vrijvervalriolering
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht.
Vuilemissie
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via riooloverstortputten
wordt geloosd op oppervlaktewater.
Vuilwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.
Vuilwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.
Waarschuwingsmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek
benodigd.
Wadi
Een bovengrondse droogstaande groenvoorziening die het regenwater opvangt en langzaam laat
wegzakken in de bodem.
Waterpasserende/waterdoorlatende verharding
Verharding (meestal wegbestrating) die het regenwater laat passeren via grof materiaal in de voegen
(waterpasserend) of via het poreuze materiaal (waterdoorlatend).
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Waterhinder
Het verschijnsel bij “water op straat” dat het water in het openbaar gebied blijft staan waardoor wegen
tijdelijk (1 á 2 uur) niet begaanbaar zijn maar niet leidt tot schade aan gebouwen.

Water-op-straat
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat
regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit.
Wateroverlast
Het verschijnsel dat "water op straat" overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige
onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).
Zorgplicht stedelijk afvalwater
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de
binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.
Zorgplicht hemelwater
De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling 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
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen ten einde
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de
zorg van het Waterschap of de provincie behoort.
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BIJLAGE B – TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN BELEIDSKADERS
A) EUROPEES

1.

Europese Kaderrichtlijn Water

B) NATIONAAL

1.

Waterwet (Ww)

2.

Wet Milieubeheer (Wm)

3.

Zorgplichten Afval-, Hemel-, en Grondwater

4.

Lozingen besluit Afvalwater (Wm)

5.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

6.

Wet Informatie Uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (Wibon)

7.

Basisregistratie Ondergrond (Bro: verwacht in 2015)

8.

Wet op lijkbezorging en besluit op lijkbezorging (1991)

9.

Nationaal Waterplan 2016-2021

10. Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) + addendum
11. Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
12. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
13. Omgevingswet
14. Drinkwaterwet en drinkwaterbesluit

NADERE INFORMATIE: ZIE WWW.INFOMIL.NL
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A.1 (EUROPEES)

KADERRICHTLIJN WATER (2009)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht op Europees niveau de kwaliteit van watersystemen
te verbeteren, onder meer door lozingen te reduceren. Verder is het de bedoeling het duurzame gebruik van
water te bevorderen en de verontreiniging van grondwater aanzienlijk te verminderen. Naast een verbetering
van de waterkwaliteit is het streven de Europese waterwetgeving te harmoniseren, uiterlijk in 2015.
De KRW stelt voor alle water een ecologische en kwaliteitsdoelstelling. Vooral voor water met een verhoogde
natuurdoelstelling kan verwacht worden dat nog grote inspanningen geleverd moeten worden. De toekomstige
invulling van het waterkwaliteitsspoor wordt sterk gerelateerd aan de bedoelingen van de KRW.
Op basis van gebiedsrapportages worden de monitoringsprogramma’s en beheersplannen voor heel
Nederland en Europa opgesteld. Kenmerkend voor de KRW is dat er sprake is van een resultaatsverplichting in
plaats van de inspanningsverplichting die voorheen gebruikelijk was.
B.1 (NATIONAAL)

WATERWET
De Waterwet heeft acht bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland
vervangen. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. De
wet is gericht zijn op het bereiken van doelstellingen van watersystemen
(stroomgebieden), met een verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen de
verschillende betrokken overheden. Tevens is de wet gericht op een adequaat
instrumentarium voor de uitvoering van het waterbeleid. Dit betreft dan vooral een
vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten.

Door de Waterwet zijn Waterschappen, Gemeenten en Provincies beter in staat wateroverlast, waterschaarste
en watervervuiling tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van water
zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Op grond van toegekende functies
worden eisen gesteld aan de kwaliteit en inrichting van het water.
Watervergunning
De Watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten. Daarmee gaan zes
vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten op in één Watervergunning. Het gaat hierbij om een scala van
handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werden gereguleerd, zoals het lozen
van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het dempen van een
sloot.
Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is; in deze gevallen kan
dan met een melding worden volstaan. Lozingen van hemelwater uit het gemeentelijk rioolstelsel bijvoorbeeld
vallen niet meer onder vergunningplicht (voorheen Wvo-vergunning), maar onder algemene regels. Bevoegd
gezag kan Rijkswaterstaat, het Waterschap of de Provincie zijn.
Activiteiten waarvoor een Watervergunning nodig is, zijn:
• Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen;
• Afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam lozen of rechtstreeks (dus niet via de gemeentelijke riolering)
afvoeren naar een rioolwaterzuiveringsinrichting;
• Stoffen in zee brengen;
• Een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken (aanleg, wijzigen, verwijderen);
• Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend
kunstwerk (bijv. een sluis of stuw);
• Water in de bodem brengen of eraan onttrekken;
• Grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in de bodem brengen (infiltreren). Ook
onttrekkingen in verband met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie;
• Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken;
• Grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam lozen of daaraan grote hoeveelheden
onttrekken.

Project 2019-17 - Datum: 3 augustus 2020

61 van 97

vGRP Moerdijk 2021-2024
Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen

B.2 (NATIONAAL)

WET MILIEUBEHEER

De Wet Milieubeheer (Wm) bevat verschillende onderdelen die specifiek van toepassing zijn op
watergerelateerde onderwerpen, zoals indirecte lozingen, de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van
stedelijk afvalwater en het gemeentelijk rioleringsplan.
De Wm kent naast watergerelateerde onderwerpen ook onderdelen die van grote relevantie zijn voor
waterzaken. Te denken valt aan de afvalstoffenregelgeving, de coördinatie bij vergunningverlening en de
samenwerking tussen bevoegde gezagen. Samen met de Waterwet biedt de Wm de wettelijke grondslag voor
een aantal uitvoeringsbesluiten en de gemeentelijke afval-, hemel-, en grondwaterzorgplichten.
B.3 (NATIONAAL)

ZORGPLICHTEN AFVAL-, HEMEL- EN GRONDWATER

Zorgplicht stedelijk afvalwater
De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel
10.33 is de wettelijke verplichting vastgelegd:
1. De gemeente draagt 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
naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.
2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke
systemen of andere passende systemen in beheer bij een Gemeente, Waterschap of een rechtspersoon
die door een Gemeente of Waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die
systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt
bereikt.
Zorgplicht hemelwater
De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.5 is de
wettelijke verplichting vastgelegd:
1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling 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.
2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater.
Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden
begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen
op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een
zuiveringtechnisch werk
Zorgplicht grondwater
De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6 is de
wettelijke verplichting vastgelegd:
1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen
teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen
doelmatig is en niet tot de zorg van het Waterschap of de Provincie behoort.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde
grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing
en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld
grondwater en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk
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B.4 (NATIONAAL)

LOZINGENBESLUITEN AFVALWATER

Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s).
Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool,
de zuivering of het (water)milieu. Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën:
Particulieren:
Bedrijven:
Openbaar gebied:

Besluit lozing afvalwater huishoudens
Besluit lozen inrichtingen
Besluit lozen buiten-inrichtingen

Besluit lozing afvalwater huishoudens
Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen vergunning of
ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die moeten voorkomen dat
de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater niet mogen worden aangetast. Dat betekent onder meer dat
afvalwater alleen in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd als het gezuiverd is.
Besluit lozen inrichtingen
Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen worden
weer onderscheiden in lozingen op een ‘schoonwaterriool’ en een ‘vuilwaterriool’. De eisen aan de lozingen op
schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool, omdat die lozingen direct in het milieu terechtkomen.
De houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze terugbrengen in het milieu. Lozing op
een vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is.
Besluit lozen buiten inrichtingen
Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet
milieubeheer plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van
grondwater bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van
afstromend regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen kunnen
zowel door bedrijven als overheden plaatsvinden.
Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een openbare ontwaterings- of
hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze goed
beheerd worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater lozen
van afvalwater afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels.
Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een hemelwaterriool is
onder kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen wateroverlast plaatsvindt.
Het lozen in een vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid bestaat kan
hiervan worden afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag.
Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als kwantitatieve
voorwaarden toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een kortdurende en relatief schone
lozing betreft (< 8 weken, < 5 m3/h ,< 300 mg/l onopgeloste stoffen).
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B.5 (NATIONAAL)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De
omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en
milieu. De omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die voorheen vergunningplichtig waren onder
de volgende wetten en verordeningen:
- VROM-wetten
Woningwet
Gebruiksbesluit
Wet milieubeheer
Wet ruimtelijke ordening
- Monumentenwet
- Mijnbouwwet
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
- Flora- en faunawet
- Natuurbeschermingswet
- Diverse gemeentelijke en provinciale
verordeningen

B.6 (NATIONAAL)

(bouwvergunning)
(vergunning en melding)
(milieuvergunning en meldingsplicht)
(afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning)
(monumentenvergunning);
(mijnbouwmilieuvergunning);
(indirecte lozingen);
(ontheffing).
(handeling in een beschermd natuurgebied met gevolgen
voor habitat en soorten);
(zoals de reclame-, kap-, inrit- en sloopvergunning
en de aanlegvergunning)

WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008)

Om de ernst en de hoeveelheid van graafincidenten in Nederland in te perken is in 2008 de Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) oftewel de Grondroerdersregeling
van kracht geworden. De regeling verplicht zorgvuldiger graven en informatie uitwisseling tussen grondroerders
(de gravers) en de kabel- en leidingbeheerders. Informatie uitwisseling voorafgaand aan de
graafwerkzaamheden verloopt via een digitaal loket bij het Kadaster.
B.7 (NATIONAAL)

BASISREGISTRATIE ONDERGROND

Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Overheden dienen
gegevens over de ondergrond centraal te registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit zorgt voor
lagere onderzoekskosten, helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en kosten bij
uitvoering van werkzaamheden.
De wet verplicht het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen om nieuwe gegevens over de ondergrond
centraal te registreren. Bedrijven en inwoners krijgen gratis toegang tot de gegevens. De basisregistratie bouwt
voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse
Ondergrond van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, en het Bodem Informatie Systeem van
Alterra. De registratie zal zorgen dat gegevens vollediger zijn, sneller beschikbaar en eenvoudiger te gebruiken.
Het beheer ervan is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO.
De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met gegevens over
sonderingen, grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het plannen en uitvoeren van
bouwprojecten, het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van natuurlijke hulpbronnen.
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B.8 (NATIONAAL)

WET OP DE LIJKBEZORGING EN BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING (1991)

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn bepalingen opgenomen omtrent begraving. Bij algemene maatregel
van bestuur kunnen op grond van die wet regels worden gesteld over onder meer de inrichting van het graf en
de afstand van de graven onderling. In het Besluit op de lijkbezorging (Blb) is daaraan gevolg gegeven.
Uit de artikelen 40 en 41 Wlb kan worden afgeleid dat burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn met
betrekking tot (bijzondere) begraafplaatsen.
Artikel 5 Besluit op de lijkbezorging
1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter.
2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter.
3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een
laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet
mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van
toepassing.
4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste
grondwaterstand.
5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven.
6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.
De belangrijkste bepaling in relatie tot grondwater is die van het vierde lid. In samenhang met het derde lid
kan worden vastgesteld hoe diep het grondwaterpeil moet zijn als er in meerdere lagen boven elkaar wordt
begraven.
B.9 (NATIONAAL)

NATIONAAL WATERPLAN 2016-2021

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Het NWP
beschrijft welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook de
(economische) kansen die water biedt komen in het NWP aan bod.
In de bijlage van het NWP zijn stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Deze geven aan hoe de
waterkwaliteit in een bepaald gebied kan verbeteren. Nederland ligt in de stroomgebieden Rijn (Waal), Maas,
Schelde en Eems.
B.10 (NATIONAAL)

BESTUURSAKKOORD WATER (2011)

In het Bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt over verbetering
van de organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke
verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een
beheersbaar programma voor de waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen. Hierdoor
blijft waterbeheer betaalbaar. De ambitie is om vanaf 2020 jaarlijks structureel 750 miljoen euro te besparen op
de stijgende kosten voor veiligheid en waterbeheer.
In het Addendum BAW staan aanvullende afspraken over de volgende onderwerpen:
• Bruikbare en toegankelijke data en informatie binnen de watersector
• Cybersecurity binnen de watersector
• Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven
• Implementatie Omgevingswet in de waterketen.
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B.11 (NATIONAAL)

BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN

Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De commissie BBV spoort
gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het
inzicht in de financiële positie.
B.12 (NATIONAAL)

DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het
Rijk. Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de
gevolgen van overstromingen.
B.13 (NATIONAAL)

OMGEVINGSWET

De Omgevingswet is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling
stimuleert. Sleutelbegrippen in de toepassing van de wet zijn eenvoud & efficiency, (integrale) samenwerking,
regionaal maatwerk en verbinding naar externe partners.
B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT
De Drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in
Nederland. De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en
organismen er maximaal in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke
zorgplicht, gericht aan alle bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de
openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld
alleen goedgekeurde producten zoals kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier
toepassen om te voorkomen dat het kraanwater vervuild raakt.
NADERE INFORMATIE?
Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op:
www.helpdeskwater.nl
www.infomil.nl
www.riool.net
www.stowa.nl
www.wetten.overheid.nl
www.samenwerkenaanwater.nl
www.ruimtelijkeadaptatie.nl
www.omgevingswet.nl
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BIJLAGE C – OVERZICHT AANWEZIGE VOORZIENINGEN
Overzichtskaart riolering gemeente Moerdijk
Een actueel en volledig overzicht van de aanwezige voorzieningen van de gemeente Moerdijk is
beschikbaar via het databeheersysteem van de gemeente Moerdijk.
Afbeelding: 6-1: Overzichtskaart riolering gemeente Moerdijk

De dataset stedelijk water (riolering) voor de gemeente Moerdijk is ook beschikbaar op het open
dataplatform Publieke Dienstverlening Op de Kaart (pdok).
Zie ook:

https://www.pdok.nl/pdok-viewer
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Overzicht rioleringsgebieden gemeente Moerdijk
Plaats

Rioleringsgebied

Stelseltype

Afvoer naar

Zevenbergen

Gebied A

Gemengd

Rwzi Bath

Zevenbergen

Gebied C

Gemengd

Gebied A

Zevenbergen

Gebied D

Gemengd

Gebied C

Zevenbergen

Gebied E -Krooswijk

Gemengd

Gebied A

Zevenbergen

Gebied F-Bosselaar

Gemengd

Gebied A

Zevenbergen

Gebied G -Lindonk

Gemengd

Gebied A

Zevenbergen

Bosselaar-Zuid

Gescheiden

Gebied A

Zevenbergen

Blokweg

Gemengd

Gebied A

Zevenbergen

Blokweg Suikerfabriek

verbeterd gescheiden

Blokweg

Zevenbergen

Zwanengat

verbeterd gescheiden

Gebied A

Zevenbergen

Koekoeksdijk

verbeterd gescheiden

Blokweg

Zevenbergen

Industrieterrein Koekoek

verbeterd gescheiden

Blokweg

Langeweg

Langeweg

Gemengd

Gebied A

Fijnaart

Kadedijk Zuid

Gemengd

Rwzi Bath*

Fijnaart

Kern Fijnaart

Gemengd

Kadedijk Zuid

Fijnaart

Waterwijk Fijnaart

Gescheiden

Kadedijk-Zuid

Heijningen

Heijningen

Gemengd

Kadedijk Zuid

Oude Molen

Oude Molen

Overig

Kern Fijnaart

Noordhoek

Kern Noordhoek

Gemengd

Rwzi Bath

Noordhoek

Vlasaard

Gemengd

Kern Noordhoek

Moerdijk

Kern Moerdijk

Gemengd

Rwzi Bath*

Klundert

Noordschans

Gemengd

Klundert

Vlietweg

Gemengd

Blauwhoef/ Oude kern/ Tolwijk/ Molenvliet

Klundert

Moye Keene

Gemengd

Blauwhoef/ Oude kern/ Tolwijk/ Molenvliet

Klundert

Houtzagerij

Gemengd

Klundert

Blauwhoef/ Oude kern/ Tolwijk/ Molenvliet

Gemengd

Rwzi Bath

Klundert

Rodenborg

Gescheiden

Rwzi Bath

Standdaarbuiten

Kreekdijk

Overig

Oudendijk

Standdaarbuiten

Oudendijk

Overig

Hoogstraat

Standdaarbuiten

Hoogstraat

Gemengd

Kern Standdaarbuiten

Standdaarbuiten

Kern Standdaarbuiten

Gemengd

Rwzi Bath

Willemstad

Vesting/ Poortweide/ Kloosterblokje I

Gemengd

RWZI Willemstad

Willemstad

Benedenkade

Gemengd

Vesting/Poortweide

Willemstad

Kloosterblokje IV

Gescheiden

Poortweide

Helwijk

Helwijk

Gemengd

Rwzi Willemstad

Zevenbergschen Hoek

Bemaling Noord

Gemengd

De Vlijt

Zevenbergschen Hoek

Bemaling Zuid

Gemengd

De Vlijt

Zevenbergschen Hoek

De Vlijt

Overig

Rwzi Nieuwveer

Dintelmond

Dintelmond 1

Gescheiden

Dintelmond 2

Dintelmond

Dintelmond 2

Verbeterd gescheiden

Rwzi Dinteloord

Dintelmond

Dintelmond 3

Gescheiden

Dintelmond 2
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BIJLAGE D – OVERZICHT LOZINGSPUNTEN
Overzicht HWA uitlaatconstructies - gemeente Moerdijk
Putcode

Straat

Plaats

x-coördinaten

y-coördinaten

A0363.017

Brabantse Bellefleur

Fijnaart

92.006

406026

A0363019

Brabantse Bellefleur

Fijnaart

92009

406023

A0361019

Goudreinet

Fijnaart

91902

406145

A0361013

Goudreinet

Fijnaart

91822

406084

A0361011

Goudreinet

Fijnaart

91825

406080

A0361021

Goudreinet

Fijnaart

91896

406148

A0287043

Kadedijk

Fijnaart

91457

405352

A0290033

Koningin Julianastraat

Fijnaart

91417

405591

B6900007

Prinses Beatrixstraat

Fijnaart

91099

405730

C0190027

Prinses Christinastraat

Fijnaart

91030

406109

B0192027

Prinses Margrietstraat

Fijnaart

90951

405986

B0192031

Prinses Margrietstraat

Fijnaart

90974

405964

A0351009

Rozenhof

Fijnaart

91283

406194

A0366011

Sterappel

Fijnaart

91928

405960

A0366013

Sterappel

Fijnaart

91931

405956

A0357007

Westkreekweg

Fijnaart

90989

406102

A0344037

1-Februariweg

Heijningen

85079

408436

A0344039

1-Februariweg

Heijningen

85061

408456

A0260037

Arbeidsweg

Heijningen

85476

407418

A0304051

Markweg Zuid

Heijningen

86066

406894

A0304131

Markweg Zuid

Heijningen

85608

407272

A0304135

Markweg Zuid

Heijningen

86063

406887

B0090033

Sluisweg

Heijningen

85222

407622

A0065081

Mauritsweg

Klundert

95606

408283

A0067099

Molenvliet

Klundert

96025

409513

A0067103

Molenvliet

Klundert

96067

409461

A0067095

Molenvliet

Klundert

96101

409433

A0082035

Prins Willemstraat

Klundert

95586

408299

A0084069

Rondeel

Klundert

95294

408249

A0374005

Stavanger

Klundert

96409

408710

A0374011

Stavanger

Klundert

96512

408759

C0103023

Van Strijenstraat

Klundert

96567

408831

A0119017

Zevenbergsepoort

Klundert

96039

408499

C0045061

Grintweg

Moerdijk

102457

412714

C0126073

Koning Haakonstraat

Moerdijk

102655

413008

A0128025

Schokkerstraat

Moerdijk

102461

412717

A0129065

Steenweg

Moerdijk

102418

412972

A0129087

Steenweg

Moerdijk

103527

411798

A0131025

Wethouder Mattheestraat

Moerdijk

102702

412864

A0013049

't Reekje

Noordhoek

95489

406485

A0118053

Witte Weideweg

Noordhoek

95987

406421

A0376005

Antoniusstraat

Standdaarbuiten

94499

403126

A0376003

Antoniusstraat

Standdaarbuiten

94489

403135

A0376009

Antoniusstraat

Standdaarbuiten

94508

403110

A0109019

Dansvlinder

Standdaarbuiten

94601

403531

A0109013

Dansvlinder

Standdaarbuiten

94633

403488

A0109009

Dansvlinder

Standdaarbuiten

94689

403420

A0109049

Dansvlinder

Standdaarbuiten

94695

403413

A0109051

Dansvlinder

Standdaarbuiten

94786

403305

B5750055

Molenstraat

Standdaarbuiten

94765

402848

A0240013

Sportstraat

Standdaarbuiten

94543

403179

A0190065

Vuurvlinder

Standdaarbuiten

94518

403396

A0190063

Vuurvlinder

Standdaarbuiten

94401

403472

B0191127

Prinses Irenestraat

Willemstad

88904

409884

A0193045

Priorindreef

Willemstad

89734

411193

Project 2019-17 - Datum: 3 augustus 2020

69 van 97

vGRP Moerdijk 2021-2024
Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen

Putcode

Straat

Plaats

x-coördinaten

y-coördinaten

A0193039

Priorindreef

Willemstad

89866

411130

A0193033

Priorindreef

Willemstad

89902

411188

A0059009

Zandkreek

Willemstad

89964

411082

A0059007

Zandkreek

Willemstad

90010

411152

A0940003

Bloemenpad

Zevenbergen

99550

405722

A0940005

Bloemenpad

Zevenbergen

99536

405730

A0900029

Blokweg

Zevenbergen

101145

407050

A0930013

Boterbloem

Zevenbergen

99591

405704

A4050031

De Knip

Zevenbergen

100054

407327

A4050033

De Knip

Zevenbergen

100065

407330

A4050027

De Knip

Zevenbergen

100191

407429

A8510015

De Vlasserij

Zevenbergen

99455

406087

A4100041

Koekoeksedijk

Zevenbergen

101138

407279

A4425075

Kristallaan

Zevenbergen

100172

406357

A5070055

Looierij

Zevenbergen

101519

406590

A5700045

Molenbergstraat

Zevenbergen

100639

406145

A0444005

Regenboogstraat

Zevenbergen

100030

406363

A8025025

Suikerpad

Zevenbergen

100382

406398

A0045013

Wilgenroos

Zevenbergen

99715

405634

A0045017

Wilgenroos

Zevenbergen

99767

405598

A0045021

Wilgenroos

Zevenbergen

99817

405568

A0045025

Wilgenroos

Zevenbergen

99872

405536

A8950059

Wilhelminapark

Zevenbergen

101408

406704

A0168029

De Omloop

Zevenbergschen Hoek

106186

409096

A0168019

De Omloop

Zevenbergschen Hoek

106010

409048

A0168017

De Omloop

Zevenbergschen Hoek

106013

409055

A0168031

De Omloop

Zevenbergschen Hoek

106199

409076

A8410011

De Vier Uitersten

Zevenbergschen Hoek

106053

409832

A1940001

Dorsvlegel

Zevenbergschen Hoek

106231

409400

A1900019

Driehoefijzersstraat

Zevenbergschen Hoek

105969

409463

A1900035

Driehoefijzersstraat

Zevenbergschen Hoek

106177

409176

A3350137

Hoofdstraat

Zevenbergschen Hoek

105541

410196

A1980001

Ploegschaar

Zevenbergschen Hoek

106314

409286

A0184013

Schrepel

Zevenbergschen Hoek

106100

409580

A0156009

Spoordreef

Zevenbergschen Hoek

105095

410669

A0855009

Sportpark Zevenbergschen Hoek

Zevenbergschen Hoek

106215

409748

A1920015

Vlaskam

Zevenbergschen Hoek

106148

409515
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Overzicht GEM /VGS overstort en uitlaatconstructies - gemeente Moerdijk
Putcode

Straat

Plaats

x-coördinaten

y-coördinaten

A0344.037

1e Februariweg

Dintelmond

85067,77

408441,497

A0304.051

Markweg Zuid 1C

Dintelmond

86067,57

406891,745

A0090.031

Sluisweg 25

Dintelmond

85233,67

407625,630

A0260.033

Markweg Zuid 5A

Dintelmond

85571,99

407484,566

A0304.131

Markweg Zuid 4A

Dintelmond

85618,28

407279,068

B0024.029

West. Par. Weg

Fijnaart

91465,92

406407,603

B0217.021

Eerste Kruisweg

Fijnaart

92079,92

406122,27

C0190.023

Margrietstraat

Fijnaart

90987,35

406081,082

A0259.009

Appelaarseweg 37

Fijnaart

90824,75

405310,790

A0259.003

Appelaarseweg 24

Fijnaart

90817,41

405325,337

A0287.029

Kadedijk 62

Fijnaart

91467,63

405347,024

E5750.007

Molenstraat 105

Fijnaart

90654,80

405827,755

A0275.017

Veluwestraat

Heijningen

87423,80

407657,31

C6850.017

Pr. Hendrikstr. 39

Helwijk

89148,51

410318,707

A0173.005

L. de Collignystraat 7

Helwijk

A0084.041

Rondeel 51-59

Klundert

89036,48
94963,49

410103,65
408447,578

A0087.007

Schanspoort 65

Klundert

95842,04

409043,099

A0025.013

Blauw Hoefsweg 22

Klundert

95711,50

408814,321

C5750.009

Molenstraat 3

Klundert

95956,51

408726,854

C0112.003

Voorstraat 46

Klundert

96010,19

408579,074

C5750.003

Molenstraat 27

Klundert

96010,19

408579,074

A0106.013

Vestkant 5/Verlaatstr.

Klundert

95979,03

408882,222

A0020.053

Ambachtsherenweg

Klundert

96605,87

409089,942

A0088.061

Schansweg 69

Klundert

95767,69

409419,686

A0033.015

de Gracht 1

Klundert

96177,76

408513,158

A0050.015

Houtzagerij 26-33

Klundert

96240,49

408634,997

A0056.021

Kerkweg 71

Klundert

96495,20

409250,137

A0068.109

Moye Keene 9

Klundert

96305,87

408443,469

B0109.027

Vlietweg 10

Klundert

95912,83

409638,657

A0003.041

Kloosterlaan 26

Langeweg

105072,59

406759,595

A4800.003

Weth. Trompersstr.11

Langeweg

104654,44

406891,627

A76
A0130.011

Kon. Haakonstraat 16

Moerdijk

102657,47

413002,687

Visserstraat 12

Moerdijk

102294,53

412940,072

A0129.033

Steenweg 82

Moerdijk

102404,22

413031,204

A0128.005

Schokkerstraat 31

Moerdijk

102469,74

412663,807

A0213.005

Burg. Hopmanstr.50

Noordhoek

96151,77

406313,908

B0219.001

Groeneweg 64

Noordhoek

96611,82

406320,388

A0118.013

Witte weideweg 34

Noordhoek

95777,62

406539,264

A0236.027

Noordhoek

95330,25

405780,308

A0236.025

Repelweg
t Reekje 1

Noordhoek

95551,89

406468,96

A0073.079

Noordschans 83

Noordschans

95290,87

410361,192

A0233.035

Past. v. Reijnsstraat 39

Standdaarbuiten

94236,99

403307,007

A0229.003

Timberwolfstraat 33

Standdaarbuiten

94872,09

403262,726

B6450.031

Oude Kerkstraat 13A

Standdaarbuiten

94287,60

402833,329

A0224.039

Kreekdijk 33

Standdaarbuiten

94531,73

404791,001

A0231.027

Oudendijk 45

Standdaarbuiten

93960,49

404182,801

A0239.005

Sluissedijk 7

Standdaarbuiten

93848,60

403538,509

A0138.007

Benedenkade

Willemstad

89538,71

412207,798

A0162.005

In de Wijngaard 7

Willemstad

90043,22

411219,191

A0159.015

Hofstraat 30

Willemstad

89238,76

412044,336

A0142.023

Callenburghln. 16

Willemstad

85618,28

407279,068

A0183.003

P. van Oldenburghln. 57

Willemstad

89335,19

411240,093

A0207.001

Zr. Lanckhaarln. 1

Willemstad

89390,91

411298,278

A0147.005

Dr. J.v.d. Tempelln. 12

Willemstad

89435,48

411358,205

A0202.011

J. v.d. Wassenaarln. 4

Willemstad

89467,79

411406,808

A4500.033

Kuringen 1

Zevenbergen

100828,09

406015,716

A7200.083

Schansdijk

Zevenbergen

101029,71

406952,114
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Putcode

Straat

Plaats

A5850.021

Mosselbank 12

Zevenbergen

100454,08

407283,54

A4100.039

Koekoeksedijk 15B

Zevenbergen

101168,10

407282,516

A4100.013

Koekoeksedijk 20

Zevenbergen

101245,87

407866,163

A4100.017

Koekoeksedijk 18

Zevenbergen

101347,82

407864,996

A4100.021

Koekoeksedijk 16

Zevenbergen

101448,96

407862,974

B6850.029

Prov. Weg Westhoek

Zevenbergen

101266,59

406699,828

A9650.015

Past. v.Kessellaan 3

Zevenbergen

100955,41

406003,986

A3250.037
A2450.011

De Hil

Zevenbergen

101326,16

405960,621

Etersem 1

Zevenbergen

99923,40

406396,823

A5350.109

Luchtenburg 2

Zevenbergen

99628,21

406960,846

A3170.007

Herik 1

Zevenbergen

99714,73

406045,901

A5025.031

De Lint 62

Zevenbergen

99239,88

406410,536

A8230.029

Touwslagerij 3

Zevenbergen

101965,59

406267,207

A8725.033

Touwslagerij 9

Zevenbergen

102158,31

406355,713

A8900.049

De Wieken 27

Zevenbergschenhoek

105906,49

409273,098

A8325.057

De Vang 31

Zevenbergschenhoek

105972,86

409083,412

A1900.001

Driehoefijzersstraat 29A

Zevenbergschenhoek

106162,33

409164,836

A7650.013

Sporenbergstraat 7

Zevenbergschenhoek

105722,66

409750,453
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BIJLAGE E – TERUGBLIK AFGELOPEN PLANPERIODE
In 2013 heeft de gemeenteraad van de Gemeente Moerdijk het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan
(vGRP) 2014-2019 vastgesteld In deze bijlage evalueren we het vGRP, zodat we hieruit lering kunnen
trekken voor de planperiode van het nieuwe VGRP

Welke werkzaamheden zijn verricht?
Onderstaande tabellen bieden een overzicht van geplande activiteiten Bij elke activiteit staat aangegeven
of deze is uitgevoerd, in uitvoering of voorbereiding is, is heroverwogen/vervallen of uitgesteld In het geval
de activiteit niet is uitgevoerd staat de reden daarvan vermeld
Legenda:

✓

Uitgevoerd

In uitvoering

In voorbereiding

X

Heroverwogen of niet meer van toepassing
Uitgesteld

Planvorming en onderzoek
1

Status

Bijwerken revisiegegevens huisaansluiting (1x3 jaar
verzamelen en extern verwerken)

Toelichting
Continue proces
Aandachtspunt is verwerking in
databeheersysteem. Actueel tot
september 2018 . Mutaties van laatste 2
jaar zijn nog niet verwerkt i.v.m. de
overstap en implementatie naar een nieuw
beheerpakket

2

Bijwerken beheergegevensbestanden

Continue proces
Aandachtspunt is verwerking in
databeheersysteem. Actueel tot
september 2018 .Mutaties van laatste 2
jaar zijn nog niet verwerkt i.v.m. de
overstap en implementatie naar een nieuw
beheerpakket

3

Bijwerken/opstellen kaartmateriaal
rioolbemalingsgebieden

✓

Uitgevoerd

4

Beoordeling jaarlijkse inspecties (extern)

Periodiek uitgevoerd

5

Onderzoek herziening rioolbeheerstrategie 2004

✓
✓

6

Onderzoek foutieve aansluitingen (pilot Nieuwbouw)

✓

In Noordhoek is in 2018 een pilot
uitgevoerd en is er intensief toezicht
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Risicogestuurd beheer is verder uitgewerkt
en toegepast in de afgelopen planperiode
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Planvorming en onderzoek

Status

Toelichting
gehouden door de gemeneente

7

Onderzoek foutieve aansluitingen verhard oppervlak
drukriolering

✓

Er zijn een aantal probeleem gebieden
onderzocht en aangepakt, waaronder
Achterdijk, Drogedijk en Hazeldonkse
Zandweg

8

Onderzoek aanvullend AfvalWaterAkkoord/ WKS
/hydraulische knelpunten (ad hoc)

✓

Met waterschap is een heroverweging en
een nader beschouwing opgesteld. In 2020

9

Onderzoek gegevensbeheer drainage/
grondwatervoorzieningen (incl. maken kaartmateriaal)

Nog niet alles is in beeld. Momenteel wordt
binnen het nieuwe beheersysteem e.a.
ingericht.
De volwaardige drainagestelsels met
doorspuit en inspectievoorzieningen zijn
wel verwerkt

10

Opstellen beheerplan drainage

11

Actualiseren basisrioleringsplannen, incl. actualisatie
verhard oppervlak
(kern Moerdijk, kern Helwijk en gebied D
Zevenbergen)

Nog niet alle drainage is in beeld. Wel is in
2016 en 2019 een
grondwaterstandanalyse gemeentebreed
uitgevoerd als vorobereidng op een
beheerplan drainage

✓

Helwijk is gereed inclusief een
watersysteemanalyse.
Gebied D Zevenbergen is gereed, inclusief
doorrekening van gebied A en B i.v.m.
centrumplanontwikkelingen
Kern Moerdijk wordt opgenomen in het
BRP ++

12

Actualisatie overkoepelend basisrioleringsplan
Moerdijk naar BRP++ (1x/10 jaar)
(intergrale afval-, hemel- en grondwater benadering),
incl. actualisatie verhard oppervlak)

Nog niet alle kernen zijn opnieuw
doorgerekend. I.v.m. implementatie
databeheersysteem en doorvoeren
mutaties en revisies wordt noodgedwongen
gewacht met de nieuwe berekeningen voor
het BRP++

13

Voorbereiden en opstellen nieuw vGRP en
afvalwaterplan

In 2019 is het vGRP 2014-2019 met een
jaar verlengd. Vaststelling nieuw vGRP
voor eind 2020.
Overweging voor een (afval)
waterketenplan wordt in
samenwerkingsverban gedaan

14

Periodieke herziening / actualistie kostendekkingsplan

X

Niet uitgevoerd in samenwerkinsgverband.
Wel bij reguliere bestuursrapportages is
geactualiseerd en uitgebreid
teruggekoppeld

15

Opstellen operationele programma’s vrijverval /
mechanische riolering

✓

Periodiek uitgevoerd
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Onderhoudsprojecten vrijverval / mechanische
riolering

Status

Toelichting

16

Witte Weideweg Noordhoek 2012-007

✓

Uitgevoerd, combinatie met AWA
maatregelen om een pilot met een
alternatieve voorzienig uit te voeren

17

Relinen en deellijnen Diverse 2013-001

✓

Uitgevoerd

18

Stationstraat Zevenbergen 2012-005

19

Schansdijk Zevenbergen 2009-010

20

Wagenmakerij Zevenbergen 2013-015

21

Zuiddijk Langeweg 2013-011

22

Oosterstraat Klundert 2012-023

23

Molenberglaan Klundert 2013-022

24

Folke Bernadottelaan Willemstad 2013-012

25

Lammergors Zevenbergen 2013-013

26

Generaal Allenweg Zevenbergen 2013-014

27

Krugerstraat Klundert 2013-005

28

Schansweg Klundert 2013-007

29

Markt, Kerkstraat, St. Janstraat Standdaarbuiten
2013-006

30

Julianastraat Moerdijk 2013-009

31

Noordhoeksedijk, Weeldijk Noordhoek 2013-008

32

Hoofdstraat Zevenbergschen Hoek 2013-010

33

Van Steelandstraat Zevenbergen

34

St. Josephstraat Zevenbergen

Uitgesteld

35

Vervanging/relining riolering (renovatieschema GBI gelijkmatige verdeling)

Nieuwe beheerstrategie is
geimplemeteerd. Dit heeft geleid tot minder
vervangingen.

36

Gemaal 627 – Geerland Zevenbergen (vervanging
mech./electr.en overig)

✓

Uitgevoerd

37

BBB 199- Prins Hendrikstraat Helwijk (vervanging
mech./electr.en overig)

✓

Uitgevoerd
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Gedeeltelijk uitgevoerd

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Uitgevoerd

✓
✓
✓
✓

Uitgevoerd

Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd, gedeelte Timberwolfstraat is
extra meegenomen

Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd
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Onderhoudsprojecten vrijverval / mechanische
riolering

Status

Toelichting

38

Gemaal 603 – Benedenkade 12 Willemstad
(vervanging mech./electr.en overig)

✓

Uitgevoerd

39

Gemaal 602 – Grintweg 5 Wllemstad

Uitgevoerd

40

Gemaal 752 – Esso tankstation A16

41

Drukrioolunits Hazeldonkse Zandweg (vervanging
bouwkundig/ mech/ electr en overig)

✓
✓
✓

42

Realiseren persleiding Zevenbergenschen Hoek

Uitgevoerd

43

Configureren randvoorzieningen

44

Renovatie wijkgemalen 2 x E+M; 8 x E

45

Ranovatie drukriolering

46

Overname 4 Drukrioolaansluitingen Dintelmond

47

Aanschaf nieuwe materialen (pompen) wijkgemalen

48

Aanschaf nieuwe materialen (pompen) drukriolering

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

(Verbeter)maatregelen afval,- hemel- en
grondwaterzorgplichten
36

Maatregelen OAS / afvalwaterakkoord / WKS

Status

✓
X

Uitgevoerd
Uitgevoerd

Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd
Uitgevoerd
Jaarlijks uitgevoerd
Jaarlijks uitgevoerd

Toelichting

Aantal maatregelen zijn uitgevoerd
Aantal maatregelen zijn heroverwogen en
niet meer van toepassing. Vanuit nader
beschouwing wordt in 2020 een nieuwe
(afval)waterketenakkoord opgesteld methet
waterschap.

37

Maatregelen actualisatie BRP (bij herziening update
doorvoeren)

Actualisatie is uitgesteld

38

Knelpunten riolering Noordschans / Noordhoek /
Klundert -verplaatsen overstort/ inclusief afkoppelen

Alleen Klundert zijn de maatregelen aan de
overstort nog niet uitgevoerd. Hier wordt
een vuilfuik overwogen, zoals ook
toegepast bij de Witte Weideweg in
Noordhoek uitgevoerd

39

Foutaansluitingen: Maatregelen knelpunt hemelwater
op drukriolering
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40

Saneren resterende ongezuiverde lozingen 40
heroverwegen (inclusief voorbereiding en eigen
bijdrage bewoners)

Vooronderzoeken en een nieuwe
veldinventarisatie is uitgevoerd. Nieuwe
niet aangesloten percelen zijn aan het licht
gekomen. (totaal 54).
Diverse percelen zijn inmiddels voorzien
van een aanlsuiting of een vergelijkbare
voroziening. Voor de overige 38 percleen
dient met het oog op de Omgevingswet
nadere afspraken /
doelmatigheidsafwegingen worden
gemaakt met het waterschap.

41

Meten en monitoren- meetaparatuur riolering

42

Ombouw communicatie gemalen 110 stuks (analoog
naar GPRS)

✓

Uitgevoerd

43

Realisatie waterberging in openbare ruimte
(adhoc maatregel wateroverlast)

✓

Uitgevoerd

44

Aanvullende maatregelen interactie riolering en
watersysteem Fijnaart

✓

Uitgevoerd

45

Afkoppelen icm vervangingsinvesteringen +
incidenteel / adhoc

✓

Uitgevoerd

46

Stimulering burgerinitiatieven afkoppelen

47

Maatregelen grondwateroverlast incidenteel/ adhoc

48

Uitbreiding grondwatermeetnet
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Deels uitgevoerd, fase 2 moet nog worden
uitgerold

Deels uitgevoerd. In de
ervaringswerkplaats Waterproof Fijnaart en
met Operatie Steenbreek / Week van ons
Water hebben we hier aandacht
aanbesteed.

✓

Uitgevoerd, op een aantal locaties hebben
perceeleigenaren een aansluiting voor
grondwater gekregen, waarop hun eiegen
draiange kan worden aangesloten
Grondwatermeetnet in Zevenbergen is
uitgevoerd. Overige plaatsen staan voor
2021 op de panning (totaal circa 25 extra
peilbuizen)
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Evaluatie samenwerking (Waterkring West)
Zie onderstaande tabel voor een overzicht projecten 2014-2019 Waterkring West
Projecten samenwerking
Waterkring West 2014 - 2019

Status

Toelichting

1

✓

Het Waterloket is een digitaal document dat gemeenten kunnen gebruiken op de
eigen website om inwoners te informeren over water gerelateerde zaken

2

Waterloket

Gezamenlijk
vGRP/Afvalwaterplan

✓

Een tactisch beleidsplan waarin het beleid van waterschap en gemeenten samen
wordt gebracht Het bevat geen nieuw beleid, maar beidt mogelijkheden tot verdere
afstemming en synergie tussen de riolering en het transportsysteem en de
zuiveringen
De evaluatie van het afvalwaterplan heeft plaatsgevonden in 2018 Na vaststelling
van het vGRP 2020-2023 wordt besluit genomen of en in welke vorm een nieuw
afvalwaterplan wordt opgesteld
Heeft in de eerste fase een beheervisie met best practices op het gebied van
onderhoud aan gemalen, drukriolering en persleidingen en de aansturing van deze
elektromechanische systemen opgeleverd; Dit kan als afgerond beschouwd worden
Vervolgfase 2 is gericht op kennisdeling dmv uitwisseling in bijeenkomsten; wordt als
regulier werk beschouwd dat buiten formele context verder kan
Inzicht in hoeveelheid en oorzaken rioolvreemd water In 2013 kwam op de RWZI
Putte 5% rioolvreemd water binnen en op de RWZI Ossendrecht kwam in datzelfde
jaar 29% rioolvreemd water binnen Bij het rioolgemaal van Woensdrecht verpompte
in 2013 28% rioolvreemd water
Heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak voor maaien en een blauwdruk voor het
bestek voor de aanbesteding Directievoering gecentraliseerd bij waterschap
Meerwaarde van gezamenlijk optrekken baggeren wordt niet gezien binnen
projectgroep Er vindt al afstemming plaats tussen waterschap en gemeente
als er een opgave is Structurele samenwerking wordt niet zinvol ervaren, omdat dit
meer maatwerk vereist en de frequentie van de werkzaamheden lager is dan bij
maaien
Heeft geleid tot ontwikkeling van een minimale (doelmatige) dataset binnen het
Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (MDS-GWSW)
Doel: volgen en inspelen op landelijke ontwikkelingen mbt het GWSW en
gezamenlijk databeheer
Meetplannen waarmee prestaties voorspeld kunnen worden en op basis van
overeengekomen normen het systeem geoptimaliseerd kan worden
Startmeetnet met bestaande meetlocaties, uitrol meetnet vanuit overkoepelend
meetplan

3

Beheer/onderhoud
gemalen en
persleidingen fase 1

✓

4

Rioolvreemd water en
foutaansluitingen

✓

5

Onderhoud
watersystemen (maaien
en baggeren)

✓

6

Digitale
informatieverwerking

7

Meten en monitoren

8

Kansenkaart
relinen/structuurkaart
afkoppelen

9

Grondwatermeetnet

10

Hoofdpost
gemaalsturing

11

Inzicht financiën

12

Risico gestuurd beheer /
assetmanagement
riolering

Gezamenlijk traject is niet uitgevoerd Besloten om implementatie op gemeentniveau
te houden

14

Klimaatadaptatie

Opgenomen in jaarplanning
Door het Rijk en de koepels worden de bestaande samenwerkingsregio’s op het
gebied van de waterketen gezien als optimaal schaalniveau en gremium voor de
aanpak van de DPRA-opgave klimaatadaptatie

16

Samenwerkingsovereen
komst 2018-2022

✓
✓
✓
✓

✓
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Kansenkaart opgeleverd Regiorapportage en afstemmen op resultaten
klimaatanalyse komende planperiode
Gezamenlijk traject voor beheer en onderhoud grondwatermeetnet bij Brabant Water
ondergebracht In 2018 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
Betreft deelname aan pilot enkel door gemeente Bergen op Zoom en Halderberge
De gemeente Moerdijk heeft haar eigen hoofdpost via externe ontsluiting via SWWB
project gerealiseerd
Opstellen van een gezamenlijk format kostendekkingsplan behorende bij het vGRP
In project waren te grote verschillen in methodiek en uitgangspunten De gemeente
Moerdijk maakt gebruik van het format van Arcadis voor kostendekkingsplan voor
het GRP 2021-2024

Programmaplan en samenwerkingsovereenkomst Vastgesteld door BO Waterkring
West
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Evaluatie: uitgaven en onderbouwing kredieten vGRP 2014-2019
Onderstaande tabellen bieden een overzicht van de uitgaven, verantwoording en onderbouwing van de
kredieten uit het voorgaande vGRP Moerdijk 2014-2019
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BIJLAGE F – BELEIDSKADER EN REFERENTIESCHEMA
STEDELIJK WATERBEHEER
Thema

(Stedelijk) afvalwater
Visie op afvalwaterbeheer

Regierol en loketfunctie (communicatie,
meldingen en klachten)

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)
Beleidskeuzen referentiekader
De inzameling en transport van (afval)water is van belang voor een
gezonde, veilige en comfortabele
leefomgeving

Idem gezamenlijk visie

Gemeente heeft verbrede zorgplicht
aanvaard

Gemeente Moerdijk werkt met
het smalle spoor voor de
zorgplicht

Alle percelen en woonschepen op het
gemeentelijk grondgebied waar
afvalwater vrijkomt, moeten zijn
voorzien van een aansluiting op de
riolering, uitgezonderd bij specifieke
situaties waar lokale behandeling
doelmatiger is

Alle percelen en woonschepen
op het gemeentelijk grondgebied
waar afvalwater vrijkomt, moeten
zijn voorzien van een aansluiting
op de riolering, uitgezonderd bij
specifieke situaties waar lokale
behandeling doelmatiger is

Afvalwater zoveel mogelijk afzonderlijk
van regen- en grondwater inzamelen
en afvoeren naar een zuivering
Regen- en grondwater bij voorkeur
niet afvoeren naar de rwzi

Zoveel mogelijk afvalwater
separaat inzamelen van
hemelwater en afvoeren naar
geschikte lozingslocatie

Regierol
De verantwoordelijkheid, het initiatief
en de zorg voor het afvalwater,
hemelwater en stedelijk grondwater
ligt bij de gemeente De feitelijke taken
die bij de zorgplicht horen kunnen
uitbesteed worden afhankelijk van de
beschikbare personele capaciteit
Waar doelmatig worden taken in het
samenwerkingsverband Waterkring
West opgepakt

Idem gezamenlijk visie

Loketfunctie
De gemeente is voor de inwoners en
bedrijven het eerste aanspreekpunt
voor alle waterzaken Daarnaast geeft
iedere gemeente zelf invulling aan de
communicatie middels een (digitaal)
waterloket met daarop praktische
informatie en voorlichting naar burgers
over afvalwater, hemelwater en
grondwater
Klachten en meldingen die binnen
komen worden geregistreerd in het
meldingensysteem en volgens
afgesproken regels afgehandeld door
deskundige medewerkers en/of de
Officier van Dienst
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Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)

De gemeente werkt met een
servicelijn waar klantvragen
worden geregistreerd en naar
gelang de aard van de melding
worden doorgezet naar de
betreffende verantwoordelijke

Registreren en afhandelen van
meldingen loopt via het KCC en
zaaksysteem
Buiten kantoortijden is deze
doorgeschakeld naar een
callcenter
Gemeente Moerdijk heeft
daarnaast de consignatiedienst,
waardoor buiten kantoortijd een
medewerker oproepbaar is
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Thema

Beheer en onderhoud (inclusief
bijzondere constructies, analyse,
basismeetnet, gegevensbeheer)

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)
Inspectie obv ontwikkelingen in het
gebied/straat of risicobenadering
Daarbij is de inspectiefrequentie
afhankelijk van de verwachte kwaliteit
van een streng in de tijd Deze wordt
oa bepaald door de leeftijd, functie en
toestand van de objecten De
reinigingsfrequentie dient aangepast
te worden op de (nieuwe)
inspectiestrategie
Reiniging van kolken vindt minimaal 1
keer per jaar plaats

Criteria doelmatige maatregelen (incl
risico analyse / MKBA)

Analyseren en verbeteren functioneren
stelsel

Alternatieve sanitatie en innovatie

De gemeenten in de Waterkring West
streven naar een doelmatige invulling
van de rioleringszorg Het behalen van
de gestelde doelen tegen de
maatschappelijk laagste kosten is
daarbij een uitgangspunt Dit is
maatwerk en kan per situatie
verschillen
De doelmatigheid van oplossingen
hangt samen met risico's in het stelsel,
ontwikkelingen in de omgeving en
(afval)waterketen
Uitgangspunten voor het verbeteren
van het functioneren van het stelsel
zijn:
- Opvolgen analyses uit de OAS
studies ter verbetering van het
functioneren van de waterketen
- Afstemming binnen Waterkring-West
in gezamenlijk meet- en
monitoringsplan over de benodigde
meetgegevens voor analyses naar het
functioneren van het stelsel
- Toetsen verschillen tussen theorie en
praktijk in BRP op basis van metingen
gemalen en overstorten
- Voor het nader onderzoeken van
knelpunten kan de gemeente besluiten
om ook gegevens van de kwaliteit in
het watersysteem te verzamelen
De gemeenten binnen de Waterkring
West volgen de landelijke
ontwikkelingen
Bij bestaande knelpunten of nieuwe
ontwikkelingen worden alternatieven
overgewogen
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Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)
Idem gezamenlijke visie
De reinigingsfrequentie dient
aangepast te worden op de
nieuwe inspectiestrategie
De gemeente Moerdijk is gestart
met risicogestuurd beheer en
onderhoud van het
rioleringssysteem (incl
mechanisch)
Belangrijke pijlers hiervoor zijn
beschikbare data, functie
rioolstreng, bovengrondse
infrastructuur en de integrale
meerjarenplanning binnen de
openbare ruimte
Idem gezamenlijke visie
Gedeeltelijk uitstellen of naar
voren halen van investeringen
(temporiseren) in openbare
ruimte hebben invloed op
(investerings)beslissingen
rioolbeheer

Idem gezamenlijke visie
Gemeente verzamelt
meetgegevens en zet deze in
voor systeemanalyse,
modelberekeningen en studies
De OMWB voert jaarlijks
metingen en controles uit om
algemene kwaliteit afvalwater te
beoordelen Daarnaast vindt bij
enkele specifieke bedrijven
bemonstering plaats op
adviesverzoek van gemeente
Daar waar doelmatig zal
gemeente Moerdijk participerenin
gezamenlijke trajecten
Idem gezamenlijke visie
De gemeente Moerdijk volgt de
actief landelijke ontwikkelingen
Als landelijk of regionale
initiatieven aansluiten op de
gemeentelijk ambities overweegt
de gemeente een actieve
bijdrage aan deze initiatieven
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Thema

(Ongezuiverde) Lozingen buitengebied
(ontheffingen, verbrede zorgplicht, IBA's)

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)
Aanwezige IBA's bij de gemeenten
Woensdrecht, Steenbergen en
Halderberge zijn in eigendom bij de
gemeente en in beheer bij het
waterschap Deze aansluitingen vallen
binnen de rioolheffing Jaarlijks wordt
een nieuwe beheerovereenkomst
afgesloten

Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)
Op 1-7-2020 zijn in Moerdijk 560
panden aangesloten op een
eigen IBA

In totaal zijn 37 panden (nog)
niet aangesloten op de riolering
of een vergelijkbare voorziening
Het afvalwater uit deze panden
wordt op een andere wijze
In Roosendaal en Moerdijk ligt het
verwerkt of geloosd (bijv lozing
beheer en onderhoud bij de
op gierkelder of nog via een oude
perceeleigenaar
septictank)
Ook zijn er locaties die vanwege
Handhaving op ongerioleerde lozingen aankomende herontwikkeling
vindt plaats in samenwerking met het
vanzelf worden gesaneerd
waterschap
In de huidige situatie wordt vaak j
niet of nauwelijks geloosd

Vervangingsinvesteringen/rioolrenovaties Gemeente neemt investerings- en
renovatie-investeringen op basis van
leeftijd en inspectieresultaten

Gemeente Moerdijk maakt bij de
aanpak van ongezuiverde
lozingen samen met het
waterschap een
doelmatigheidsafweging
Bescherming van
volksgezondheid en beperking
negatief aspect voor het milieu is
de standaard Hierbij wordt ook
gekeken naar het voorkomen dat
er kapitaalvernietiging door de
aanleg van onnodige
voorzieningen
Idem gezamenlijke visie

Naast risico’s is kwaliteit van de
riolering bepalend of ingrijpen
Jaarlijks wordt de planning met andere nodig is Kwaliteit wordt bepaald
werkzaamheden in de openbare
door middel van inspecties
ruimte afgestemd Per project wordt
een afweging gemaakt welke
uitvoeringswijze geschikt is

Afstemming investeringen op andere
vakdisciplines

Jaarlijks maakt de gemeente een
integrale afweging tussen geplande
investeringen in de openbare ruimte
op basis van de relevante
beleidsdoelstellingen

Idem gezamenlijke visie

De gemeente is zich er van bewust
dat de gevolgen van
klimaatverandering niet volledig op te
lossen zijn door vergroting van
riolering Bij (her-)inrichting van de
openbare ruimte zal dan ook meer
rekening gehouden worden met
tijdelijke waterberging alvorens het
water gedoseerd afgevoerd of
geinfiltreerd kan worden
Uitgangspunt is het voorkomen van
schade als gevolg van water in het
openbaar gebied
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Thema

KRW-watersysteemanalyse

Incidenten en calamiteiten

Rioolvreemd water

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)
Toekomstige knelpunten in het
watersysteem die een belemmering
zijn voor de waterkwaliteit worden
door het waterschap in beeld gebracht
en in overleg met de partners verder
uitgewerkt
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en
waterschap handelen conform hun
Incidentenplan Stedelijk Water
De overige gemeenten bekijken of zij
de blauwdruk (proces) van dit plan
overnemen
De gemeente heeft een jaarlijks
onderzoeksprogramma naar
ongeoorloofde lozingen
Het opsporen van foutaansluitingen is
standaard onderdeel van
opleveringsinspecties van nieuw
aangelegde riolering
Overige inspanningen tot het
opsporen en verhelpen van foutieve
aansluitingen zijn beperkt tot die
gevallen waarin er sprake is van een
knelpunt

Hemelwater
Visie op het hemelwaterbeheer

Voor de zorgplichten voor hemelwater
ligt de verantwoordelijkheid primair bij
de perceeleigenaar
De gemeentelijke zorgplicht treedt in
werking als redelijkerwijs niet van de
perceeleigenaar verwacht kan worden
dat deze zelf het hemelwater verwerkt
De zorgplichten voor hemelwater
betreft nadrukkelijk een
inspanningsverplichting Periodiek
terugkerende plaatselijke
wateroverlast wordt zoveel mogelijk in
het openbaar gebied tegengegaan

Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)
Idem gezamenlijke visie

De gemeente Moerdijk beschikt
over een generiek
calamiteitenplan IPSW 2018

Idem gezamenlijke visie
Foutaansluitingen betreft een
structureel probleem dat via
goede voorlichting en jaarlijks
terugkerend onderzoek
bestreden moet worden
Binnen gemeente Moerdijk wordt
hier actief op ingezet bij de
mechanische riolering
Door de strategie van aanleg
HWA riolen kan grondwater op
het gemengde stelsel, afkomstig
van particuliere percelen) zoveel
mogelijk worden overgezet
Idem gezamenlijke visie
Regenwater van percelen in
bestaand gebied waarvan de
eigenaar niet zelf in staat is om
regenwater te verwerken kan
afgevoerd worden op
gemeentelijke riolering mits dat
doelmatig is
Per project afwegen of volledig
afkoppelen doelmatig is ism
waterschap Hierbij wordt
uitgegaan van bronaanpak: niet
onnodig mengen van schoon hwa
met vuil afvalwater

Regenwater wordt bij voorkeur niet
afgevoerd naar de RWZI
Regenwater dat valt in openbaar
gebied verwerkt de gemeente lokaal,
bij voorkeur door infiltratie of tijdelijke
berging
Afkoppelen moet een meerwaarde
opleveren voor het totale (stedelijke)
watersysteem
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Thema

Afkoppelambitie en tempo

Taakverdeling en verantwoordelijkheden

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)

Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)

Bestaande bouw
De gemeente streeft naar een
gescheiden afvoer van hemelwater en
weegt bij projecten/herstructurering af
of afkoppelen in bestaande stedelijk
gebied doelmatig is

Idem gezamenlijke visie

Nieuwbouw (geldt ook voor
nieuwbouw in bestaand gebied):
Bij nieuwbouw in bestaand gebied blijft
de perceeleigenaar verantwoordelijk
voor het verwerken van het
hemelwater

Per project samen met
waterschap afwegen of
afkoppelen doelmatig is Hierbij
wordt uitgegaan van bronaanpak;
het niet onnodig mengen van
schoon hwa met vuil afvalwater

Als de perceeleigenaar aantoonbaar
heeft gemaakt dat verwerking van
hemelwater op eigen terrein niet
doelmatig of technisch mogelijk is, dan
pas kan een aansluiting op de
gemeentelijke riolering worden
overwogen
Particuliere eigenaar
De particulier is primair
verantwoordelijk voor de verwerking
van hemelwater

De gemeente Moerdijk overlegt
periodiek met het waterschap in
het waterpanel over
watergerelateerde vraagstukken

Waar dit redelijkerwijs niet mogelijk is
kan een aansluiting op de
gemeentelijke riolering worden
overwogen
In gescheiden gerioleerde wijken en
bij nieuwbouw zal de particulier het
hemelwater gescheiden van het
afvalwater moeten aanbieden In
drukrioleringsgebieden dient de
particulier het hemelwater op zijn
perceel zelf te verwerken

Idem gezamenlijke visie
Particulier is eerst ‘aan zet’ door
hemelwater zoveel mogelijk zelf
te verwerken a vasthouden,
bergen hergebruik
b naar oppervlaktewater’
De gemeente Moerdijk overlegt
periodiek met het waterschap in
het waterpanel over water
gerelateerde vraagstukken

Ontwikkelaar
Bij nieuwbouw is de initiatiefnemer
(projectontwikkelaar, particulier of
gemeente) verantwoordelijk voor het
gescheiden verwerken van
hemelwater en hydrologisch neutraal
houden van de effecten van de
ruimtelijke ontwikkeling

Regierol en loketfunctie (communicatie,
meldingen en klachten)
Klimaatadaptatie: Definitie hemelwater
overlast

Waterschap
Permanent watervoerende
retentievoorzieningen komen in
aanmerking om door het waterschap
te worden onderhouden
zie stedelijk afvalwater

Niet-aanvaardbare vormen van water
op straat zijn over het algemeen:
- regenwater dat vanaf de straat
gebouwen in loopt (materiële schade)
- afvalwater dat in grote mate uit de
riolering op straat stroomt (risico’s
voor de volksgezondheid)
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Idem gezamenlijke visie
Wateroverlast:
Het verschijnsel dat “water op
straat” overgaat in wateroverlast
in de vorm van ernstige hinder
(langdurige onbereikbaarheid) of
leidt tot waterschade
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Thema

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)

Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)

- water op straat dat hoofdwegen
(bijvoorbeeld water in de woning)
blokkeert (belemmering voor
hulpdiensten en economische schade) Waterhinder:
Het verschijnsel bij “water op
straat” dat het water in het
openbaar gebied blijft staan
waardoor wegen tijdelijk (1 á 2
uur) niet begaanbaar zijn maar
niet leidt tot schade aan
gebouwen

Criteria doelmatige maatregelen (incl
risico analyse / MKBA)

De grootste investeringen in het
rioleringsbeheer hangen samen met
de omgang van overtollig regenwater
in de bebouwde omgeving
De meest doelmatige aanpak van
overlast bij hevige regenval vraagt
integratie van de ondergrond
(rioolbuizen) en de bovengrond
(inrichting openbare ruimte)
Voorbeelden hiervan zijn: het tijdelijk
bergen van overtollig regenwater
tussen de trottoirband, goten, wadi's,
waterpleinen ed

Hemelwater mag dus tussen de
trottoirbanden staan zolang er
geen sprake is van schade
Idem gezamenlijke visie
Bij (nieuwbouw)plannen is het in
beeld brengen van de
oppervlakkige afstroming één van
de toetsingskaders bij de
planvorming

Investeringsbeslissingen in de riolering
moeten dus in samenhang met
investeringen in de openbare ruimte
worden genomen
Klimaatadaptatie: Voorkómen hemelwater Modelberekeningen
Idem gezamenlijke visie
overlast bij huidig gebruik
De gemeente toetst de gevoeligheid
van het stelsel op overlast met behulp
van modelberekeningen:
Bestaand gebeid:
- Er mag geen water-op-straat
optreden bij een belasting met bui08
van de Leidraad Riolering
(herhalingstijd van eens in de twee
jaar)
- Wateroverlast (zie definitie) als
gevolg van het buiten de riolering
treden van water wordt zoveel
mogelijk voorkomen door de naast
bui08, standaard de regenreeks van
Rioned/Stowa (stresstest) door te
rekenen om te toetsen op
wateroverlast
In bestaande situaties zal een
doelmatigheidsafweging gemaakt
moeten worden voor de effecten van
oppervlakkige afstroming in het totale
openbaar gebied
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Thema

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)

Klimaatadaptatie: Voorkómen hemelwater Gemeente en waterschap informeren
overlast bij nieuw-/herbouw en toename
elkaar in een vroeg stadium over
van verhard oppervlak
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
Uitgangspunt bij nieuwbouw is het
toepassen van een volledig scheiding
van afvalwater en hemelwater
Ook zal de ontwikkeling als geheel
hydrologisch neutraal gerealiseerd
moeten worden
Nieuwe gebieden:
- Er mag geen water-op-straat
optreden bij een belasting met bui10
van de Leidraad Riolering
(herhalingstijd van eens in de tien jaar)
- Wateroverlast als gevolg van het
buiten de riolering treden van water
wordt zoveel mogelijk voorkomen door
de naast bui10, standaard de
regenreeks van Rioned/Stowa
(stresstest) door te rekenen om te
toetsen op wateroverlast situaties

Rol openbare ruimte en
hemelwaterverwerking
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Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)
De gemeente Moerdijk hanteerd
voor nieuwe gebieden:
- Er mag geen water-op-straat
optreden bij een belasting met
bui 09 van de Leidraad Riolering
(herhalingstijd van eens in de tien
jaar)
- Wateroverlast als gevolg van
het buiten de riolering treden van
water wordt zoveel mogelijk
voorkomen door de naast bui 09 ,
standaard de regenreeks van
Rioned/Stowa (stresstest) door te
rekenen om te toetsen op
wateroverlast situaties
De gemeente Moerdijk overlegt
periodiek met het waterschap in
het waterpanel over water
gerelateerde vraagstukken
Bij nieuwbouw ook hydrologisch
neutraal bouwen

In nieuwbouwsituaties zal de
Kosten voor hydrologisch
openbare ruimte zo ingericht dienen te neutraal bouwen zijn voor de
zijn dat oppervlakkige afstroming niet
ontwikkelaar
leidt tot wateroverlast
Daarnaast wordt bij nieuwe
In principe worden
ontwikkelingen een bergingsnorm
inbreidingsprojecten behandeld als
van 60 millimeter per hectare
nieuwbouwprojecten
verhard oppervlak gehanteerd,
De methode voor het verwerken van
tenzij dit redelijkerwijs niet
het hemelwater hangt echter wel af
haalbaar is Deze berging kan
van andere factoren zoals de
vertraagd afvoeren binnen 24 uur
beschikbaarheid van oppervlaktewater De bewijslast hiervoor ligt bij de
en grondwaterstanden
perceeleigenaar
De principiële voorkeur van de
gemeenten gaat uit naar gescheiden
Bouwpeilen in
verwerking Per situatie dient hier
nieuwbouwplannen liggen 0,30 m
echter een afweging in te worden
boven het straatpeil
gemaakt om tot een doelmatige en
duurzame oplossing te komen
Wateroverlast op eigen terrein
niet afwentelen op openbaar
gebied
Zie bovenstaand punt
Idem gezamenlijke visie
Bij buien groter dan de ontwerpbui
wordt het overtollige hemelwater
Bij werkzaamheden in openbaar
verwerkt in de bovengrond van de
gebied (vanuit andere disciplines)
openbare ruimte met als uitgangspunt wordt afgewogen of hemelwater
dat wateroverlast wordt voorkomen
kan/dient worden afgekoppeld
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Thema

Grondwater
Visie op het grondwaterbeheer

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)

Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)

Binnen de gemeente kunnen de
Idem lange termijnvisie
grondwaterstanden binnen de
gestelde randvoorwaarden natuurlijk
fluctueren zonder dat hierdoor overlast
wordt ervaren als gevolg van
structureel te hoge of te lage
grondwaterstanden
Alle woningen voldoen aan de
bouwkundige eisen om vocht- en
gezondheidsproblemen binnenshuis te
voorkomen Het grondwaterbeleid is
gericht op het zo min mogelijk
verplaatsen van grondwater, ofwel een
zogenaamde hydrologisch neutrale
inrichting Indien grondwater toch wordt
verplaatst verdient het de voorkeur dit
niet af te voeren naar de rwzi, maar
naar oppervlaktewater of op een
geschikte locatie weer in de bodem te
infiltreren
De gemeente beschikt over voldoende
inzicht in de grondwaterhuishouding
om klachten en meldingen goed te
beoordelen

Taakverdeling en verantwoordelijkheden

Structurele grondwaterproblemen op
nieuwbouwlocaties worden voorkomen
door de wijze van bouwen en bouwrijp
maken
Particulier
De verantwoordelijkheid voor het
tegengaan van grondwateroverlast
en/of -onderlast in stedelijke gebied
ligt primair bij de perceeleigenaar
Deze draagt zorg voor het verhelpen
van bouwkundige gebreken en treft
waar redelijkerwijs mogelijk op eigen
perceel maatregelen om
grondwateroverlast te verminderen

Idem gezamenlijke visie
Taakverdeling conform wettelijke
formulering grondwaterzorgplicht
Particulier is daarbij
verantwoordelijk voor het treffen
van maatregelen op eigen terrein

Gemeente
De gemeente heeft de loketfunctie en
regierol voor het afhandelen van de
melding
De gemeente is verantwoordelijk voor
het ondiepe grondwater in openbaar
gebied (perceeleigenaar) Hiervoor
gelden algemene richtlijnen voor de
aan de bestemming gebonden
ontwatering, maar dit maakt de
gemeente geen grondwaterbeheerder
De gemeente treft enkel dan
maatregelen indien er én sprake is
van overlast veroorzaakt door
afwijkende grondwaterstanden in
openbaar gebied én indien dit
doelmatig is De zorgplicht voor
grondwater betreft nadrukkelijk een
inspanningsverplichtingDe gemeente
kan de particulier adviseren over
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Thema

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)

Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)

mogelijk te nemen maatregelen voor
het opheffen van grondwateroverlast

Indien structurele grondwateroverlast
blijft bestaan nadat de particulier aan
zijn eigen verplichtingen heeft voldaan
en het grondwater redelijkerwijs niet
zelf kan verwerken, zal de
gemeentelijke zorgplicht inwerking
treden De gemeente zal dan- voor
zover doelmatig - voorzien in een
afvoermogelijkheid van het overtollige
grondwater
De gemeente legt
grondwaterhuishoudkundige eisen op
bij nieuwbouwplannen Deze worden in
overleg met het waterschap
geformuleerd en vastgelegd in het
watertoetsproces
Waterschap
Het waterschap beheert het water in
beken, sloten, rivieren en kanalen (het
zogenoemde 'oppervlaktewater') Via
het oppervlaktewater wordt het
aangeboden overtollig water
afgevoerd Door het instellen van het
oppervlaktewaterpeil beïnvloedt het
waterschap indirect ook het
grondwaterpeilAndere taken op het
gebied van het waterschap voor
grondwater:
- permanent onttrekken van
grondwater tot een hoeveelheid van
150000 m3/jaar en niet bedoeld voor
bodemenergiesystemen of openbare
drinkwatervoorziening
- tijdelijk onttrekken van grondwater
ten behoeve van bv bronbemalingen,
beregeningen en bodemsaneringen
- registreren van onttrekkingen van
grondwater in een landelijk
registratiesysteem en het uitoefenen
van toezicht en actieve handhaving op
overtredingen
- beoordeelt ook de ruimtelijke
plannen van gemeenten of er
voldoende rekening wordt gehouden
met (grond)water Deze ‘watertoets’
vormt de verbindende schakel tussen
waterbeheer en ruimtelijke ordening
Provincie
De provincie is strategisch
grondwaterbeheerder Dat wil zeggen
dat de provincie in de gaten houdt of
er nog voldoende grondwater van de
gewenste kwaliteit is In dit kader geeft
de provincie vergunningen af, aan de
drinkwaterbedrijven, voor grote
industriële onttrekkingen en voor
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Thema

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)

Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)

warmte- en koude-opslag (WKO)
Drinkwaterbedrijven
In de gemeente Woensdrecht zijn
Brabant Water en Evides
verantwoordelijk voor het drinkwater
De drinkwaterbedrijven onttrekken
grondwater ten behoeve van de
drinkwatervoorziening in NoordBrabant Voor deze onttrekkingen
gelden de vergunningsvoorwaarden
zoals afgegeven door het bevoegd
gezag In dit geval de Provincie NoordBrabant In de vergunning zijn zaken
als diepte van de winning en maximaal
te winnen hoeveelheden vastgelegd
De provincie handhaaft hier op In het
kader van klimaatontwikkelingen en de
geprognotiseerde groei van afzet
drinkwater is onlangs een
bestuursakkoord gesloten
Daarnaast is de bescherming van de
drinkwaterbronnen geregeld via de
PMV, waarin voorwaarden zijn
weggelegd voor activiteiten binnen de
beschermingszones
Regierol en loketfunctie (communicatie,
meldingen en klachten)

De gemeente voorziet in de
loketfunctie bij vragen en/of meldingen
over grondwater in stedelijk gebied
Daarnaast heeft de gemeente de
regierol bij het zorgvuldig afhandelen
van de meldingen Dit betekent dat:
- vragen en klachten in ontvangst
worden genomen
- de gemeente beoordeelt of er sprake
is van overlast
- de gemeente beoordeelt of de
overlast is gerelateerd aan afwijkende
grondwaterstanden
- waar nodig er aanvullend onderzoek
plaatsvindt
- op basis van de vergaarde informatie
een besluit wordt genomen of er
doelmatig maatregelen getroffen
kunnen worden

Idem gezamenlijke visie De
gemeente werkt met een KCC
(servicelijn) waar klantvragen
worden geregistreerd en naar
gelang de aard van de melding
worden doorgezet naar de
betreffende verantwoordelijke

De regierol van de gemeente maakt
niet dat de gemeente alle
bovenstaande acties zelf moet
uitvoeren, dit kan ook liggen bij de
verantwoordelijkheid van de particulier
of het waterschap Dit geldt eveneens
voor het treffen van doelmatige
maatregelen
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Thema

Criteria gewenste grondwaterstand

Definitie structurele grondwater overlast

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)

Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)

De gewenste grondwaterstanden is in
het beleid geformuleerd als een
gewenste ontwateringsdiepte, waarbij
de ontwateringsdiepte is gedefinieerd
als het verschil tussen maaiveld het de
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand
(GHG) In het beleid is onderscheid
gemaakt naar de volgende
bestemmingen:
- Woningen met kruipruimte
- Woningen zonder kruipruimte
- Groenvoorzieningen
- Secundaire wegen en straten
- Primaire wegen
- Bedrijventerreinen

Idem gezamenlijke visie

Afhankelijk van de bodemkenmerken
en ervaringen kan iedere gemeente
eigen gewenste ontwateringsdieptes
per kern/gebied hanteren

In bestaand stedelijk gebied
toetst de gemeente Moerdijk op
structureel hoge
grondwaterstanden in de
openbare ruimte
Voor nieuwbouwlocaties zijn ook
de gewenste ontwateringseisen
geformuleerd in de HIOR als
randvoorwaarde voor de
ontwikkeling
Idem gezamenlijke visie

Eisen nieuwbouw
= 0,7 m
= 0,3 m
= 0,5 m
= 0,7 m
= 1,0 m
= 1,0 m

Structurele afwijking van de gewenste
grondwaterstand (zoals per
bestemming en/of gebied vastgelegd)
waarbij aantoonbaar schade en/of
overlast optreedt als gevolg van deze
afwijking
De gemeente verwerkt de gegevens
periodiek in een grondwaterverslag
Definitie structurele grondwater onderlast De gemeente gaat over tot nader
Idem gezamenlijke visie
onderzoek van mogelijke
grondwateronderlast indien
grondwaterstanden 3 jaar achtereen
een dalende trend laten zien Deze
trend maakt onderdeel uit van een
periodiek grondwaterverslag van de
gemeten grondwaterstanden
Criteria doelmatige maatregelen (incl
In de doelmatigheidsafweging bij
Idem gezamenlijke visie
risico analyse / MKBA)
maatregelen tegen grondwateroverlast
worden de volgende aspecten
meegenomen:
- de voorgenomen maatregel moet in
verhouding staan tot de overlast
- de voorgenomen maatregel moet in
verhouding staan tot andere mogelijke
maatregelen om de overlast te
verminderen
- waar mogelijk worden maatregelen
gecombineerd met andere werken in
de openbare ruimte
- de voorgenomen maatregel leidt niet
tot nieuwe overlast en/of knelpunten
- de voorgenomen maatregel moet
passen binnen het geheel aan
uitgaven van de gemeente aan de
rioleringszorg
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Thema

Voorkómen grondwater overlast en
onderlast bij huidig gebruik

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)
Naast het zorgvuldig afhandelen van
meldingen vergaart de gemeente
structureel inzicht in de
grondwaterhuishouding met behulp
van een grondwatermeetnet
In een periodiek grondwaterverslag
worden trends van stijgende of
dalende grondwaterstanden over de
jaren gesignaleerd

Voorkómen grondwater overlast en
onderlast bij nieuwbouw

Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)
Idem gezamenlijke visie
De gemeente Moerdijk bepaalt
de aandachtsgebieden voor
grondwateroverlast obv
metingen en analyse van het
grondwatermeetnet en obv
meldingen

Bij vervanging, herstrating of
herstructurering wordt de overlast
Bij werken in de openbare ruimte
nader onderzocht Indien
zoals het vervangen van oude riolering doelmatig zal tegelijk met
bepaalt de gemeente vooraf of dit
herinrichting van de openbare
ongewenste wijzingen van de
ruimte een drainage-infiltratiegrondwaterstand tot gevolg kan
systeem worden aangelegd
hebben, en houdt hier rekening mee
bij de uitvoering
Lozing van grondwater vindt in
principe niet op de riolering plaats
De gemeente vertegenwoordigt de
belangen van bewoners in geval van
Bij vaststellen van structurele
(voorgenomen) wijzigingen in
grondwateroverlast wordt waar
grootschalige
mogelijk aansluiting gezocht met
grondwateronttrekkingen (drinkwater, geplande rioolreconstructies om
industrie ed)
de aanleg van voorzieningen om
het overtollige grondwater af te
voeren te combineren
Via het instrument van de watertoets
Idem gezamenlijke visie
(waterparagraaf in bestemmingsplan)
en via het programma van eisen van
Bij nieuwbouw zal zo min
de Openbare Ruimte geeft de
mogelijk gebruik worden gemaakt
gemeente actief sturing aan het
van ontwateringsmiddelen Indien
proces van bouwrijp maken De
mogelijk verdiend ophogen de
ontwikkelaar zorgt voor minimaal 1
voorkeur Dit wordt onderzocht
jaar aan metingen van de
dmv geohydrologisch onderzoek
grondwaterhuishouding (middels
peilbuizen, minimaal 2 meetmomenten
per maand) als input voor de
waterparagraaf van een ontwikkeling
Het uitgangspunt voor nieuwbouw is
dat er zo min mogelijk gebruik
gemaakt wordt van
ontwateringsmiddelen Indien mogelijk
verdient “ophogen” de voorkeur Dit
wordt onderzocht in een
geohydrologisch onderzoek Bij het
afwegen van alternatieve werkwijzen
worden zowel investeringskosten als
beheerkosten meegenomen

(basis) Grondwater meetnet

Bij inbreidingen stuurt gemeente door
voorwaarden te verbinden aan de
bouwvergunning Deze zullen veelal
echter minder uitgebreid van aard zijn
dan bij uitbreidingen
De gemeente beheert en onderhoudt
een grondwatermeetnet om voldoende
inzicht te verkrijgen in de
grondwaterhuishouding om meldingen
en klachten te kunnen beoordelen
Er zijn minimaal 2 meetmomenten per
maand Ieder jaar analyseert de
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De gemeente Moerdijk beschikt
over een grondwatermeetnet dat
representatief is voor het stedelijk
(bebouwd) gebied
Het meetnet is geautomatiseerd
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Beheer/onderhoud en monitoring (incl
analyses, etc)

Referentielijn
Gezamenlijke visie Waterkring
(lange termijn)
gemeente de metingen in een
grondwaterverslag

Grondwaterstanden worden
minimaal 1 keer per dag
geregistreerd en opgeslagen
Uitlezen van de geregistreerde
data gebeurt 2 keer per jaar

Grondwatervoorzieningen in het
beheerpakket dienen volledig en
actueel te zijn Op basis van deze
informatie onderhoudt de gemeente
de objecten systematisch Indien
voorzieningen nog niet volledig in
beeld zijn start de gemeente een
inventarisatie om op termijn een
compleet beeld te verkrijgen

Idem gezamenlijke visie

Particuliere voorzieningen vallen hier
buiten

Samenwerking en afstemming taken
Samenwerking in de keten

Gemeente Moerdijk visie
(lange termijn)

De regionale samenwerking vindt
plaats op basis van een
samenwerkingsovereenkomst Door
het toevoegen van de waterbedrijven
is de samenwerking verder verbreed
naar de gehele waterketen

Door de aanwezigheid van slecht
doorlatende lagen is op
verschillende locaties een
natuurlijke hoge grondwaterstand
Dit probleem wordt meestal
aangepakt dmv drainage
Om de 3- 5 jaar wordt de
bekende drainage doorgespoten
of nav meldingen Actiever
omgaan met overige
(onbekende) drainage en de
registratie in beheerpakket is
aandachtspunt

Idem gezamenlijke visie
Voortzetten van samenwerking
met waterschap, provincie en
omliggende gemeenten Blijvende
deelname in
SWWB verband

Visie op de lange termijn:
Een gezamenlijke invulling van beleid
en strategie, met behoud van
verschillen per bestuurlijke organisatie
Specifieke taken worden centraal
binnen de Waterkring West/SWWB
uitgewerkt op basis van doelmatigheid
Financiën en personele invulling
Heffingsgrondslagen (verbrede
rioolheffing buitengebied, grondslagen
afvalwater- hemelwatergrondwaterzorgplicht)

Personele bezetting en kwetsbaarheid
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De rioolheffing wordt per organisatie
geheven op basis van verschillende
uitgangspunten

Idem gezamenlijke visie

Binnen de gemeente Moerdijk
wordt harmonisering van de
Lange termijn visie:
rioolheffing wordt nagestreefd
Er wordt gestreefd naar een
Vereenvoudiging
heffingsgrondslag die meer recht doet heffingsmaatstaf obv het
aan de invulling van de
waterverbruik Er wordt een
zorgplichten(oa harmonisatie en
onderzoek uitgevoerd naar de
flexibilisering)
grondslag van de heffing
Formatie dient afgestemd te zijn op de Idem gezamenlijke visie
invulling van de zorgplichten in dit
GRP Basis is invulling van de formatie
volgens leidraad riolering voor zover
deze actueel is voor de huidige
zorgplichten
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Beleidskader en afwegingen: Risico gestuurd beheer binnen gemeente Moerdijk
Gedifferentieerd onderhoudsregime op basis van een risicobenadering en met afwegingen naar
maatschappelijk en economisch belang
Tijdens de aankomende planperiode 2020-2024 wordt nog meer invulling gegeven aan het reeds aanwezige
systeem voor een risico-gestuurde/gedifferentieerde benadering van beheer en onderhoud van vrijverval
riolen in de gemeente Moerdijk Het idee hierbij is om de knelpuntlocaties intensiever worden onderhouden
ten opzichte van andere locaties
Door het verder uitwerken van Risico-gestuurd beheer kunnen we beheerkeuzes beter onderbouwen We
geven veel geld uit om goed de functionaliteit van de riolen in onze gemeente waar te borgen Door
gestructureerd te werken en duidelijke beslissingen te nemen onderbouwen we waarom we dit doen Het
idee is dat Risico-gestuurd beheer kijkt op een systeemniveau naar de riolering en het watersysteem De
keuzes die op dit systeemniveau worden gemaakt bepalen wat er op objectniveau gebeurt Op
systeemniveau houden we rekening met een juiste balans tussen de gewenste prestaties, de risico’s en de
kosten
Met de riolering en het bijbehorende watersysteem willen we:
✓
✓
✓

Een prettige, gezonde en duurzame leefomgeving behouden (bestaande omgeving) of creëren
(uitbreidingslocaties)
Schade door overtollig water voorkomen
Schade door een tekort aan water voorkomen

Op basis van de inspectieresultaten, meldingen en verbeteringsopgaven wordt een investeringsprogramma
voor het vervangen en renoveren van de bestaande riolering opgesteld Hierdoor is de gemeente Moerdijk in
staat om werkzaamheden in de openbare ruimte integraal af te stemmen ( Vervanging van de riolering vindt
altijd plaats in combinatie met weg- en/of wijkvernieuwingswerkzaamheden Maatregelen worden integraal
geprioriteerd op basis van doelmatigheid, maatschappelijk belang en politieke gevoeligheid Op deze manier
bespaen we als gemeente kosten en wordt hinder tot een minimum beperkt Relining is voor de gemeenten
een volwaardig alternatief
Het onderhoud aan de riolering is grotendeels gebaseerd op een vaste frequentie (cyclisch onderhoud) Het
voordeel hiervan is een periodieke reiniging, inspectie en uitvoering van (reparatie)maatregelen aan
gemeentelijke stelsel Bijvoorbeeld alle (vrij verval) riolen worden eenmaal per tien jaar gereinigd,
geïnspecteerd en eventueel gerepareerd/gerenoveerd Een nadeel van deze methodiek is dat
rioolvoorzieningen met een belangrijke maatschappelijke, economische en ecologische waarde in hetzelfde
onderhoudsregime vallen als rioolvoorzieningen met een geringer belang Bijvoorbeeld: een ingestort riool
onder een drukke verkeersroute veroorzaakt een groter maatschappelijk probleem, dan een ingestort riool in
een rustig woonerf
We willen hier doelmatig mee omgaan door in de komende planperiode het concept risico gestuurd beheer
verder uit te werken in de vorm van risicoprofielen Dit zal opgezet worden aan de hand van” Risico = Kans x
Gevolg” de benadering zit als volgt uit

Kwaliteit gestuurd

Risico gestuurd

Stelselkenmerken

Omgevingskenmerken
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Inspectiegegevens

Kans gebeurtenis

Vernieuwingsbudgeten

Gevolgen en schade

Kwaliteitsontwikkeling

Risico profielen

Degradatiegedrag

Grenswaarden

Aan de hand van een risicomatrix wordt de belangrijkheid vanuit het disfunctioneren van het gemeentelijke
riool cq de openbare ruimte In de planperiode VGRP 2020-2024 verder uitgewerkt
De lijn die we willen volgen Risico = kans * effect

Als we de kans en de impact hoog inschatten, dan voeren we meer frequent of grootschaliger onderhoud uit
Als we de kans en de impact laag inschatten, dan kunnen we minder frequent (of beperkter) onderhoud
uitvoeren Een voorbeeld van een hoge kans en impact is een oud riool dat onder een drukke weg loopt Door
zo’n riool vaker te inspecteren krijgen we zicht op de kwaliteitsontwikkeling en kunnen we adequater
ingrijpen als een mankement dreigt te ontstaan Maar de riolen die op particulieren terreinen onder huizen
lopen (Moerdijks eigen) wordt beschouwd ook als een risico Hierin gaan we op basis van de geformuleerde
risicoprofiel acteren Waarbij we weten uit ervaringen van reeds uitgevoegde projecten dat de ligging van
met name de rioolhuisaansluitingen van meer dan 80% bij riolen, die op particulier terreinen liggen niet klopt
Dit zal ook beteken dat financieel er meer dan 15%- tot 20% meerkosten mee zal brengen
Impact 5=minimaal
kans
1=
waarschijnlijk

zeer

2= waarschijnlijk
3=mogelijk
4= onwaarschijnlijk
5=zeldzaam

4=klein

3=middel

2=hoog

toelaatbaar

niet
zorgwekkend zorgwekkend acceptabel

toelaatbaar
Acceptabel
Acceptabel
Acceptabel

toelaatbaar
toelaatbaar
Acceptabel
Acceptabel
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toelaatbaar
toelaatbaar
Acceptabel

zorgwekkend
zorgwekkend
toelaatbaar
toelaatbaar

1=maximaal
niet
acceptabel
niet
acceptabel
zorgwekkend
zorgwekkend
toelaatbaar
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BIJLAGE G – FINANCIËN EN KOSTENDEKKINGSBEREKENING
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BIJLAGE H – ASSETMANAGMENTPLAN RIOLERING EN WATER
2019-2023 (HAVENBEDRIJF MOERDIJK NV)
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