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Samenvatting 

 

Voor u ligt het Gemeentelijk Riolerings Plan Delft voor de planperiode 2012-2015. Dit Gemeentelijk 

Riolerings Plan (GRP) is een uitwerking van de gemeentelijke watertaken (zorgplichten) op het gebied 

van afvalwater, hemelwater en grondwater.  

 

Ten einde te kunnen voldoen aan de drie zorgplichten zijn drie verschillende ambitieniveau’s (laag, 

midden, hoog) beschreven. In het GRP is het ambitieniveau midden uitgewerkt. Bij dit niveau voldoen 

we aan de wettelijk plicht, wordt voorkomen dat riolen instorten (met alle gevaren van dien) en 

worden maatregelen getroffen om problemen met hoge grondwaterstanden (grondwateroverlast) te 

voorkomen. Dit ambitieniveau wordt aangevuld met het pluspakket (gebaseerd op het hoge 

ambitieniveau) om overlastgevoelige locaties de komende jaren te ontlasten en gebruik te maken van 

de kansen die ontwikkellocaties bieden. Het pluspakket is effectgericht en leidt tot een directe 

vermindering van wateroverlast op gevoelige plaatsen.  

 

Het treffen van maatregelen om grondwateroverlast te voorkomen is ook gewenst met het oog op de 

gewenste vermindering van de grondwateronttrekking in Delft-Noord (DSM). Het treffen van 

grondwatermaatregelen leidt ertoe dat de gemeente op termijn een minder groot belang heeft bij 

instandhouding van de grondwateronttrekking waardoor de (financiële) bijdrage lager kan worden in 

de toekomst. Voorts heeft circa 40% van Delft in meer of mindere mate last van hoge 

grondwaterstanden. Bij vermindering van de grondwateronttrekking wordt dit percentage hoger. Dit 

kan leiden tot gezondheidsklachten en verval van panden die mede de historische en 

stedenbouwkundige identiteit van Delft bepalen. Daarnaast is het onderhoud aan de openbare ruimte 

duurder in het geval van hogere grondwaterstanden. 

 

Lange termijn visie 

Delft krijgt door klimaatverandering te maken met extremere weercondities: stortbuien, langdurige 

droogteperioden en hittegolven. Deze effecten zijn echter qua tempo en omvang onzeker. 

Klimaatverandering is een complex en omvangrijk vraagstuk. Om Delft veilig en leefbaar te maken 

zijn maatregelen nodig. Door de grote mate van onzekerheid is lastig te bepalen welke maatregelen 

noodzakelijk zijn, en of en hoe de realisatie aansluit bij de optredende effecten van 

klimaatverandering. Dit betekent dat de gemeente hinder of overlast nooit kan uitsluiten.  

 

De lange termijn visie gaat er van uit dat de gemeente zich richt op de inrichting van een robuust en 

toekomstbestendig rioolsysteem (duidelijke hoofdstructuur en flexibele inrichting). Voor bestaand 

bebouwd gebied kost dit tijd. Met het groot onderhoud kunnen verbetermaatregelen worden 

doorgevoerd. Bij nieuwbouw en herstructurering kan dit bij de aanleg worden meegenomen. Voor de 

hotspot wateroverlast gebieden geldt dat binnen de planperiode zoveel mogelijk problemen worden 

opgelost, uitgaande van het uitgangspunt ‘werk-met-werk’. 

 

 

Strategie 

 

Afvalwaterzorgplicht 

Voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater wordt in geval van nieuwbouw of 

herstructurering gekozen voor de aanleg van een separate vuilwater riolering en – afhankelijk van de 

locatie – een duurzame oplossing voor de inzameling en transport van hemelwater, al dan niet 

gecombineerd met grondwater. Dit laatste is zeker het geval voor de ontwikkellocaties en de hotspot 

wateroverlast gebieden. De ontwerpeisen voor de vuilwater riolering gaan reeds uit van extreme 

weersituaties en worden om die reden met het oog op de klimaatverandering in beginsel niet 

geactualiseerd. In de hotspot wateroverlast gebieden wordt op basis van expert judgement bepaald of 

aanpassing noodzakelijk is.. 

 

Rioolvervanging kan het beste uitgevoerd worden door ‘werk-met-werk’ te maken. Bij 

herstructureringen of groot onderhoud in de stad worden riolen met een restlevensduur van minder 

dan 3 jaar vervangen in het geval van klinkerbestrating en 5 jaar in het geval van asfaltverharding. 

Voor de hotspot wateroverlast gebieden geldt dat daar waar de rioolcapaciteit ontoereikend is, riolen 
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met een restlevensduur van minder dan 5 jaar vervangen worden in het geval van klinkerbestrating en 

10 jaar in het geval van asfaltverharding. Zo wordt voorkomen dat de straat te snel opnieuw open 

moet. Om grip te houden op de toestand van de riolering worden rioolinspecties uitgevoerd. Als de 

kwaliteit van een riool onvoldoende is, wordt de levensduur zo mogelijk door reparaties opgerekt tot 

de eerstvolgende wijkrenovatie of ander groot onderhoud. Ook gemalen en andere 

rioleringskunstwerken worden tijdig vervangen of verbeterd.  

Het tempo van rioolvervanging wordt opgehoogd tot gemiddeld 5 kilometer afvalwater riolering per 

jaar. In 2011 is voorzien dat ca. 7 kilometer afvalwater riolering wordt vervangen, in de planperiode 

2012 tot en met 2015 zal 5 kilometer afvalwater riolering per jaar worden vervangen. In totaal wordt 

de komende planperiode 20 kilometer vuilwater riolering vervangen. De rioolvervanging komt 

overeen met een globaal investeringsbedrag van 5 miljoen euro per jaar. Voor de rioolvervanging 

wordt de gehele rijweg opgepakt en na vervanging teruggelegd. Daarmee is de rijweg na vervanging 

volledig vernieuwd. 

 

De gewenste rioolverbetering vloeit voort uit de optimalisatiestudie. Binnen deze planperiode wordt 

de bijdrage van ca. 2,1 miljoen euro voldaan voor maatregelen die andere partijen zullen treffen en 

een deel – ca. 1,5 miljoen euro – van de door de gemeente te realiseren maatregelen. Het overige deel 

– ca. 0,7 miljoen euro – zal worden gerealiseerd in de volgende planperiode. Vanuit het waterplan 

worden (beperkt als gevolg van het realiseren van de bezuinigingstaakstelling) ondersteunende 

maatregelen uitgevoerd in en om het oppervlaktewater zodat het effect van overstortingen vanuit de 

riolering minder groot wordt. Te denken valt aan de verbetering van doorstroming, bredere 

watergangen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Bij herstructureringen of inbreidingen wordt 

eveneens ingezet op dit type maatregelen. 

 

Hemelwaterzorgplicht 

De locatiespecifieke situatie bepaalt de keuze voor het type rioolsysteem (gescheiden, verbeterd 

gescheiden of een ander duurzaam alternatief). Uitgangspunt is dat zo min mogelijk schoon 

hemelwater naar de AWZI wordt getransporteerd. Bij herstructurering alsmede in de hotspot 

wateroverlast gebieden wordt een separaat hemelwaterriool aangelegd, gecombineerd met een 

voorziening voor grondwater. Er wordt naar gestreefd dat burgers en bedrijven binnen financieel en 

praktisch haalbare grenzen het hemelwater op eigen terrein verwerken. Bij de dimensionering van het 

hemelwater riool wordt dit echter niet als uitgangspunt gehanteerd. 

 

Omdat de kosten voor afkoppelen relatief hoog zijn, is het uitgangspunt dat afkoppelen alleen 

gebeurt bij groot onderhoud of herstructurering. Op basis van expert judgement wordt ingeschat dat 

maximaal 2 km per jaar moet worden vervangen. Dit wordt gedaan door aanleg van een DIT-riool. De 

kosten hiervoor bedragen ca. 0,75 miljoen euro. 

 

Grondwaterzorgplicht 

In de grondwatervisie is de aanpak met betrekking tot grondwateroverlast omschreven. Deze lijn is 

nog steeds actueel. In beginsel worden grondwatermaatregelen in openbaar gebied aangelegd bij 

groot onderhoud in de stad indien de ontwateringsdiepte structureel minder dan 50 cm is. Indien de 

ontwateringsdiepte ligt tussen 50 en 70 cm, wordt onderzocht of ontwateringsmiddelen noodzakelijk 

zijn. Bij een ontwateringsdiepte van 70 cm of meer worden in beginsel geen ontwateringsmiddelen 

mee genomen bij werkzaamheden. De gemeente voert alleen technische maatregelen uit ter 

beïnvloeding van de grondwaterstand, als die maatregelen volledig in openbaar gebied kunnen 

worden genomen. Binnen de hemelwaterzorgplicht wordt voorzien in de aanleg van 2 kilometer 

Drainage Infiltratie Transport (DIT) riool per jaar. Vanuit de grondwaterzorgplicht zal gedurende de 

planperiode gemiddeld additioneel 1 kilometer per jaar worden gerealiseerd.  

 

Voor de hotspot wateroverlast gebieden geldt dat in het geval van structurele grondwateroverlast, in 

beginsel altijd drainage wordt aangelegd bij groot onderhoud of dat andere maatregelen met een 

vergelijkbaar effect worden toegepast. Als gedragslijn wordt aangehouden dat grondwater-

maatregelen in openbaar gebied worden aangelegd indien de ontwateringsdiepte structureel minder 

dan 70 cm is. Indien de ontwateringsdiepte ligt tussen 70 en 90 cm, wordt onderzocht of 

ontwateringsmiddelen noodzakelijk zijn. Bij een ontwateringsdiepte van 90 cm of meer worden in 

beginsel geen ontwateringsmiddelen mee genomen bij werkzaamheden. De inzameling en het 
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transport van grondwater wordt in beginsel gecombineerd met hemelwater. Met deze aanpak wordt 

mede geanticipeerd op de vermindering van de grondwateronttrekking in Delft-Noord en de 

klimaatverandering. 

 

Kostenstijging  

De investeringsuitgaven voor de planperiode 2012-2015 bedragen in totaal 24,5 miljoen euro. 

Onderverdeeld naar circa € 20 miljoen voor de zorgplicht afvalwater, circa € 3 miljoen voor de 

zorgplicht hemelwater en circa € 1,5 miljoen voor de zorgplicht grondwater. De exploitatiekosten 

bedragen circa € 3,2 miljoen per jaar.  

In de komende planperiode zijn er extra uitgaven  als gevolg van een stijging van de 

loonkosten/prijsontwikkeling, nieuwe investeringsuitgaven, extra taken binnen de nieuwe 

zorgplichten en het extra onderbrengen van kosten van straatvegen. De geleidelijke toename van de 

te inspecteren rioollengte (inclusief daarbij behorende en daaruit resulterende acties) zorgt eveneens 

voor een lichte kostenverhoging. De prognose van de stijging van de rioolheffing (rekening houdend 

met een onttrekking vanuit de reserve Riolering) is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

totaal verhaalbare kosten 2011 2012 2013 2014 2015

eigenarendeel € 127,30 € 132,14 € 137,16 € 142,37 € 147,78

gebruikersdeel < 500 m3 € 35,80 € 37,16 € 38,57 € 40,04 € 41,56

gebruikersdeel > 500 m3 € 0,42 € 0,44 € 0,45 € 0,47 € 0,49

stijging - CPI-/GWW-index 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

stijging - a.g.v. verbreding 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

Totaal stijging 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%  
 

De in dit GRP genoemde strategieën leiden tot een programma van plannen en maatregelen die de 

komende periode dienen te worden uitgevoerd. In onderstaande tabel zijn de kenmerken van het 

ambitieniveau midden samengevat.  

 

onderdeel ambitie midden 

vernieuwen riolen   

afvalwater 5 km 

hemelwater 2 km 

grondwater 1 km 

realisatie basisinspanning   

totaal 85%
1)

 

riolering op orde   

  ja 

kosten   

totaal per jaar € 9.400.000 

aanpak weg   

bij onderhoud rijweg 

kwaliteit weg verbeterd 

kosten/jaar in rioolheffing € 1.100.000 

grondwateronttreking DSM   

verregaande vermindering (<800 m3/uur) mogelijk na: 35 jaar 

kosten/jaar ca. 350.000,-/jaar 

 
1)

 In de planperiode 2016 – 2020 wordt de basisinspanning geheel gerealiseerd 
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1 Inleiding 
 

De rioleringszorg, aanleg en het beheer en onderhoud van de riolering, heeft tot doel om de 

volksgezondheid te beschermen, wateroverlast te voorkomen en de milieubelasting te beperken. 

Dit gemeentelijk rioleringsplan (GRP) beschrijft de doelen en eisen voor de gemeentelijke 

zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast geeft het GRP 

een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren. Naast de strategie 

voor de lange termijn, is een concreet maatregelenprogramma opgenomen voor de periode 2011 

tot en met 2015, inclusief een kostenraming en een planning. 

 

1.1 Aanleiding 

Het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een wettelijke verplichting (art. 4.22 Wet 

milieubeheer). De gemeente is op grond van de Wet verankering en bekostiging Gemeentelijke 

Watertaken (hierna: Wet gemeentelijke Watertaken) verplicht om uiterlijk op 1 januari 2013 te 

beschikken over een verbreed GRP. In dit verbreed GRP dient aandacht te worden besteed aan een 

brede zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Concreet gaat het om: 

- zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater; 

- zorgplicht voor afvloeiend hemelwater; 

- zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater. 

In het voorgaande GRP ‘Gemeentelijk Rioleringsplan 2006 – 2010 (beheerplan riolering)’, zoals 

vastgesteld in de raadsvergadering van 26 januari 2006, is hiertoe reeds een aanzet gegeven. 

 

De gemeentelijke activiteiten ten behoeve van deze zorgplichten kunnen worden betaald uit de 

rioolheffing (voorheen rioolrecht). 

 

1.2 Beleidskaders en procedures 

Het gemeentelijk waterbeleid is vastgelegd in het waterplan Delft. Het waterplan geeft de richting 

aan voor het duurzaam omgaan met water in de stad. Het uitvoeringsprogramma van het 

waterplan is er mede op gericht om te komen tot duurzaam integraal waterbeheer. Belangrijke 

kaders voor het waterbeheer zijn het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW; 2 juli 2003), de 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW; 22 december 2000) en het Nationaal Bestuursakkoord 

Waterketen (5 juli 2007). Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem 

kwantitatief op orde te krijgen en daarna te houden. De KRW richt zich op het verbeteren van de 

grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. De voor Delft noodzakelijke maatregelen zijn verankerd in 

het waterplan van de gemeente en zijn voor zover relevant doorvertaald naar het GRP. Het 

Nationaal Bestuursakkoord Waterketen benadrukt de samenwerking in de waterketen met het oog 

op een meer doelmatige en transparante waterketen. Op 26 mei 2011 is het nieuwe Nationaal 

Bestuursakkoord Water ondertekend. 

 

Om een goede waterhuishouding te realiseren is een goede afstemming en samenwerking met het 

Hoogheemraadschap van Delfland noodzakelijk. Met het hoogheemraadschap, de buurgemeenten 

en met Delfluent is een optimalisatiestudie voor de afvalwaterketen uitgevoerd. De resultaten van 

deze studie zijn meegenomen in dit plan. Gelet op de samenwerking is onderhavig GRP in overleg 

met het hoogheemraadschap tot stand gekomen. Ook is het plan voorgelegd aan de provincie 

Zuid-Holland en de Vrom-Inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het plan is 

vastgesteld door de gemeenteraad. 
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1.3 Leeswijzer / opbouw van het plan 

In hoofdstuk 2 is de evaluatie van het GRP 2006 – 2010 opgenomen. Tevens zijn in dit hoofdstuk de 

resultaten beschreven van de uitgevoerde Benchmark rioleringszorg. In hoofdstuk 3 is ingegaan op 

de ambitie voor de drie zorgplichten. Hoofdstuk 4, 5 en 6 gaan respectievelijk in op de 

afvalwaterzorgplicht, hemelwaterzorgplicht en grondwaterzorgplicht. In hoofdstuk 7 is ingegaan 

op de middelen en de kostendekking. In bijlage 1 is een lijst met afkortingen opgenomen en een 

lijst met definities. In bijlage 2 is de relevante wetgeving beschreven. 
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2 Evaluatie planperiode 2006 – 2010 
 

2.1 Inleiding 

 

Het algemene doel van het rioleringsbeleid in Delft voor de planperiode 2006-2010 was: het 

aanleggen en instandhouden van een goed functionerend openbaar rioolstelsel: 

� dat de volksgezondheid beschermt 

� dat wateroverlast zoveel mogelijk voorkomt 

� dat de milieubelasting beperkt 

� met een efficiënte inzet van middelen. 

Het gemeentelijk rioleringsplan is op 16 december 2010 met een jaar verlengd (nota 1112374). De 

doelstellingen zijn derhalve ook van toepassingen voor het jaar 2011. In deze evaluatie zijn ook de 

resultaten over 2011 (voor zover bekend) meegenomen. 

 

Om deze doelstelling te bereiken zijn in de afgelopen planperiode de volgende functionele eisen 

gehanteerd: 

� een waterdicht rioolstelsel (m.u.v. drainage/infiltratie riool) 

� een constructief voldoende sterk rioolstelsel 

� voldoende capaciteit voor afvoer van vuilwater  

� voldoende capaciteit voor afvoer van hemelwater  

� voldoende capaciteit voor afvoer van drainagewater  

� voldoen aan de basisinspanning riolering  

� lozingen uit riolering (overstorten) geven geen waterkwaliteitsproblemen 

� alle lozingen voorzien van riolering of lokale zuivering (IBA) 

� geen stankoverlast (geen stankklachten) 

� een planmatig beheer (meerjaren vervangingsplan o.b.v. kwaliteit, gekoppeld aan het 

onderhoudsprogramma wegen; eenduidig vastgelegde taken en bevoegdheden binnen de 

organisatie) 

 

Om aan de functionele eisen te voldoen zijn een aantal programma’s uitgevoerd. Deze worden in 

de navolgende paragrafen toegelicht. 

 

2.2 Beheer 

 

Vernieuwen riolen (groot onderhoud en renoveren riolen) 

In het GRP 2006-2010 is aangekondigd in de planperiode ca. 25 kilometer riool te vervangen. 20 

kilometer door financiering vanuit de exploitatie en 5 kilometer te bekostigen vanuit de 

voorziening. 

 
Tabel 2.1: overzicht voorgenomen en gerealiseerde rioolvernieuwing 

voorgenomen: 2006 2007 2008 2009 2010 

Kilometer 4,0 6,0 6,0 5,0 4,0 

gerealiseerd:      

Kilometer 

vervangen: 

gerenoveerd: 

 

5,09  

0,31  

 

6,43 

0,11  

 

3,06  

0,77 

 

1,68 

0,57  

 

4 

0,2 

 

In de periode 2006-2010 was voorgenomen om 25 km riolering te vernieuwen. In werkelijkheid is 

22,2 km vernieuwd (vervangen of gerenoveerd). De niet uitgegeven financiën zijn teruggevloeid 
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naar de voorziening. In 2011 is gepland om 7 kilometer riolering te vernieuwen waarmee de 

opgelopen achterstand wordt ingehaald.  

 

Vernieuwen gemalen (groot onderhoud en renovatie gemalen) 

In de afgelopen planperiode was gemiddeld € 135.000,- euro per jaar beschikbaar voor het groot 

onderhoud aan de rioolgemalen. Alle rioolgemalen zijn opnieuw geautomatiseerd, dat wil zeggen 

er is nieuwe besturing hardware (PLC’s) in gekomen en de gemalen zijn aangesloten op een nieuwe 

centrale hoofdpost. Het hoofdrioolgemaal Zuidplantsoen is voorzien van nieuwe pompen. De 

gemalen Zuidplantsoen en Krakeelpolder zijn voorzien van geurfilters. Ook het bouwkundig 

onderhoud is uitgevoerd. 

 

Het programma is grotendeels uitgevoerd, bij een aantal gemalen zijn (nog) geen geurfilters 

aangebracht. 

 

2.3 Milieu-investeringen 

In het vorige GRP was het programma van maatregelen voortvloeiend uit het waterplan tot op een 

gedetailleerd niveau met planning opgenomen. Voor dit programma werd een bedrag van bruto € 

9 miljoen min € 2 miljoen subsidie en bijdragen van derden is netto € 7 miljoen geraamd. De 

maatregelen waren opgedeeld in de rubrieken: basisinspanning, waterkwaliteitsspoor, afkoppelen, 

saneren ongerioleerde lozingen (riolering buitengebied) en grondwater. Hieronder volgt een 

evaluatie per rubriek.  

 

2.3.1 Basisinspanning 

Voor de maatregelen voor de basisinspanning exclusief afkoppelen was € 2,6 miljoen opgenomen 

in het vorige GRP. Alle maatregelen zijn uitgevoerd, behalve het aanleggen van een groot 

bergings-transportriool in de Rotterdamseweg omdat deze gerealiseerd zou moeten worden in een 

boezemwaterkering. Inmiddels is een optimalisatiestudie uitgevoerd en is een aangepast 

maatregelprogramma geformuleerd om te voldoen aan de basisinspanning. Het aanleggen van het 

bergings-transportriool is niet langer noodzakelijk.  

Gekoppeld aan andere werkzaamheden in de stad zijn een aantal hydraulische knelpunten in het 

rioolstelsel opgelost. Dit waren het Raam, Jaffalaan, Tramlijn 19  en rioolgemaal Zuidplantsoen. Op 

deze werken was geen subsidie van het Hoogheemraadschap van Delfland van toepassing. 

 

De herautomatisering van de rioolgemalen is in 2009 en 2010 uitgevoerd. Hiermee is real time 

control (RTC) van de (hoofd) gemalen mogelijk gemaakt en ingevoerd. Voorlopig is een eenvoudige 

regeling ingebouwd om ervaringen met het systeem op te doen. 

 

Delft voldoet met name doordat de aanleg van het bergings-transportriool in de Rotterdamseweg 

niet mogelijk bleek, nog niet aan de basisinspanning. Het hoogheemraadschap is hier tijdig 

schriftelijk over ingelicht. De gemeente heeft uitstel gekregen voor het behalen van de 

basisinspanning. Met het hoogheemraadschap worden afspraken gemaakt over de planning voor 

de realisatie van de noodzakelijke maatregelen.  

 

2.3.2 Waterkwaliteitsspoor 

Het uitvoeren van de saneringsmaatregelen in het kader van de basisinspanning en het 

waterkwaliteitsspoor zou ertoe leiden dat – op vier knelpunten na - er zich geen onacceptabele 

negatieve effecten voor de waterkwaliteit zouden voordoen. Aangezien, ondanks het toepassen 

van redelijkerwijs te verwachten maatregelen, niet volledig voldaan kan worden aan het 

waterkwaliteitsspoor, is in de vergunning in het kader van de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren opgenomen dat in toekomstige plannen rekening gehouden moet worden 

met een verbetering van de waterkwaliteit. 
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2.3.3 Afkoppelen 

Voor het afkoppelen van 45 hectare verhard oppervlak van de gemengde riolering was netto € 3,2 

miljoen geraamd. Het afkoppelen bleek in de afgelopen planperiode fors duurder dan geraamd, 

terwijl de subsidie van het hoogheemraadschap lager uitviel doordat andere afkoppeltechnieken 

zijn toegepast (zonder zuivering of vertraging van het afgekoppelde hemelwater). In totaal is netto 

€ 4 miljoen uitgegeven om 23 hectare te kunnen afkoppelen.  

 

2.3.4 Saneren ongerioleerde lozingen 

Het saneren van de ongerioleerde lozingen is in de afgelopen planperiode conform plan uitgevoerd. 

Er is drukriolering en er zijn IBA’s aangelegd in onderstaande projecten. Ten opzichte van het 

vorige GRP is het project Nieuwe Plantage, dat nog niet bekend was, toegevoegd. Er zijn nog een 

beperkt aantal panden niet aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. De eigenaren van deze 

panden weigeren mee te werken om aan te sluiten. Bij een aantal van deze panden is aansluiting 

lastig omdat het een monument betreft. Om medewerking af te dwingen is handhaving 

noodzakelijk. De uitgevoerde maatregelen zijn: 

Project aanleg IBA’s (8 stuks) 

Project drukriool Middelweg (4 aansluitingen) 

Project drukriool Nieuwe Plantage (3 aansluitingen) 

Project drukriool Rijksstraatweg (3 aansluitingen via Pijnacker) 

Riolering Harnaschpolder 

Drukriolering Abtswoude (in projectontwikkeling) 

 

2.3.5 Grondwatermaatregelen 

In het GRP 2006-2010 werd er van uitgegaan dat de aanleg van drainage ten behoeve van het 

beheer van het grondwater bij alle herinrichtingwerken zou kunnen worden meegenomen. In de 

praktijk is gebleken dat dit alleen haalbaar is in werken waarbij ook de gehele riolering wordt 

vernieuwd.  In de afgelopen periode is bij alle rioolvernieuwingen de aanleg van een grondwater 

beheersingsysteem meegenomen. Dit kan drainage zijn, maar ook een drainage infiltratie 

transportriool (DIT-riool). 

 

2.4 Meetplan overstorten 

De in de Wvo-vergunning (na inwerkingtreding van de Waterwet van rechtswege overgegaan als 

Waterwetvergunning) voor de overstorten opgenomen meetverplichting van de overstorten van de 

gemengde riolering is uitgevoerd. Er is in 2006 een meetplan geschreven en ter instemming 

voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarna zijn 22 dataloggers bij overstorten 

in het rioolstelsel gehangen. Inmiddels zijn al weer 11 van deze dataloggers vervangen door 

overstortloggers die draadloos communiceren met de hoofdpost rioolgemalen.   

 

De resultaten van de metingen zijn teleurstellend. Op plaatsen waar de meters geïnstalleerd zijn 

zijn geen overstortingen geregistreerd. Geverifieerd is dat de meters functioneren. Tot op heden is 

de oorzaak waarom er geen waarden zijn geregistreerd niet achterhaald. 

 

Binnen de planperiode van onderhavig GRP zal de gemeente een gewijzigd meetplan aan het 

hoogheemraadschap aanbieden. Dit meetplan wordt in overleg met het hoogheemraadschap 

opgesteld. In dit meetplan zullen tevens de monitoringsvoorstellen uit de watergebiedsstudie 

verwerkt worden. Voorafgaand aan het opstellen van dit nieuwe meetplan zal de oorzaak van het 

falen van de metingen worden achterhaald. 
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2.5 Benchmark rioleringszorg peildatum 1 jan 2010 

De gemeente Delft heeft in het jaar 2007 meegedaan aan de Benchmark Riolering die werd 

georganiseerd door Rioned. Naar aanleiding van de uitkomsten van de benchmark heeft Delft de 

volgende acties voor zichzelf opgesteld: 

 

− Intensivering van de rioolinspecties; 

In het GRP is vastgesteld dat de gemeente Delft de rioolinspecties uitbreidt tot 20 km per jaar, 

m.i.v. 2007. 

− Uitbreiden van het aantal monitoringslokaties bij overstorten; 

In de Wvo-vergunning voor het rioolstelsel van Delft is een meetverplichting voor 

riooloverstorten van gemengde stelsels opgenomen. De gemeente heeft hiervoor een meetplan 

met het Hoogheemraadschap vastgesteld. In 2007 is gestart met de uitvoering van dit meetplan. 

− De totale reinigingskosten 

In komende planperiode vindt een evaluatie plaats van de huidige systematiek van het reinigen 

van de riolen. De kosten en de frequentie van het reinigen maken deel uit van dit onderzoek. 

Ook wordt een relatie gelegd met de doorbelasting van kosten van de veegdienst. 

− Projectbeheersing (Planrealisatie en Planefficiëntie); 

De gemeente heeft veel projecten op de planning staan. Als een project om welke reden dan 

ook vertraagt, wordt een andere project uitgevoerd. De gemeente hecht veel waarde aan het 

realiseren van het aantal geplande kilometers rioolvervanging binnen het geplande budget. Het 

specifiek bijhouden van tijdsoverschrijdingen vanuit de meerjarenplanning riolering naar de 

overall infrastructurele jaarplanning wordt minder belangrijk geacht. Door de gekozen 

werkwijze van de gemeente Delft zal een opgave voor de KPI Planefficiëntie niet mogelijk zijn. 

De gemeente legt de prioriteit bij KPI Planrealisatie waardoor de uitgaven op jaarbasis geen 

grote schommelingen vertoont. 

− Actualiteit van de database 

Voor efficiënt beheer is het belangrijk dat er zoveel mogelijk data van de riolen wordt verzameld 

(basisgegevens). In de afgelopen planperiode heeft Delft hier al een flinke slag gemaakt. De 

basis van het hele stelsel is verwerkt in een databank. Middels een software pakket is deze 

databank door de beheerder te benaderen. In de huidige situatie wordt deze databank steeds 

meer geperfectioneerd. 
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3 Ambitie 
 

 

3.1 Inleiding 

Met het van kracht worden van de Wet gemeentelijke watertaken (1 januari 2008, per 22 december 

2009 verankerd in de Waterwet
1
) zijn de in het GRP vast te leggen taken uitgebreid. De gemeente 

heeft de zorgplicht dat stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater op een 

doelmatige wijze worden ingezameld, geborgen, getransporteerd en/of lokaal worden gezuiverd 

en geloosd. De taakverantwoordelijkheid voor hemelwater en grondwater geldt alleen indien de 

burger of het bedrijf niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken. 

Beoogd is de kans op overlast te beperken tot maatschappelijk aanvaardbare normen (tegen 

maatschappelijk aanvaardbare kosten).  

 

3.2 Lange termijn visie 

Delft krijgt door klimaatverandering te maken met extremere weercondities: stortbuien, 

langdurige droogteperioden en hittegolven. Deze effecten zijn echter qua tempo en omvang 

onzeker. Klimaatverandering is een complex en omvangrijk vraagstuk. Om Delft veilig en leefbaar 

te maken zijn maatregelen nodig. Door de grote mate van onzekerheid is lastig te bepalen welke 

maatregelen noodzakelijk zijn, en of en hoe de realisatie aansluit bij de optredende effecten van 

klimaatverandering. Dit betekent dat de gemeente hinder of overlast nooit kan uitsluiten.  

 

De gemeente dient derhalve zo goed mogelijk – met kennis en kunde – om te gaan met de 

onzekerheden van klimaatverandering. Het is niet bekend wat het neerslagpatroon gaat worden de 

komende periode of hoe het huidige rioolstelsel op deze neerslagpatronen reageert. Ook blijft het 

niet goed mogelijk om de restlevensduur van de riolering te voorspellen. De toenemende 

verstedelijking, de complexiteit van de samenleving, het omgaan met onzekerheden en de wens 

om de kosten maatschappelijk aanvaardbaar te houden vereist niet alleen vakmanschap en een 

gezonde bedrijfsvoering, het vraagt ook om medewerking van burgers en bedrijven. Deze dienen 

meer bewust met vuil en schoon water om te gaan en te leren accepteren dat het rioolsysteem niet 

overal op alle buien is berekend. 

 

De lange termijn visie gaat er van uit dat de gemeente zich richt op de inrichting van een robuust en 

toekomstbestendig rioolsysteem (duidelijke hoofdstructuur en flexibele inrichting). Voor bestaand 

bebouwd gebied kost dit tijd. Met het groot onderhoud kunnen verbetermaatregelen worden 

doorgevoerd. Bij nieuwbouw en herstructurering kan dit bij de aanleg worden meegenomen. Voor 

de hotspot wateroverlast gebieden (zie bijlage 3) geldt dat binnen de planperiode zoveel mogelijk 

problemen worden opgelost, uitgaande van het uitgangspunt ‘werk-met-werk’. 

 

3.3 Doelen 

Passend binnen deze lange termijn visie zijn voor de korte termijn (planperiode 2011 – 2015) doelen 

gesteld die mede invulling geven aan het op de lange termijn realiseren van de gewenste situatie en 

doelen gericht op de implementatie van de zorgplichten. Voor ieder doel zijn een of meer eisen 

geformuleerd waaraan de riolering of inspanning dient te voldoen. Bij de behandeling van de 

zorgplichten in de navolgende hoofdstukken worden deze doelen nader ingevuld via een 

beschrijving van de gewenste situatie voor een bepaald ambitieniveau. In de navolgende paragraaf 

worden de drie ambitieniveaus gepresenteerd. 

 

 

                                                                        
1
 In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de relevante wetgeving 
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Tabel 3.1: overzicht doelen en eisen riolering 

Doelen Eisen

1 doelmatige inzameling en transport

    van afvalwater

a riolering moet in goede staat zijn en constructief

   voldoende sterk

b alle lozingen voorzien van riolering of IBA

c kennis van de toestand van het rioleringsstelsel

2 bescherming van de volksgezondheid a voorkomen van vervuild water op straat

b vuiluitworp uit het rioleringsstelsel moet 

    acceptabel zijn

3 beperking van de kans op structurele

   (grond)wateroverlast

a voorkomen van vervuild water op straat

b de kolken moeten het water bij hevige regenval snel

    af kunnen voeren

c de openbare ruimte moet goed ingericht zijn

4 beperking van de milieubelasting a de vuiluitworp uit het rioleringsstelsel moet

   acceptabel zijn

   de riolering moet voldoende waterdicht zijn

5 verhoging van de belevingswaarde

   van water in de openbare ruimte

a zichtbare afvoer van hemelwater

b benutten van schoon hemelwater en verhogen

    zelfreinigend vermogen van het watersysteem

6 intensivering van de communicatie

   met de burger

a bewustwording voor omgang met (afval)water bij

   burgers en bedrijven door inzetten communicatie-

   traject (website, brochures en bijeenkomsten
 

 

3.4 Ambitieniveau 

Voor de invulling van de rioleringszorg kunnen meerdere ambitieniveaus worden onderscheiden. 

Voor onderhavig GRP zijn drie ambitieniveau beschouwd: 

- Ambitieniveau laag 

- Ambitieniveau midden (is voortzetting huidig beleid en nieuwe wettelijke eisen) 

- Ambitieniveau hoog. 

De beschouwing is terug te vinden in bijlage 4. Op grond van deze beschouwing is als ambitie 

gekozen voor het niveau midden en voor de ontwikkelingsgebieden en de hotspot wateroverlast 

gebieden (overlastgevoelige locaties) voor het niveau hoog. Hiermee voldoen we aan de wettelijk 

plicht, blijft het rioolstelsel op orde, wordt de weg gelijktijdig herstraat, zijn er mogelijkheden voor 

herinrichting, worden de maatregelen uitgevoerd volgens het ‘werk-met-werk’-principe, wordt 

efficiënt en effectief gewerkt en worden maatregelen getroffen om problemen met hoge 

grondwaterstanden ((grond)wateroverlast) te voorkomen.  

 

Het treffen van maatregelen om grondwateroverlast te voorkomen is ook gewenst met het oog op 

de gewenste vermindering van de grondwateronttrekking in Delft-Noord (DSM). Het treffen van 

grondwater-maatregelen leidt ertoe dat de gemeente op termijn een minder groot belang heeft bij 

instandhouding van de grondwateronttrekking waardoor de (financiële) bijdrage lager kan worden 

in de toekomst. Voorts heeft circa 40% van Delft in meer of mindere mate last van hoge 

grondwaterstanden. Bij vermindering van de grondwateronttrekking wordt dit percentage hoger. 

Dit kan leiden tot gezondheidsklachten en verval van panden die mede de historische en 

stedenbouwkundige identiteit van Delft bepalen. Daarnaast is het onderhoud aan de openbare 

ruimte duurder in het geval van hogere grondwaterstanden. 
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4 Afvalwaterzorgplicht 
 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de verplichtingen en ambities voor de afvalwaterzorgplicht. Er wordt 

ingegaan op wat daarvoor nodig is – gelet op de huidige toestand en functioneren van het systeem 

– binnen de planperiode en er wordt een doorkijk gegeven voor de periode erna. Het gaat hier om 

alle voorzieningen die stedelijk afvalwater afvoeren dan wel zuiveren. De voorzieningen voor 

hemelwater en grondwater zijn respectievelijk in hoofdstuk 5 en 6 beschreven. De financiële 

consequenties zijn in hoofdstuk 7 weergegeven.  

 

4.2 Wettelijke verplichting 

Volgens de afvalwaterzorgplicht draagt de gemeente zorg voor een doelmatige inzameling van 

stedelijk afvalwater dat afgevoerd moet worden naar een AWZI. Volgens de (nieuwe) definitie van 

‘stedelijk afvalwater’ in artikel 1.1 Wet milieubeheer gaat het om huishoudelijk afvalwater of een 

mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. 

De gemeentelijke zorgplicht sluit aan bij de zorgplicht van de waterschappen om het stedelijk 

afvalwater te zuiveren. Het voldoen aan de basisinspanning (vuilemissiereductie) en het 

waterkwaliteitsspoor vormt onderdeel van de wettelijke verplichtingen. 

 

4.3 Toestand vuilwater riolering  

De gemeente Delft beslaat 2408 ha waarvan 125 ha aan oppervlaktewater. In de onderliggende 

Basisrioleringsplannen (BRP, zie § 4.5; voor een overzicht: bijlage 5) zijn meer kenmerken van de 

stelsels van Delft opgenomen. Op 1 januari 2010 bedroeg het inwoneraantal 96.612. Binnen de 

gemeentegrenzen zijn ongeveer 49.002 panden op de riolering aangesloten. Het rioleringssysteem 

van Delft bestaat uit vijf hoofdbemalingsgebieden:  

- Van Houtenstraat (overwegend gemengd stelsel; Hoornse Hof gescheiden); 

- Vrijenbansekade (overwegend gemengd stelsel; Zuidpoort gescheiden); 

- Zuidplantsoen (overwegend gemengd stelsel; Bieslandse Kade en Van Miereveltlaan 

vuilinsluitend stelsel); 

- Krakeelpolder (overwegend gemengd stelsel; 

- Slauerhofflaan (gescheiden stelsel). 

 

De totale lengte van de riolering bedraagt ca. 429 km, waarvan ca. 106,5 km gemengde riolering, 

ca. 119 km vuilwater riolering (droog weer afvoer), 152 km hemelwater riolering (inclusief duikers) 

en ca. 51,5 km drainage. Daarnaast is er nog 32 km persleiding en 5 km drukriolering. In totaal 27 

pompunits en 29 gemalen, waarvan 30 voorzien zijn van computerbesturing op afstand, zorgen 

ervoor dat het afvalwater uiteindelijk bij de AWZI komt of wordt geloosd.  

 

Delft heeft 5 openbare toiletten die door de gemeente worden onderhouden. Deze toiletten staan 

op de locaties Halsteeg (visbanken), Oude Langedijk (Urilift), Burgwal (Urilift) en Delftse Hout (2x).  

In Delft zijn 6 individuele behandelinginstallaties voor afvalwater (IBA’s) aangelegd. Ter plaatse van 

de Zuidkolk wordt een vuilwaterinzamelpunt voor de recreatievaart gerealiseerd. 

 

De inspecties naar de kwaliteit van de riolering zijn voor een deel van de riolering uitgevoerd op 

grond van de Nederlandse normering en deels op grond van de nieuwere Europese normering. In 

totaal is 214 km geïnspecteerd, waarvan 158 km volgens de Europese normering. Op basis van de 

inspecties is geschat dat ca. 26,5 km (11,8 %) van de totale lengte afvalwaterriolering (gemengde 

en vuilwaterriolen) binnen vijf jaar aan vervanging toe is. In bijlage 6 zijn de riolen die voldoen aan 

de criteria “Ingrijpmaatstaf” volgens de NEN 3398 rood gemarkeerd. Tevens zijn op deze kaart alle 

geïnspecteerde riolen weergegeven. Het betreft hier alle riolen van Delft. 
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4.4 Ontwikkeling vuilwater riolering 

De hoeveelheid afvalwater riolering zal de komende periode beperkt toenemen. Het stedelijk 

gebied inclusief het uitbreidingsgebied Technopolis is volledig gerioleerd. De uitbreiding van 

Harnaschpolder leidt tot een beperkte toename terwijl herstructurering en inbreiding niet of 

nauwelijks tot meer lengte vuilwater riolering leidt. Het inwoneraantal zal licht stijgen, waardoor 

meer afvalwater afgevoerd moet worden. 

Door klimaatverandering zal de kans op lange perioden met droogte toenemen en hiermee de kans 

op verstoppingen als gevolg van vuilophoping bij het droogvallen van riolering. Dit stelt eisen aan 

het ontwerp van de riolering en voor bestaand riool, aan het beheer en onderhoud. Door de 

klimaatverandering wordt de intensiteit van neerslag ook hoger. Hierdoor stroomt er in korte tijd 

veel hemelwater in de riolering met als gevolg overstortingen in oppervlaktewater of hemelwater 

meer of minder vermengd met afvalwater op straat. De kaart met lokaties van de overstorten is 

opgenomen in bijlage 7. Op de lange termijn zal – als gevolg van het scheiden van waterstromen – 

de afvalwater riolering steeds minder belast worden door hemelwater of grondwater. Hierdoor 

kunnen er rioleringsbuizen met kleinere diameters worden toegepast. Dit is ook gunstig voor de 

zettingsgevoeligheid van het rioolstelsel. 

 

4.5 Gewenste situatie 

In de gewenste situatie vormen de lozingen uit de gemengde riolering (overstortingen) op het 

oppervlaktewater geen bedreiging voor de kwaliteitsambities zoals omschreven in het waterplan of 

zoals deze voortvloeit uit de KRW. De benodigde inspanning om te voldoen aan de basisinspanning 

en het waterkwaliteitsspoor past in een totaalpakket aan maatregelen en is realiseerbaar tegen 

maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het tempo van rioolvervanging houdt gelijke tred met de 

optredende slijtage. De riolen worden, ondersteund door inspecties, op tijd vervangen waarbij er 

naar wordt gestreefd om zoveel mogelijk wijk- en clustergericht ‘werk-met-werk’ te maken. 

 

Er is via praktijkmetingen en een betrouwbaar rekenmodel een goed inzicht in het functioneren van 

de riolering. Ook is er een goed besturings- en informatiesysteem. Het ontwerp, de uitvoering en 

inrichting van afvalwaterriolering is (met het oog op klimaatverandering) gericht op een goed 

functionerend slibtransport om verstopping te voorkomen. Te denken valt aan verbetering van de 

transportkwaliteit. 

 

Om de gewenste situatie te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de gemeente aangeeft hoe 

de rioolstelsels binnen haar beheergebied functioneren. Voor nagenoeg alle gemengde 

rioolstelsels en nieuw aangelegde rioolstelsels zijn hiervoor in voorgaande planperioden 

berekeningen op gesteld. Hieronder staat een overzicht van de BRP (zie ook bijlage 5) 

 

Vrijenbansekade     1996 

Van Houtenstraat    2009 

Krakeelpolder     2009 

Zuidplantsoen     2011 

Van Miereveltlaan    1997 

Bieslandsekade     1997 

Technopolis     2008 

Harnaschpolder I     2007 

Harnaschpolder II    2009 

Buitengebied     1999 

In 2010 is een Optimalisatiestudie uitgevoerd voor het Afvalwatersysteem van Delft (OAS Delft). 
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Voor het bemalingsgebied  Slauerhofflaan beschikt de gemeente niet over een recent hydraulische 

onderbouwing. In de OAS Delft kwam naar voren dat er veel rioolvreemd water door het gemaal 

wordt verpompt. Daarnaast bevinden de nooduitlaten in dit gebied zich in zettingsgevoelig gebied, 

waardoor ook oppervlaktewater het rioolstelsel kan instromen (zie ook de OAS). 

Om goed inzicht te verkrijgen in het functioneren van het bemalingsgebied is inzicht gewenst in 

het hydraulisch functioneren (afstroming en bergingscapaciteit), alsmede in het wateraanbod en 

de hoeveelheid water dat werkelijk wordt verwerkt. Daarnaast is het ook noodzakelijk om inzicht te 

verkrijgen in het milieutechnisch functioneren van het bemalingsgebied. Binnen de planperiode zal 

hiertoe een concreet voorstel met onderzoeksvragen opgesteld en uitgevoerd worden. 

Het is gewenst om binnen de planperiode de basisinspanning te realiseren. Voor een van de vijf 

bemalingsgebieden is dit als gevolg van de werkzaamheden aan de Spoorzone redelijkerwijs niet 

mogelijk. Wel wordt bij alle bemalingsgebieden voldaan aan het waterkwaliteitsspoor. Het 

hoogheemraadschap heeft hiervoor bij de voorbereiding van dit GRP begrip voor getoont. In de 

volgende planperiode kan (en zal) de basisinspanning gemeentebreed gerealiseerd worden. 

 

4.6 Toetsing huidige situatie 

 

4.6.1 Aanleg afvalwater riolering 

Er zijn nog een beperkt aantal panden niet aangesloten op de riolering omdat de eigenaren 

weigeren mee te werken aan de aansluiting op de riolering. Alle panden in het buitengebied zijn 

aangesloten op drukriolering of zijn voorzien van een individueel systeem voor de behandeling van 

afvalwater (IBA).  

 

4.6.2 Rioolvervanging 

Op basis van ervaringen is de gemiddelde levensduur van de afvalwaterriolering gesteld op vijftig 

jaar. In de afgelopen periode zijn als eerste deze oude riolen beoordeeld. Dit zijn de riolen 

aangelegd in de jaren dertig, veertig en vijftig. Daar waar de toestand van deze riolen slecht is, zijn 

deze vervangen. In Delft is 53 km (12%) van de riolen ouder dan 50 jaar. In Delft is er ca. 225,5 km 

afvalwater riolering (106.5 gemengd en 119 km droog weer afvoer). Gemiddeld betekent dit een 

vervanging van 4,5 km afvalwaterriolering per jaar.  

De praktijk wijst uit dat sommige oude riolen nog in een prima staat zijn, echter uit 

inspectieresultaten is gebleken dat in afgelopen periode ook riolen jonger dan 50 jaar in slechte 

staat kunnen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld riolen die in een zettingsgevoelig gebied liggen (Tanthof) of 

inprikpunten van een persriolering. Bij jongere riolen is er een keuze gemaakt of deze in 

aanmerking komen voor vervanging of dat het toepassen van een deelreparatie voldoende is om de 

levensduur van het riool te verlengen. 

 

Het huidige vervangingstempo ligt op gemiddeld 4 km per jaar voor alle riolering (inclusief 

hemelwaterriolering).In bijlage 8 wordt het jaar van aanleg gepresenteerd. Hierin is goed het 

verloop van aanleg jaren te zien in de verschillende wijken. Zo is de wijk Tanthof in 1978 van 

riolering voorzien, in totaal 72 km, waarvan 36 km vuil water riolering. Deze riolering zou 

theoretisch in 2028 vervangen moeten worden.  

 

4.6.3 Rioolverbetering  

In 2005 is onderzocht op welke wijze de gemeente aan de basisinspanning en het 

waterkwaliteitsspoor kan voldoen. In het waterplan en het GRP 2006 – 2010 is hiervoor een 

integraal pakket aan maatregelen opgenomen. Gaandeweg is het inzicht gekomen dat een aantal 

van deze maatregelen niet uitvoerbaar waren of tegen maatschappelijk onaanvaardbaar hoge 

kosten. In 2010 is met het hoogheemraadschap een optimalisatiestudie uitgevoerd voor het 

afvalwatersysteem van Delft. In de optimalisatiestudie is bekeken in hoeverre door bundeling of 

herschikking van maatregelen op de kosten kan worden bespaard. Het resultaat is een nieuw 

pakket aan maatregelen om te voldoen aan de basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor. Er was 

een groot en kostbaar pakket aan maatregelen beoogd om het emissieniveau van de 
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basisinspanning te halen. Er zijn echter mogelijkheden om de emissiereductie tegen lagere 

maatschappelijke kosten te realiseren. De basis voor de optimalisatie ligt in de bergingsruimte in 

het collecteurriool. Omdat hier een substantiële buffer aanwezig is, kan vanuit enkele stelsels met 

een hoge emissie, bij zware neerslag harder naar het collecteurriool worden gepompt, zodat de 

emissie vanuit die stelsels afneemt. Per saldo kan met dit soort maatregelen het gewenste 

emissieniveau worden bereikt. De eerder beoogde maatregelen, waaronder het aanleggen van een 

zeer kostbare bergingsleiding in de Rotterdamseweg, is hierdoor niet meer nodig. 

 

In de optimalisatiestudie wordt het volgende maatregelenpakket geadviseerd: 

1. Handhaven van de oude zuidelijke tak van het collecteurriool als aanvullende berging 

2. Real Time Control (RTC) bij de grootste aanvoerende gemalen, met in het bijzonder: 

a. Centrum-west: aan banden leggen van de zeer grote bemalingscapaciteit 

b. Indische Buurt, apart bemalen met een capaciteit van 325 m
3
/uur (nieuw bemalingsgebied) 

c. Vrijenbansekade-centrum met 900 m
3
/uur (handhaven bemaling ondanks omleiding 

Indische Buurt) 

d. Van Houtenstraat vergroten tot 1500 m
3
/uur 

e. In overleg met de gemeente Pijnacker-Nootdorp terugtoeren VGS-stelsels Ruyven en 

Slagturverstraat (van totaal 400 m
3
/uur naar 0) 

 

De kosten die met dit maatregelenpakket gepaard gaan zijn becijferd op € 4.263.000,-. Dit bedrag 

bestaat uit € 2.170.000,- aan maatregelen uit te voeren in Delft en een bijdrage van € 2.093.000,- 

aan door andere partijen uit te voeren maatregelen. De kosten voor de eerder voorziene 

maatregelen bedroegen € 7.710.000,-. Een besparing van € 3.447.000,-. 

 

4.6.4 Beheer 

Voor een goed beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel is het gewenst een 

onderhoudsstrategie vast te leggen. De onderhoudsstrategie houdt in om voor alle objecten van 

het rioleringsstelsel een vastgesteld kwaliteitsniveau te bereiken dan wel te handhaven. De 

onderhoudsstrategie heeft indirect invloed op de vuiluitworp vanuit de riolering naar het 

oppervlaktewater en het aantal klachten voor de riolering vanuit de bewoners en bedrijven. Het 

onderhoud in Delft is opgesplitst in groot en klein onderhoud (zie tabel 4.1) 

 

Tabel 4.1: basismaatregelen 

type maatregel toestand bestaand object kenmerk functioneren systeem type onderhoud

Onderhoud ongewijzigd handhaven herstel oorspronkelijk functioneren klein

Reparatie beperkte toestandswijziging herstel oorspronkelijk functioneren klein

Renovatie ingrijpende toestandswijziging herstel oorspronkelijk functioneren groot

Vervanging verwijderen bestaand object herstel oorspronkelijk functioneren groot

Verbetering ingrijpende toestandswijziging aanpassing functioneren groot
 

 

� Onderhoud (o.m reiniging) 

Het herstel van het oorspronkelijk functioneren, waarbij de toestand van het object 

ongewijzigd wordt gehandhaafd. 

� Reparatie 

Het herstel van het oorspronkelijke functioneren en een beperkte toestandswijziging wordt 

doorgevoerd. Reparatie heeft betrekking op lokale uitvoering van beheermaatregelen. 

Hierdoor neemt alleen de technische (rest)levensduur van het te repareren onderdeel van het 

rioleringsobject toe. 

� Renovatie 

Het herstel van het oorspronkelijk functioneren waarbij een ingrijpende toestandswijziging 



 

Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2012 – 2015 21 

wordt doorgevoerd zodat een evenaring van technische staat van nieuwaanleg wordt 

verkregen. 

� Vervanging 

Het herstel van het oorspronkelijke functioneren waarbij het object wordt verwijderd en een 

nieuw (gelijkwaardig) object wordt teruggeplaatst. 

� Verbetering 

Het verbeteren van het functioneren van het rioolstelsel. 

Door renovatie, vervanging en verbetering neemt de (rest)levensduur van het gehele 

rioleringsobject zo sterk toe dat deze vergelijkbaar is met nieuwbouw of aanleg.  

 

Onderzoek geeft inzicht in de huidige toestand en de te nemen maatregelen. Door het inspecteren 

van het riool wordt er een goed beeld gekregen van de toestand. Op dit moment is het grootste 

deel van de afvalwaterriolering en 46% van alle riolering geïnspecteerd. Prioriteit is om alle rioleren 

te inspecteren. Op basis van deze inspecties kan het totale beheer voor de gemeente worden 

opgesteld en zal er een beheerscyclus ontstaan:  

1. Beleid 

2. Inventarisatie 

3. Meten/inspectie 

4. Klachten/meldingen 

5. Uitvoering 

6. Onderzoek 

7. Evaluatie 

 

Deze vaste routine heeft als voordeel dat de kosten gelijkmatiger verdeeld zijn. Goed inzicht/kennis 

van het stelsel waardoor er gerichter maatregelen genomen kunnen worden. Qua tijd zal het werk 

van de beheerder ook meer structuur krijgen. 

 

Bij het vervangen en het onderhoud van het rioleringsstelsel is het belangrijk dat de basisgegevens 

op orde zijn. Informatievoorziening en gegevensbeheer zijn dan ook belangrijke onderdelen voor 

de rioleringszorg. In tabel 4.2 is gegevensbeheer uitgewerkt vanuit drie invalshoeken.  

 

Tabel 4.2: invalshoeken beheer 

Invalshoek Doel Toelichting

Middelen Wat? Welke informatievoorzieningsmiddelen worden beheerd: 

gegevens, applicaties, procedures, technische infrastructuur. De 

continuïteit van het applicatiegebruik wordt onder meer 

gewaarborgd door de gebruiksmogelijkheden (functionaliteit) 

voortdurend te bewaken.

Taken Wie? De taken die horen bij het beheer van de 

informatievoorzieningsmiddelen.

Organisatie Hoe? Hoe zijn taken en verantwoordelijkheden ondergebracht in de 

gemeente
 

 

De manier waarop het gegevensbeheer georganiseerd wordt hangt mede af van de frequentie en 

regelmaat waarmee de gegevens wijzigen. Indien gekozen wordt om ten alle tijden over actuele 

gegevens te kunnen beschikken, ligt verankering in de dagelijkse werkprocessen voor de hand. Ook 

kan er gekozen worden voor periodieke aanpassingen. Dit is vooral geschikt bij kleine 

hoeveelheden of onregelmatige gegevenswijzigingen. 

 

Voor efficiënt beheer is het belangrijk dat basisgegevens van de riolering op orde zijn. In de 

afgelopen planperiode heeft Delft hier al een flinke slag gemaakt. De basis van het hele stelsel is 

verwerkt in een databank. Middels een software pakket is deze databank door de beheerder te 

benaderen. In de huidige situatie wordt deze databank steeds meer geperfectioneerd. 
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Onlangs is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION) van kracht geworden. 

In essentie komt de in deze Wet geregelde grondroerdersregeling erop neer dat de grondroerder 

(meestal de aannemer van een werk) wettelijk verplicht wordt kabel- en leidinginformatie bij het 

kadaster op te vragen en dat de netbeheerders (voor het rioolstelsel meestal de gemeente) de 

wettelijke plicht krijgen te zorgen voor betrouwbare tekeningen (actueel, nauwkeurig en volledig; 

ook voor leidingen die buiten gebruik zijn). Voor de riolering dient hiertoe het volledige 

leidingenstelsel actueel gehouden te worden en gedigitaliseerd beschikbaar te worden gesteld 

zodat de grondroerders over de informatie kunnen beschikken. 

 

4.6.5 Monitoring  

Vanuit de vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren geldt een 

monitoringsverplichting. Het doel van de metingen is het functioneren van de gemengde 

rioolstelsels te controleren. Er mag alleen overstort vanuit de riolering plaatsvinden vanaf een 

regenbui met een bepaalde grootte en duur. Om dit te kunnen beoordelen moeten de gegevens 

van overstorten en de gegevens van regenbuien verzameld en geanalyseerd worden. Door de 

gegevens van de vulling van het rioolstelsel naast de overstortgegevens te leggen kan worden 

bepaald of de volledige berging van het stelsel wordt benut alvorens overstort plaatsvindt.  

De meetstrategie bestaat eruit dat per bemalinggebied gedurende 1 jaar het optreden en de duur 

van overstorten wordt bepaald. Vervolgens worden de verzamelde gegevens vergeleken met 

gegevens over de neerslag en de waterstanden in de pompkelders. Dit geeft inzicht in welke 

overstorten bij welke neerslagsituatie tot overstorten komt. De overstorten die veelvuldig 

overstorten worden opgenomen in een meerjarig meetprogramma. 

 

4.6.6 Communicatie 

Communicatie over de riolering is de afgelopen jaren onderdeel geweest van de 

watercommunicatie vanuit het waterplan. Voor de planperiode is de keuze voor het ambitieniveau 

bepalend voor de inzet op meer specifieke communicatie over de riolering.  

 

4.6.7 Juridische aspecten 

Voor een goed functionerend rioolstelsel staan ook de burgers en bedrijven aan de lat. Zaken die 

niet in het riool thuishoren behoren er ook niet in te komen en bij de aanleg van particuliere riolen 

dient aan specifieke voorwaarden te worden voldaan. Dit is geregeld in de aansluitverordening 

riolering. 

 

4.7 Strategie 

 

4.7.1 Aanleg vuilwater riolering 

Voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater wordt in geval van nieuwbouw of 

herstructurering gekozen voor de aanleg van een separate vuilwater riolering en – afhankelijk van 

de locatie – een duurzame oplossing voor de inzameling en transport van hemelwater, al dan niet 

gecombineerd met grondwater. Dit laatste is zeker het geval voor de ontwikkellocaties en de 

hotspot wateroverlast gebieden. De ontwerpeisen voor de vuilwater riolering (bijlage 9) gaan reeds 

uit van extreme weersituaties en worden om die reden met het oog op de klimaatverandering in 

beginsel niet geactualiseerd. In de hotspot wateroverlast gebieden wordt op basis van expert 

judgement en zo mogelijk modelberekening bepaald of ruimere ontwerpeisen moeten worden 

gehanteerd. 

 

4.7.2 Rioolvervanging 

Rioolvervanging kan het beste uitgevoerd worden door ‘werk-met-werk’ te maken. Bij 

herstructureringen of groot onderhoud in de stad worden riolen met een restlevensduur van 

minder dan 3 jaar vervangen in het geval van klinkerbestrating en 5 jaar in het geval van 

asfaltverharding. Voor de hotspot wateroverlast gebieden geldt dat riolen met een restlevensduur 
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van minder dan 5 jaar worden vervangen in het geval van klinkerbestrating en 10 jaar in het geval 

van asfaltverharding. Zo wordt voorkomen dat de straat te snel opnieuw open moet. Om grip te 

houden op de toestand van de riolering worden rioolinspecties uitgevoerd. Als de kwaliteit van een 

riool onvoldoende is, wordt de levensduur zo mogelijk door reparaties opgerekt tot de 

eerstvolgende wijkrenovatie of ander groot onderhoud. Ook gemalen en andere 

rioleringskunstwerken worden tijdig vervangen of verbeterd.  

Het tempo van rioolvervanging wordt opgehoogd met 1 tot 2 km tot gemiddeld 5 kilometer 

afvalwater riolering per jaar. In 2011 is voorzien dat ca. 7 kilometer afvalwater riolering wordt 

vervangen, in de periode 2012 tot en met 2015 zal 5 kilometer afvalwater riolering per jaar worden 

vervangen. In totaal wordt de komende planperiode 20 kilometer afvalwater riolering vervangen. 

De rioolvervanging komt overeen met een globaal investeringsbedrag van 5 miljoen euro per jaar. 
Riolen die vanwege hun slechte staat niet langer kunnen wachten / binnen de planperiode mee 

kunnen liften met andere werkzaamheden worden de eerstkomende jaren vervangen,waarbij de 

gemengde riolen in beginsel vervangen zullen worden door een gescheiden systeem. De 

rioolvervanging komt overeen met een globaal investeringsbedrag van 5 tot 6 miljoen euro. Voor 

de rioolvervanging wordt de gehele rijweg opgepakt en na vervanging teruggelegd. Daarmee is de 

rijweg na vervanging volledig vernieuwd. 

 

4.7.3 Rioolverbetering 

De gewenste rioolverbetering vloeit voort uit de optimalisatiestudie. Binnen deze planperiode 

wordt de bijdrage van ca. 2,1 miljoen euro voldaan voor maatregelen die andere partijen zullen 

treffen en een deel – ca. 1,5 miljoen euro – van de door de gemeente te realiseren maatregelen. Het 

overige deel – ca. 0,7 miljoen euro – zal worden gerealiseerd in de volgende planperiode. Vanuit het 

waterplan worden (beperkt als gevolg van het realiseren van de bezuinigingstaakstelling) 

ondersteunende maatregelen uitgevoerd in en om het oppervlaktewater zodat het effect van 

overstortingen vanuit de riolering minder groot wordt. Te denken valt aan de verbetering van 

doorstroming, bredere watergangen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Bij 

herstructurering of inbreidingen wordt eveneens ingezet op dit type maatregelen. 

Ter afronding van de optimalisatiestudie, en in lijn met het bestuursakkoord voor de waterketen,  

wordt met het hoogheemraadschap een afvalwaterakkoord gesloten.  

 

4.7.4 Beheer 

Bij het vervangen en het onderhoud van de riolering is het belangrijk om de basisgegevens op orde 

te hebben en te houden. Om goed beheer van de riolering mogelijk te maken worden de volgende 

gegevenssoorten beheerd, waarbij geautomatiseerde beheersystemen worden toegepast: 

� Geometrische gegevens van de riolering; 

� Gegevens die zijn gerelateerd aan de toestand van de riolering; 

� Meetgegevens die een relatie hebben met het hydraulisch functioneren.  

In het kader van de WION zal de gemeente de benodigde gegevens bijhouden. Er zal beperkt 

onderzoek ingezet worden om het systeem te verbeteren. 

 

Bij nieuwe aanleg- of vervanging is het noodzakelijk om te weten of putten/riolen al dan niet aan 

vervanging toe zijn. Door regie te houden over rioolinspecties kan deze benodigde flexibiliteit 

worden gewaarborgd. Om goed te kunnen anticiperen op vervangingsvraagstukken wordt elk jaar 

15 km riool geïnspecteerd. Voor de komende planperiode betekent dit inspectie van 75 km 

riolering. In totaal wordt er 30 km afvalwater riolering per jaar gereinigd. Daarnaast worden alle 

kolken jaarlijks gereinigd en op kritische plaatsen twee keer per jaar. In totaal worden ca. 36.500 

kolken gereinigd per jaar. 

 

4.7.5 Monitoring 

De meetstrategie bestaat eruit dat per bemalinggebied gedurende 1 jaar het optreden en de duur 

van overstorten wordt bepaald. Vervolgens worden de verzamelde gegevens vergeleken met 

gegevens over de neerslag en de waterstanden in de pompkelders. Dit geeft inzicht in welke 
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overstorten bij welke neerslagsituatie tot overstorten komt. De overstorten die veelvuldig 

overstorten worden opgenomen in een meerjarig meetprogramma. 

 

4.7.6 Communicatie 

Voor dit ambitieniveau geldt dat een aparte communicatiestrategie wordt ontwikkeld teneinde de 

burgers en bedrijven meer inzicht te geven in de werking van de riolering. De 

communicatiestrategie zal ook gericht zijn op gedragsverandering zodat minder schadelijke 

afvalstoffen in de riolering terecht komen. Er zal een koppeling gemaakt worden tussen de 

specifieke rioleringscommunicatie en de watercommunicatie vanuit het waterplan. Rioolspecifieke 

informatie wordt op de gemeentelijke website gezet. 

 

4.7.7 Juridische aspecten 

In de bouwverordening is opgenomen dat burgers en bedrijven bij nieuwbouw of grootschalige 

verbouw het afvalwater gescheiden aanleveren van het regenwater. In de aansluitverordening 

riolering is geregeld dat particuliere riolen aan specifieke voorwaarden moeten voldoen en dat 

zaken die niet in het riool thuishoren er ook niet in komen.  
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5 Hemelwaterzorgplicht 
 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt in beeld gebracht hoe de gemeente de hemelwaterzorgplicht invult. In de 

afkoppelvisie
2
 is de ambitie van de gemeente met betrekking tot het afkoppelen van hemelwater 

omschreven. Ook zijn afkoppelmaatregelen verankerd (en deels al uitgevoerd) in het 

uitvoeringsprogramma van het waterplan. In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe de gemeente, 

gelet op de afkoppelvisie en het waterplan gekoppeld aan de huidige inzichten, de 

hemelwaterzorgplicht invult. Met name wat – gelet op de huidige toestand en functioneren – 

binnen de komende planperiode nodig is. Het gaat om alle voorzieningen die hemelwater afvoeren 

naar de bodem of het oppervlaktewater. De maatregelen voor grondwater komen in het volgende 

hoofdstuk aan de orde. 

 

5.2 Wettelijke verplichting 

Volgens de hemelwaterzorgplicht moet de gemeente zorgdragen voor een doelmatige inzameling 

van hemelwater voor zover van een particulier redelijkerwijs niet kan worden gevergd dit water in 

de bodem of naar het oppervlaktewater te brengen. Bij verordening bestaat de mogelijkheid om 

het lozen van hemelwater op een vuilwater riolering te beëindigen. Hierdoor kan na afkoppelen 

gescheiden afvoeren van een particulier vereist worden. Tevens biedt zo’n verordening de 

gemeente de mogelijkheid om een termijn te stellen waarbinnen aan de eis moet worden voldaan 

en kunnen milieuvoorschriften aan de lozing/infiltratie van hemelwater (en ingezameld 

grondwater) worden gesteld, bijvoorbeeld door het verbieden van bepaalde uitlogende materialen. 

 

5.3 Toestand hemelwater riolering 

De totale lengte van de hemelwaterriolering bedraagt 152 km (inclusief duikers). Het grootste deel 

hiervan is gelegen in de wijken Buitenhof, Voorhof en Tanthof-Oost en -West. Daarmee is het 

grootste deel van de hemelwater riolering relatief jong en om die reden doorgaans (nog) niet 

geïnspecteerd. Er zijn een beperkt aantal meldingen bekend bij de gemeente en het 

hoogheemraadschap die duiden op een slecht functioneren of een slechte toestand. Binnen de 

planperiode zal in overleg met het hoogheemraadschap een aanpak worden vastgesteld. Vanuit de 

OAS is een feitenonderzoek gestart. 

 

5.4 Ontwikkeling hemelwater riolering 

De hoeveelheid hemelwater riolering zal de komende decennia toenemen. Deze toename wordt 

veroorzaakt door de gescheiden aanleg bij nieuwbouw of herstructurering en het bijleggen van 

hemelwaterriolering bij groot onderhoud en renovatieprojecten.  

Door klimaatverandering zal de kans op intensieve neerslag toenemen en hiermee de kans op 

wateroverlast. De huidige hemelwater riolering is aangelegd onder het oppervlaktewaterpeil, 

waardoor deze altijd vol water staat en er geen berging beschikbaar is. Voor de toekomst dient er 

extra aandacht te zijn voor het ontwerp van de hemelwater riolering en de inrichting van de 

bovengrondse ruimte. Omdat hemelwater niet altijd schoon is, bestaat de mogelijkheid dat in de 

toekomst voorzieningen voor de zuivering van hemelwater moeten worden gerealiseerd om de 

oppervlaktewaterkwaliteit te kunnen waarborgen. 

 

                                                                        
2
 Afkoppelvisie gemeente Delft, gemeenteraad 28 april 2005 
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5.5 Gewenste situatie 

In de gewenste situatie leiden normale buien (bui 8 uit de Leidraad Riolering) niet tot (ernstige) 

hinder of wateroverlast (schade aan of in gebouwen) en bestaat inzicht in de effecten van meer 

extreme neerslag op het functioneren van de riolering. Het uitgangspunt dat de lozing van 

hemelwater niet mag leiden tot een verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit of bodem, 

wordt nagestreefd. Ook mag de lozing van hemelwater niet leiden tot een verslechtering van de 

waterhuishouding in het ontvangende gebied. Het duurzaam omgaan met hemelwater leidt niet 

tot slecht beheersbare situaties (niet te veel of te kleinschalige oplossingen). Op locaties waar zich 

ook hoge grondwaterstanden voordoen, wordt gekozen voor een gecombineerde oplossing 

(Drainage- en infiltratietransport riolering (DIT-riool)). 

 

5.6 Toetsing huidige situatie 

 

5.6.1 Aanleg hemelwater riolering / oppervlaktewater 

In het kader van het waterplan is een concreet uitvoeringsprogramma opgesteld welke tot doel 

heeft om de kwantitatieve en kwalitatieve wateropgave te realiseren. Dit uitvoeringsprogramma is 

met name ingestoken vanuit het oppervlaktewater, wel is geïntegreerd gekeken naar de invloed 

van de overstortingen op oppervlaktewater (basisinspanning en waterkwaliteitspoor). Vanuit het 

uitvoeringsprogramma van het waterplan is en wordt nog beperkt extra oppervlaktewaterberging 

gerealiseerd en wordt door aanleg van natuurvriendelijke oevers het zelfreinigend vermogen van 

het oppervlaktewater verbeterd. Als gevolg van bezuinigingen op het waterplan, zullen in komende 

planperiode naar verwachting een beperkt aantal maatregelen uitgevoerd worden. De grootste 

kansen bieden de herstructureringen en inbreidingen. 

In de afkoppelvisie is voor geheel Delft bepaald wat de kansen zijn voor afkoppelen en welke wijze 

van afvoer van het hemelwater (bodem of oppervlaktewater) de voorkeur heeft. Meer dan nu het 

geval is, zou geïntegreerd gekeken moeten worden naar de aanleg van hemelwaterriolering in 

relatie tot oppervlaktewater en vice versa.  

 

Voor het verwerken van hemelwater komen – naast de traditionele riolering – ook andere 

technieken op de markt. Hierbij valt te denken aan de reeds genoemde DIT-riolen, 

waterdoorlatende verharding of voorzieningen voor het bovengronds afvoeren van hemelwater 

naar het oppervlaktewater.  

 

5.6.2 Rioolvervanging  

Voor de hemelwaterriolen wordt net als bij het afvalwater een leeftijd van 50 jaar gehanteerd. Dit 

betekent dat de eerste hemelwaterriolen nu in aanmerking zouden komen voor vervanging. Het 

beeld van deze riolen is nog niet helemaal compleet wegens het ontbreken van inspectiegegevens. 

Oorzaak is dat in eerste instantie de gemengde riolen zijn geïnspecteerd. De hoeveelheid gemengd 

riool wordt in de toekomst minder en nu komen ook hemelwaterriolen in beeld. 

In Delft ligt ook een aantal kilometers aan duikers. De meeste hebben als functie het verbinden van 

watergangen. In veel gevallen zijn de duikers verbonden met het hemelwatersysteem en maken 

hier integraal onderdeel vanuit. De duikerverbindingen onder de hoofdwegen zijn aan een inspectie 

onderworpen, omdat instorting hiervan grote gevolgen heeft. 

 

5.6.3 Rioolverbetering 

Voor de bestaande rioolstelsels is een beschermingsniveau aangehouden dat overeenkomt met 

een gemiddelde kans van optreden van water op straat van 1-2 keer per jaar. Het rioolstelsel voor 

Delft is getoetst aan een bui die eens per twee jaar valt (bui 8 uit de Leidraad Riolering).  

 

5.6.4 Beheer 

In Delft zijn er meerdere voorzieningen (oppervlaktewateren, duikers, waterdoorlatende 

verharding e.d.) met een waterhuishoudkundige functie (vertragen, bergen en afvoeren van 
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overtollig hemel- en grondwater). Voor het goed functioneren van de riolering is het van wezenlijk 

belang dat het gehele stedelijke watersysteem goed functioneert. Dit vereist een structureel 

beheer van deze voorzieningen. 

 

Met het hemelwater spoelt ook straatvuil het riool in. Deels wordt dit afgevangen in kolken, deels 

stroomt het met het instromend regenwater in het riool waar het kan bezinken en zorgt voor 

aanslibbing van het riool. Teneinde de instroom van straatvuil te beperken wordt er geveegd. Een 

deel van de veegkosten worden dan ook bekostigd vanuit de rioolheffing.  

 

5.6.5 Monitoring 

Voor de invulling van de hemelwaterzorg is geen integraal monitoringsprogramma ontwikkeld. De 

hoeveelheid neerslag wordt gemeten door middel van regenmeters en gebruikt voor diverse 

analyses binnen het riool- en waterbeheer.  

Bij de toepassing van innovatieve technieken (zoals het gebruik van waterdoorlatende verharding 

op de NSD-locatie), wordt een projectspecifieke monitoring ingezet om de werking van het 

systeem in de praktijk te kunnen volgen. 

 

5.6.6 Communicatie 

Communicatie over de riolering is de afgelopen jaren onderdeel geweest van de water-

communicatie vanuit het waterplan. Voor de planperiode is de keuze voor het ambitieniveau 

bepalend voor de inzet op meer specifieke communicatie over de riolering.  

 

5.6.7 Juridische aspecten 

Volgens de nieuwe wetgeving zijn gemeenten verplicht de zorg van het hemelwater als onderdeel 

op te nemen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De gemeente maakt de afweging op welke 

wijze het ingezamelde hemelwater wordt verwerkt. De uiteindelijke keuze voor de wijze van 

omgaan met afvloeiend hemelwater wordt op lokaal niveau bepaald op basis van een integrale 

afweging. Gemeenten hebben bij uitvoering van de zorgplicht de nodige beleidsvrijheid en kunnen 

voor een aanpak kiezen die gelet op de lokale omstandigheden het meest doelmatig is. Op 

particulier terrein is primair de eigenaar van het terrein verantwoordelijk voor de afvoer van het 

hemelwater. Het hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of wordt in de bodem 

geïnfiltreerd. Uitgangspunt hierbij is dat hemelwater schoon is. Wanneer het hemelwater te 

verontreinigd is, dient het afvalwater ter plaatse, door de houder, te worden gezuiverd (via een IBA, 

een helofytenfilter, een zuiveringsfilter of een gelijksoortige voorziening). 

 

5.7 Strategie 

 

5.7.1 Aanleg hemelwater riolering / oppervlaktewater 

De locatiespecifieke situatie bepaalt de keuze voor het type rioolsysteem (gescheiden, verbeterd 

gescheiden of een ander duurzaam alternatief). Uitgangspunt is dat zo min mogelijk schoon 

hemelwater naar de AWZI wordt getransporteerd voor zover doelmatig en maatschappelijk 

aanvaardbaar. Bij herstructurering alsmede in de hotspot wateroverlast gebieden wordt een 

separaat hemelwaterriool aangelegd, gecombineerd met een voorziening voor grondwater. 

Er wordt naar gestreefd dat burgers en bedrijven binnen financieel en praktisch haalbare grenzen 

het hemelwater op eigen terrein verwerken. Bij de dimensionering van het hemelwater riool wordt 

dit echter niet als uitgangspunt gehanteerd. 

 

In het kader van het waterplan is de waterstructuurvisie opgesteld. In de waterstructuurvisie 

worden de kansen voor het watersysteem van Delft vanuit milieu, ruimtelijke ordening en 

openbare inrichting inzichtelijk gemaakt door de realisatie van de wateropgave op te hangen aan 

de ontwikkelingen en herstructureringen die de komende jaren in Delft plaatsvinden. Met de 

waterstructuurvisie is een duidelijke visie neergelegd voor de realisatie van de wateropgave voor de 

gehele gemeente, uitgaande van de principes van duurzaam integraal waterbeheer.  
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5.7.2 Rioolvervanging 

Zodra hemelwater riolen (waaronder duikers) ‘op leeftijd beginnen te raken’, worden deze in het 

inspectieprogramma opgenomen. De komende planperiode zal meer inzicht ontstaan in de 

noodzaak van vervanging van hemelwaterriolering. 

Omdat de kosten voor afkoppelen relatief hoog zijn, is het uitgangspunt dat afkoppelen alleen 

gebeurt bij groot onderhoud of herstructurering. Op basis van expert judgement wordt ingeschat 

dat maximaal 2 km per jaar moet worden vervangen. Dit wordt gedaan door aanleg van een DIT-

riool. De kosten hiervoor bedragen ca. 0,75 miljoen euro. 

 

5.7.3 Rioolverbetering 

Nieuwe stelsels worden doorgerekend met een bui van 120 l/sec/ha en zijn daarmee naar de 

huidige inzichten klimaatbestendig.  

 

In de planperiode is geen verbetering van de hemelwaterriolering voorzien. Wel zullen 

duikerverbindingen die onderdeel uitmaken van de hemelwaterriolering worden vervangen en 

soms worden vergroot. 

 

5.7.4 Beheer 

Afhankelijk van de staat van de regenwaterriolering zal onderhoud, reparatie en/of vervanging 

noodzakelijk zijn. Per jaar wordt ca. 8,5 km regenwaterriool gereinigd, wat overeenkomt met een 

frequentie van eens per 16 jaar. Na reiniging wordt de riolering geïnspecteerd. 

 

Ter voorkoming van de instroom van straatvuil wordt de straat geveegd. In het kader van de 

bezuinigingstaakstelling is in 2011 onderzocht of een groter aandeel ten laste gebracht kan worden 

van de rioolheffing. Vooralsnog wordt uitgegaan van het onderbrengen van een groter aandeel van 

de veegkosten vanuit de rioolheffing. In 2012/2013 zal worden onderzocht of het reinigen van 

kolken en de riolering niet effectiever en goedkoper is dan het vegen van de straten. 

 

5.7.5 Monitoring 

Voor de invulling van de hemelwaterzorg is geen integraal monitoringsprogramma ontwikkeld. 

 

5.7.6 Communicatie 

Voor dit ambitieniveau geldt dat een aparte strategie wordt ontwikkeld voor communicatie over de 

riolering teneinde de burgers en bedrijven meer inzicht te geven in de werking hiervan. De 

communicatiestrategie zal ook gericht zijn op gedragsverandering zodat minder schadelijke 

afvalstoffen in de riolering terecht komen. Er zal een koppeling gemaakt worden tussen de 

specifieke rioleringscommunicatie en de watercommunicatie vanuit het waterplan. Rioolspecifieke 

informatie wordt op de gemeentelijke website gezet. 

 

5.7.7 Juridische aspecten 

In de bouwverordening is opgenomen dat burgers en bedrijven bij nieuwbouw of grootschalige 

verbouw het afvalwater gescheiden aanleveren van het regenwater. In de aansluitverordening 

riolering is geregeld dat particuliere riolen aan specifieke voorwaarden moeten voldoen en dat 

zaken die niet in het riool thuishoren er ook niet in komen.  
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6 Grondwaterzorgplicht 
 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de grondwaterzorgplicht centraal. In de Grondwatervisie
3
 is de ambitie van 

de gemeente op het gebied van grondwater omschreven. In onderhavig GRP is beschreven wat – 

gelet op de huidige toestand en functioneren – binnen de komende periode nodig is om de ambitie 

te bereiken. Het gaat hierbij om alle (gemeentelijke) voorzieningen ter regulering van de 

grondwaterstand. 

 

6.2 Wettelijke verplichting 

Als het gaat om de grondwaterzorg hebben particuliere eigenaren, gemeenten, waterschappen en 

provincies ieder eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden in het treffen van maatregelen. De 

gemeente draagt zorg voor het in het openbaar 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. Dit geldt voor zover het treffen van die maatregelen 

doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. De particuliere 

eigenaar is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigendom en dus voor het treffen van 

bouwkundige en waterhuishoudkundige voorzieningen op het eigen terrein en aan de eigen 

woning. 

De gemeente is aanspreekbaar voor grondwateroverlast, maar niet verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor de grondwaterstand. De gemeente is wel verantwoordelijk voor 

grondwateroverlast die ontstaat of ontstaan is als gevolg van maatregelen die genomen zijn na 

inwerkingtreding van de zorgplicht (1 januari 2008). 

 

6.3 Toestand ontwateringsmiddelen 

De gemeente beschikt over 48 km drainagestelsel en 3,6 km DIT-riool. Van de recent aangelegde 

drainagestelsels is voldoende informatie beschikbaar en is het beheer en onderhoud verankerd. 

Met name van de oudere ontwateringsmiddelen is beperkt informatie beschikbaar. In veel gevallen 

is het niet (meer) mogelijk om de toestand vast te stellen vanwege de diepte, ligging (deels in 

particuliere gebieden) en beperkte toegankelijkheid van deze ontwateringsmiddelen. Ook zijn 

ontwateringsmiddelen aangelegd voor de tijdelijkheid tijdens realisaties in het verleden. Ook al zijn 

deze voorzieningen niet aangelegd voor een permanente situatie en worden deze niet 

onderhouden, een aantal functioneren nog wel in enige mate.  

 

6.4 Ontwikkeling ontwateringsmiddelen 

Gelet op de grondwatersituatie in Delft, zal de totale lengte aan ontwateringsmiddelen toenemen. 

Dit is ook gewenst met het oog op de vermindering van de onttrekking van grondwater in Delft-

Noord (DSM). Ook zullen bestaande middelen beter in beeld worden gebracht.  

 

6.5 Gewenste situatie 

In de gewenste situatie bestaat er inzicht in de (structurele) grondwateroverlast en de gevolgen 

ervan en zijn er geen locaties met acute problemen. De burger is ervan op de hoogte dat de 

gemeente het aanspreekpunt is voor grondwateroverlast en kan hiervoor ook bij de gemeente 

(Klant Contact Centrum) terecht. Ingrepen in de waterhuishouding mogen niet leiden tot 

grondwateroverlast of verspreiding van bestaande verontreinigingen.  

                                                                        
3
 Grondwatervisie gemeente Delft, gemeenteraad 28 april 2005 
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Afhankelijk van de ontwikkeling met de bestaande grondwateronttrekking ter plaatse van Delft-

Noord worden extra maatregelen genomen ter voorkoming van (toekomstige) overlast. 

 

In de grondwatervisie is een gedragslijn opgenomen hoe omgegaan wordt met 

grondwateroverlast. De gedragslijn is in tabel 6.1 opgenomen. 

 

Tabel 6.1: Gedragslijn aanpak grondwateroverlast  

Ontwateringsdiepte Gedragslijn

< 50 cm beneden 

maaiveld

Indien er bij groot onderhoud van riolering of weg kansen zijn, 

worden maatregelen meegenomen om de grondwateroverlast 

te voorkomen of beperken.

tussen 50 en 70 cm 

beneden maaiveld

Indien er bij groot onderhoud van riolering of weg kansen zijn, 

wordt onderzocht of het gewenst en mogelijk is om 

maatregelen te nemen om de grondwateroverlast te voorkomen 

of beperken.

> 70 cm beneden 

maaiveld

In beginsel worden geen maatregelen genomen.

 
 

6.6 Toetsing huidige situatie 

Er is sprake van structurele grondwateroverlast indien de grondwaterstand meerdere jaren, meer 

dan drie keer per jaar voor langere tijd (dagen) de toelaatbare grondwaterstand 

(ontwateringsdiepte) overschrijdt en als dit (potentiële) klachten veroorzaakt. Uit de resultaten van 

het grondwatermeetnet blijkt dat op een groot aantal locaties sprake is van hoge 

grondwaterstanden. Niet altijd leidt dit tot klachten, bijvoorbeeld omdat de bouwkundige staat van 

de woning goed is of – in het geval van hoogbouw – niet gewoond wordt op de begane grond 

(doorgaans bergingen, al dan niet half verdiept). 

 

6.6.1 Aanleg ontwateringsmiddelen 

Om structureel hoge grondwaterstanden tegen te gaan is de gedragslijn om gecombineerd met 

andere werkzaamheden grondwatermaatregelen aan te leggen. In de praktijk wordt dit gedaan bij 

groot onderhoud aan de riolering (vaak rioolverbetering; maar ook de combinatie met het 

afkoppelen van hemelwater door aanleg van een DIT-riool).  

 

6.6.2 Vervanging ontwateringsmiddelen 

In Delft zijn er enkele oude drainagesystemen aanwezig die soms ook aangelegd zijn door 

projectontwikkelaars of woningbouwverenigingen op eigen terrein. Deze zijn echter doorgaans 

aangelegd om de grondwaterstand tijdens de aanleg en een korte periode daarna te beheersen. 

Doorgaans zijn geen inspectieputten of doorspoelpunten aanwezig en derhalve niet in het 

onderhoudsprogramma opgenomen. De door de gemeente aangelegde ontwateringsmiddelen die 

(in openbaar gebied) voor langere duur (50 jaar) zijn aangelegd, zijn binnen deze planperiode nog 

niet aan vervanging toe. 

 

6.6.3 Verbetering ontwatering 

Zie § 6.6.2. De ontwateringsmiddelen zullen binnen deze planperiode niet verbeterd worden. 

 

6.6.4 Beheer 

Voor een goed functioneren van de ontwateringsmiddelen is een structureel beheer noodzakelijk. 

Het reinigen (doorspuiten) van het ontwateringsstelsel draagt bij aan het goed functioneren van 

het stelsel.  
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6.6.5 Monitoring 

Voor de monitoring van het freatisch grondwater is een grondwatermeetnet ingericht bestaande 

uit 169 peilbuizen met dataloggers. Met de dataloggers worden de grondwaterstandgegevens 

ieder uur vastgelegd. Daarnaast zijn er vier dataloggers voor het meten van de luchtdruk. Een deel 

van dit grondwatermeetnet wordt gebruikt voor het bepalen van een nulsituatie en het monitoren 

van de effecten van de (verwachtte) vermindering van de grondwateronttrekking in Delft-Noord. 

Daarnaast beschikt de gemeente over een grondwatermodel waarmee de grondwatersituatie in 

het stedelijk gebied van Delft in kaart te brengen is. In bijlage 10 is de kaart opgenomen met 

daarop de locaties van het meetnet. 

 

6.6.6 Communicatie 

De met het grondwatermeetnet verkregen informatie moet breed beschikbaar worden gesteld 

binnen en buiten de gemeente. Bij aanvragen om bouwvergunningen moet pro-actief 

gecommuniceerd worden met de aanvrager indien er sprake is van hoge grondwaterstanden, dan 

wel indien het bouwwerk (negatieve) consequenties heeft vanuit het oogpunt van geohydrologie 

op de omgeving. 

 

6.6.7 Juridische aspecten 

Op grond van deze zorgplicht dienen gemeenten zich zoveel mogelijk in te spannen om structurele 

problemen als gevolg van een voor de gebruiksfunctie nadelige grondwaterstand in openbaar 

bebouwd gebied te voorkomen of te beperken. In de bestemmingsfase worden de problemen 

onderkend op basis van de ‘watertoets’ (ruimtelijke ordening) en in de inrichtingsfase worden de 

maatregelen gerealiseerd door middel van grondexploitatie en bouwvoorschriften 

(bouwvergunning). Mochten zich daarna nog problemen voordoen in verband met de 

grondwaterstand dan dient de gemeente, binnen de grenzen van doelmatigheid, maatregelen te 

treffen om deze gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Deze zorgplicht richt zich 

met name op maatregelen van waterhuishoudkundige aard. 

Burgers en bedrijven zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van overtollig 

grondwater of een te lage grondwaterstand.  

 

6.7 Strategie 

In de grondwatervisie is de aanpak met betrekking tot grondwateroverlast omschreven. Deze lijn is 

nog steeds actueel. In beginsel worden grondwatermaatregelen meegenomen bij groot onderhoud 

in de stad indien de ontwateringsdiepte structureel minder dan 50 cm is. Indien de 

ontwateringsdiepte ligt tussen 50 en 70 cm, wordt onderzocht of ontwateringsmiddelen 

noodzakelijk zijn. Bij een ontwateringsdiepte van 70 cm of meer worden in beginsel geen 

ontwateringsmiddelen mee genomen bij werkzaamheden. De gemeente voert alleen technische 

maatregelen uit ter beïnvloeding van de grondwaterstand, als die maatregelen volledig in 

openbaar gebied kunnen worden genomen. 

Om een verbeterd inzicht te krijgen in het grondwaterstandsverloop worden de meetgegevens van 

het grondwatermeetnet geanalyseerd en wordt zonodig het meetnet geoptimaliseerd.  

 

De perceelseigenaar is verantwoordelijk voor de vereiste waterhuishoudkundige en bouwkundige 

maatregelen op eigen terrein. Niet op alle locaties is de gemeente – vanwege het ontbreken van 

daartoe bestemde leidingen – in staat om overtollig grondwater van de particulier over te nemen 

en te verwerken in openbaar gebied. In die situaties zoekt de gemeente actief naar een oplossing 

voor zover deze doelmatig is en tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten gerealiseerd kan 

worden. 

De gemeente vormt het aanspreekpunt voor eventuele problemen met grondwateroverlast. Bij het 

Klant Contact Centrum kunnen burgers en bedrijven terecht met vragen, opmerkingen of 

meldingen. 
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6.7.1 Aanleg drainage 

Bij het ambitieniveau normaal wordt in beginsel drainage aangelegd volgens de huidige 

gedragslijn. Zo mogelijk wordt de inzameling en het transport gecombineerd met hemelwater. De 

gedragslijn houdt in dat in beginsel grondwatermaatregelen worden meegenomen bij groot 

onderhoud in de stad als de ontwateringsdiepte structureel minder dan 50 cm is. Indien de 

ontwateringsdiepte ligt tussen 50 en 70 cm, wordt onderzocht of ontwateringsmiddelen 

noodzakelijk zijn. Bij een ontwateringsdiepte van 70 cm of meer worden in beginsel geen 

ontwateringsmiddelen mee genomen bij werkzaamheden. Binnen de hemelwaterzorgplicht wordt 

voorzien in de aanleg van 2 kilometer DIT-riool per jaar. Vanuit de grondwaterzorgplicht zal 

gedurende de planperiode gemiddeld additioneel 1 kilometer per jaar worden gerealiseerd.  

 

Voor de hotspot wateroverlast gebieden geldt dat in het geval van structurele grondwateroverlast, 

in beginsel altijd drainage wordt aangelegd bij groot onderhoud of dat andere maatregelen met 

een vergelijkbaar effect worden toegepast. Als gedragslijn wordt aangehouden dat grondwater-

maatregelen in openbaar gebied worden aangelegd indien de ontwateringsdiepte structureel 

minder dan 70 cm is. Indien de ontwateringsdiepte ligt tussen 70 en 90 cm, wordt onderzocht of 

ontwateringsmiddelen noodzakelijk zijn. Bij een ontwateringsdiepte van 90 cm of meer worden in 

beginsel geen ontwateringsmiddelen mee genomen bij werkzaamheden. De inzameling en het 

transport van grondwater wordt in beginsel gecombineerd met hemelwater. Met deze aanpak 

wordt mede geanticipeerd op de vermindering van de grondwateronttrekking in Delft-Noord en de 

klimaatverandering. 

 

Om te voorkomen dat het ingezamelde grondwater verontreinigd wordt door in de bodem 

aanwezige (met name mobiele) verontreinigingen, wordt voorafgaand aan aanleg van een nieuw 

drainagesysteem het bodemregistratiesysteem StraBIS geraadpleegd. 

 

6.7.2 Vervanging drainage 

De bestaande drainage is over het algemeen nog niet aan vervanging toe binnen deze planperiode. 

Als het nodig is worden reparaties uitgevoerd of worden riolen vervangen. De drainage wordt in het 

inspectieprogramma opgenomen.  

 

6.7.3 Verbetering ontwatering 

De ontwateringsmiddelen zullen binnen deze planperiode niet verbeterd worden. 

 

6.7.4 Beheer 

De bemalen drainage in de binnenstad wordt 1 keer per 2 jaar gereinigd. De overige in openbaar 

gebied gelegen drainage wordt eens in de 8 jaar gereinigd. Daarmee wordt respectievelijk 3,3 km 

en 48,2 km drainage gereinigd. Gemiddeld wordt daarmee jaarlijks ca. 7 km drainage gereinigd. 

 

6.7.5 Monitoring 

Het huidige grondwatermeetnet (bestaande uit 169 peilbuizen uitgerust met dataloggers) wordt 

niet gewijzigd. 2 keer per jaar worden de gegevens uitgelezen. 

 

6.7.6 Communicatie 

De gegevens uit het grondwatermeetnet zullen beschikbaar komen voor burgers en bedrijven. 

Daarnaast wordt actief gecommuniceerd door het beschikbaar stellen van informatie via internet 

en een specifieke brochure. Daarnaast vindt aansluiting plaats bij de communicatie vanuit het 

waterplan.  

 

6.7.7 Juridische aspecten 

Met de invulling van de gedragslijn heeft de gemeente invulling gegevens aan haar zorgtaak. 
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7 Middelen en kostendekking 
 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de financiële en personele middelen uitgewerkt, die nodig zijn voor de 

uitvoering van het rioleringsbeleid in de planperiode. Om de doelen die met dit GRP zijn 

vastgesteld te bereiken, zijn de volgende maatregelen voorzien: 

� Investeringen voor binnen de planperiode noodzakelijke verbetermaatregelen; 

� Jaarlijkse investeringen voor vervangingen en renovaties (in stand houden); 

� Jaarlijks terugkerende maatregelen voor beheer en onderhoud (onderhouden). 

 

7.2 Uitgangspunten financiering 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen exploitatiekosten en investeringsuitgaven. 

 

Exploitatiekosten 

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten 

voor een goed en doelmatig rioolbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan 

het jaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks 

hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen van lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding 

van werkzaamheden als gevolg van de verbrede gemeentelijke watertaken. Ten behoeve van de 

financiële doorrekening zijn de volgende aannamen/uitgangspunten gehanteerd: 

� Voor de jaren 2010 en verder zijn de jaarlijkse, gewogen stijgingen in lonen en prijzen 

aangenomen op 1,6%
4
 (geldt zowel voor de CPI als GWW-index riolering); 

� Handhaving kwijtschelding als gevolg van armoedebeleid; 

� Bijdrage in begrote kosten van straatvegen; 

 

Investeringsuitgaven 

Investeringen bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en 

verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting). Investeringsuitgaven zijn uitgaven voor 

zaken die meerdere jaren meegaan en worden gefinancierd. De kosten/jaarlijkse lasten die daaruit 

volgen bestaan uit rente en afschrijvingen. Verbeteringsinvesteringen betreffen maatregelen om 

de doelen te realiseren en om te voldoen aan de wettelijke eisen. Vervangingsinvesteringen 

betreffen de jaarlijkse uitgaven voor vervanging van versleten riolen. Dit zijn noodzakelijke en 

onvermijdelijke maatregelen. De rente en afschrijving op deze vervangingsinvesteringen zijn de 

zogenaamde kapitaalslasten. 

 

Voor het doorrekenen van de kapitaalslasten zijn de volgende aannamen gehanteerd: 

� Voor de jaren 2010 en verder is een renteomslag aangenomen van 5%; 

� De rente wordt berekend over de boekwaarde aan het begin van het jaar; 

� Afschrijvingen investeringen over 40 jaar; 

� De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving (stand 2011: € 852.826,-). 

 

Opbrengsten 

De kosten voor het verbeteren van het gemeentelijk rioolstelsel, het vervangen van riolen en het 

beheer en onderhoud worden gedekt uit de rioolheffing. Bij het bepalen van de hoogte van de 

tarieven gelden de volgende uitgangspunten: 

� De rioolheffing is kostendekkend; 

� De geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen (Gw, art. 229b); 

� Voor vervangings- en verbeteringsinvesteringen wordt een reservering gedaan; 

 

                                                                        
4
  uitgaande van de index op oktober 2010 
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BTW-compensatieregeling 

In 2013 wijzigt de BTW-compensatieregeling. De afdracht BTW op investeringen wordt vanaf dat jaar 

geïndexeerd. Daarmee wordt de bepaling van afdracht BTW op autonome investeringen losgelaten. Dit heeft 

als consequentie dat de uitgaven voor riolering met minder BTW worden doorberekend, wat op langere 

termijn positief doorwerkt op de lastenstijging. 

 

Op 1 januari 2008 is de ‘Wet bekostiging en verankering Verbrede Watertaken’ in werking 

getreden. Met deze wet heeft de gemeente de zorgplicht voor grondwater en hemelwater erbij 

gekregen. Hierdoor wordt het takenpakket uitgebreid. Dit betekent dat van rioolrecht 

overgeschakeld is naar een rioolheffing (algemene belasting). De mogelijkheid bestaat om een 

gesplitste rioolheffing in te voeren (voor zorgplicht stedelijk afvalwater en zorgplicht hemel-

/grondwater). In dit stadium wordt nog niet gekozen voor een splitsing, wel zullen de 

kosten/uitgaven gedifferentieerd bijgehouden worden voor eventuele latere splitsing en bepaling 

van een kostentoedelingsmethode. 

 

 

7.3 Kosten 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn de strategieën omschreven voor de drie zorgplichten. Uitgaande 

van die strategieën is een berekening gemaakt van de kosten. Deze zijn weergegeven in tabel 7.1. 

 

Tabel 7.1: Kosten zorgplichten ambitieniveau midden 

onderdeel afvalwaterzorg hemelwaterzorg grondwaterzorg

vervanging/aanleg € 4.856.000 € 740.000 € 370.000

inspectie en reiniging € 243.000 € 53.000 € 14.000

monitoring € 50.000 € 12.000 € 75.000

communicatie € 50.000 € 0 € 20.000

totaal € 5.199.000 € 805.000 € 479.000
 

 

De kosten voor de rioolverbetering (basisinspanning) wordt bij het ambitieniveau midden in 2011 

en 2012 uitgegeven. De kosten voor de uitbreidingsinvesteringen worden geactiveerd en over 40 

jaar lineair afgeschreven (zie tabel 7.2). 

 

Tabel 7.2: Kosten verbetermaatregelen (basisinspanning) uitgedrukt in kapitaalslasten.  

kosten ambitie midden

2011 € 2.100.000

2012 € 1.500.000

2013 € 0

kapitaalslast € 270.000
 

 

Naast de kosten voor de zorgplicht zijn er algemeen toerekenbare kosten voor personeel en 

dagelijks onderhoud. In tabel 7.3 zijn de totaalkosten per jaar weergegeven voor het ambitieniveau 

midden. De kosten van de veegdienst worden sinds 2009 voor een deel (€ 300.000,-) bekostigd 

vanuit de rioolheffing. In het kader van de bezuinigingstaakstelling is onderzocht of een groter 

aandeel ten laste gebracht kan worden van de rioolheffing. Dit kan worden onderbouwd, maar 

mogelijk is het hanteren van een hogere frequentie van het reinigen van kolken en riolering 

effectiever en goedkoper. Dit zal in deze planperiode worden onderzocht. 
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Tabel 7.3: Totaal kosten meerjarig voor ambitieniveau midden 

onderdeel 2011 2012 2013 2014 2015

vernieuwen riolen € 503.468

afvalwater € 4.856.000 € 4.933.696 € 5.012.635 € 5.092.837

hemelwater € 740.000 € 751.840 € 763.869 € 776.091

grondwater € 370.000 € 375.920 € 381.935 € 388.046

dagelijks onderhoud € 1.061.047

knelpunten en onvoorzien € 100.000 € 101.600 € 103.226 € 104.877

inspectie en reiniging € 21.062

inspectie € 71.500 € 72.644 € 73.806 € 74.987

reinigen € 92.900 € 94.386 € 95.897 € 97.431

kolken € 146.400 € 148.742 € 151.122 € 153.540

pompen en gemalen € 623.617

onderhoud, ledigen, energie e.d. € 69.900 € 71.018 € 72.155 € 73.309

Veegdienst € 296.454

veegdienst tlv riolering (100%) € 622.400 € 632.358 € 642.476 € 652.756

rationeel beheer € 1.125.185

personeel € 450.000 € 457.200 € 464.515 € 471.947

administratieve posten € 4.238.641

kapitaalslasten riolering (incl. 

basisinspanning)
€ 1.049.519 € 1.138.014 € 1.113.072 € 1.086.699

belastinginning € 124.000 € 125.984 € 128.000 € 130.048

monitoring € 137.000 € 139.192 € 141.419 € 143.682

communicatie € 70.000 € 71.120 € 72.258 € 73.414

totaal € 7.869.474 € 8.899.619 € 9.113.716 € 9.216.385 € 9.319.665  
 

N.B. voor de periode 2012-2015 zijn de kosten op een logische wijze vertaald naar de drie zorgplichten. Hierdoor is een 

andere indeling van de begroting aangehouden dan in 2011. 

 

7.4 Opbrengsten 

De gemeente Delft legt een rioolheffing op aan eigenaren en gebruikers van gebouwde objecten 

met een directe of indirecte aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. Afhankelijk van de 

hoeveelheid water gelden voor het gebruikersdeel verschillende tarieven. Er geldt een standaard 

tarief voor lozingen tot 500 m
3
/jaar en daarnaast tarieven per m

3
 voor gebruikers die tussen 500 en 

500.000 m
3
 water lozen en gebruikers die meer dan 500.000 m

3
 water lozen. De rioolheffingen zijn 

vastgelegd in de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011 (Verordening 

rioolheffing Delft 2011). 

 

7.5 Kostendekking 

Uitgaande van een kostendekkende rioolheffing moeten de kosten en opbrengsten met elkaar in 

overeenstemming zijn. Voor het bepalen van de hoogte van de rioolheffing in onderhavige 

planperiode wordt uitgegaan van de verhaalbare kosten voor 2011 van € 7.869.473,-. Met een 

onttrekking uit de reserve van € 222.477,- zijn de tarieven voor 2011 vastgesteld op:  

 

Eigenarendeel € 127,30 

Gebruikersdeel < 500 m
3
 € 35,80 

Gebruikersdeel < 500 m
3 

€ 0,42 

Gebruikersdeel < 500 m
3 

€ 0,15 

 

De reserve heeft met ingang van het boekjaar 2011 een stand van 5,8 miljoen euro. De gemiddelde 

stijging van de rioleringslasten in Nederland is 3,9%
5
. Voor de jaarlijkse stijging wordt uitgegaan 

                                                                        
5
  bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) 
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van de CPI- en GWW-index. Deze komt uit op 1,6%. Voor de financiering van kosten van de 

zorgplichten is een stijging van de rioolheffing noodzakelijk zoals weergegeven in tabel 7.4. 

 

Tabel 7.4: rioolheffing 2011 tot en met 2015 

totaal verhaalbare kosten 2011 2012 2013 2014 2015

eigenarendeel € 127,30 € 132,14 € 137,16 € 142,37 € 147,78

gebruikersdeel < 500 m3 € 35,80 € 37,16 € 38,57 € 40,04 € 41,56

gebruikersdeel > 500 m3 € 0,42 € 0,44 € 0,45 € 0,47 € 0,49

stijging - CPI-/GWW-index 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

stijging - a.g.v. verbreding 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

Totaal stijging 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%  
 

Op basis van de tarieven uit tabel 7.4 is het totaal aan opbrengsten voor de jaren 2012 – 2015. zoals 

weergegeven in tabel 7.5. Uitgaande van het ambitieniveau midden is een maximale onttrekking 

uit de reserve noodzakelijk. 

 

Tabel 7.5: Totaal opbrengsten uitgaande van ambitieniveau midden 

2012 2013 2014 2015

totaal verhaalbare kosten € 8.899.619 € 9.113.716 € 9.216.385 € 9.319.665

eigenarendeel € 6.192.091 € 6.427.390 € 6.671.631 € 6.925.153

gebruikersdeel < 500 m3 € 1.464.603 € 1.520.258 € 1.578.028 € 1.637.993

gebruikersdeel > 500 m3 € 289.041 € 300.025 € 311.426 € 323.260

totaal € 7.945.735 € 8.247.673 € 8.561.085 € 8.886.406

onttrekking reserve € 953.884 € 866.043 € 655.300 € 433.259  
 

Uitgaande van bovenstaande tarieven, de stand van de reserve van 5,8 miljoen euro op 1 januari 

2011, de verwachte onttrekking van 2 miljoen euro in 2011 a.g.v. de voorgenomen vervanging van 7 

kilometer riolering, zijn er voldoende financiële middelen om het GRP deze planperiode uit te 

voeren. De stand van de reserve zal gedurende deze periode teruglopen naar ca. € 900.000,-.  

 

Meerjarenperspectief 

Uitgaande van een voortzetting van de binnen het voorliggend GRP gemaakte keuzes, stijgen de 

rioollasten in 2025 tot 10,9 miljoen euro (gebaseerd op de jaarlijkse stijging met de CPI- en GWW-

index). Tot en met 2017 is een verhoging van de rioolheffing noodzakelijk met 3,8%. In 2018 kan de 

verhoging beperkt blijven tot 2,8%. Vanaf 2019 kan de stijging van de rioolheffing gelijk blijven aan 

de jaarlijkse stijging met de CPI- en GWW-index (aangenomen op 1,6%). De reserve riolering zakt 

op basis van dit perspectief tot circa € 600.000,- in 2017, en stijgt vervolgens tot circa 1,4 miljoen 

euro in 2025. 
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7.6 Personele middelen 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat de huidige situatie is en welke activiteiten in de 

planperiode moeten plaats vinden. Om de beschreven activiteiten te kunnen uitvoeren is 

voldoende personeel met een op de betreffende taak afgestemd opleidingsniveau nodig. De taken 

voor de gemeentelijke zorgplichten worden binnen de gemeente Delft door verschillende 

organisatieonderdelen uitgevoerd. In tabel 7.6 is de taakverdeling voor de zorgplichten vastgelegd. 

 

Tabel 7.6: Taakverdeling voor de zorgplichten (in huidige fte) 

onderdeel afvalwaterzorg hemelwaterzorg grondwaterzorg

binnendienst 3,0 1,5 0,5

buitendienst 4,0 2,0 1,0

totaal 7,0 3,5 1,5
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Bijlage 1: afkortingenlijst en definities 

 

Afkortingen 

AWZI afvalwaterzuiveringsinstallaties;  

BRP basisrioleringsplan 

CIW Commissie Integraal Waterbeheer;  

CZV chemisch zuurstof verbruik 

CPI Consumenten Prijs Index 

DIT-riool drainage infiltratie transport riool;  

DWA droog weer afvoer 

GRP gemeentelijk rioleringsplan;  

GS Gescheiden Stelsel 

GVK glasvezel versterkt kunststof;  

GWW-index stijgingsindex voor de Grond-, Weg- en Waterbouw 

HWA hemelwater afvoer;  

IBA Individuele behandeling afvalwater 

IT-riool infiltratie transport riool;  

KLIC kabels en leidingen Informatiecentrum 

KRW Europese kaderrichtlijn water;  

NBW Nationaal Bestuursakkoord Water 

OAS:  optimalisatie afvalwatersysteem 

Poc pompovercapaciteit 

retentie tijdelijk vasthouden/bergen van water om het water vertraagd af te voeren; 

RWA regenwaterafvoer 

vGRP verbreed gemeentelijk rioleringsplan;  

VGS verbeterd gescheiden stelsel 

WABO wet algemene bepalingen omgevingrecht 

WION wet informatieuitwisseling ondergrondse netwerken 

Wm Wet milieubeheer 

wRw werkgroep Riolering West-Nederland 

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Ww Waterwet 
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Definities 

Aansluitvergunning: vergunning in het kader van de Wvo die wordt afgegeven door het 

zuiveringschap voor de aansluiting op de afvalwaterzuiveringinrichting (AWZI) 

Aantasting: een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van (bio)chemische of 

mechanische processen 

Afkoppelen: het verhard oppervlak dat van de gemengde riolering wordt afgehaald en al dan niet 

via een regenwaterriool wordt aangesloten op het oppervlaktewater of de bodem 

Afvalwater: alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, 

voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (opmerking: hieronder wordt dus ook 

afvloeiend regenwater begrepen) 

afvalwaterzuiveringinrichting (AWZI): het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de 

zuivering van afvalwater 

afvoerend oppervlak: het naar de riolering afwaterende oppervlak 

basisinspanning: term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de 

inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de 

riolering tot een bepaald niveau te reduceren 

basisrioleringsplan: voor een Wvo- of aansluitvergunningaanvraag opgesteld document (tekening 

+ toelichting en berekeningen) met de huidige situatie van de riolering en de uit te voeren 

verbeteringsmaatregelen 

bemalingsgebied: een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd 

bergbezinkbassin: reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slib afzetting 

plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit overstortingen 

kunnen plaatsvinden 

berging: de inhoud van de riolering uitgedrukt in m
3
 of mm/ha 

bergingsverlies: de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als gevolg 

van verzakkingen en het transport van het afvalwater 

droogweerafvoer: de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het 

(DWA) rioolstelsel wordt afgevoerd 

drukriolering: riolering waarbij het transport plaatsvindt door middel van pompjes en 

persleidingen 

DWA-rioolstelsel: zie vuilwaterrioolstelsel 

Emissiespoor: onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op het 

tot een bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een rioolstelsel, ongeacht de 

werkelijke waterkwaliteit 

externe overstort: rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing 

genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater 

gemengd rioolstelsel: rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door een 

leidingstelsel wordt getransporteerd 

gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel 

wordt getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar 

oppervlaktewater wordt afgevoerd 

hemelwaterriool: riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van hemelwater 

(neerslag) 

HWA-riool: zie hemelwaterriool 

hydraulisch: waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik wordt 

gemaakt 

hydraulische berekening: het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een 

rioolstelsel 

ingrijpmaatstaf: grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en waarbij 

maatregelen moeten worden opgesteld 

inspectie: het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 

lekkage: het intreden of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de 

buiswand 
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onderhoud: herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten 

ongewijzigd gehandhaafd wordt  

onderzoek: het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig dat 

informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de buitenriolering 

overstorting: de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater 

overstortput: rioolput voorzien van een overstortdrempel 

pompovercapaciteit (poc): het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de 

regenwaterafvoer. Het andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer 

tijdens droog weer 

randvoorziening: vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft 

de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen 

regenwaterriool: riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

renovatie: herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende 

toestandswijziging wordt doorgevoerd om zo op technische staat van nieuwe aanleg te komen 

reparatie: herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte toestandswijziging 

wordt doorgevoerd 

riolering: het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling 

en het transport van afvalwater 

riool: samenstel van buizen tussen 2 putten bestemd voor de inzameling en/of het transport van 

afvalwater 

rioolput: constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren deksels in 

de weg) 

RWA-riool: zie regenwaterriool 

verbeterd gescheiden: rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij wat grotere 

regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest vervuilende deel van de neerslag 

wordt ‘geborgen’ in de riolering en naar de zuivering afgevoerd 

verbeteren: het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren 

vervangen: herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt 

verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst 

visuele inspectie: het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen 

inspecteren (reinigen) van de onderhoudstoestand van de onderdelen van de riolering 

vrijvervalriool: riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt 

getransporteerd 

vuilemissie: zie vuiluitworp 

vuiluitworp: het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het 

oppervlaktewater via overstorten. Hierbij kan gedacht worden aan biologisch afbreekbare stoffen 

die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV) aan stikstof en fosfaten en aan zware 

metalen 

vuilwaterriool: riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk- en 

bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag  

waarschuwingsmaatstaf: grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader 

onderzoek nodig is 

water-op-straat: het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau 

waterkwaliteitsdoelstelling: doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat 

water een bepaalde functie te kunnen laten vervullen 

Waterkwaliteitsspoor: De inspanningen gericht op het bereiken van een goede waterkwaliteit. 

Voor het waterkwaliteitsspoor geldt dat na het bereiken van de basisinspanning de resterende 

vervuiling afgestemd wordt op de veerkracht van het ontvangende water.  

wateroverlast: het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of schade 

wordt ondervonden 

wortelingroei: de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw- of 

kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid 

zandinloop: het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren 
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Bijlage 2: relevante wetgeving 

 

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van relevante wet- en regelgeving en beleidsplannen. 

Omdat de taken en verantwoordelijkheden in het afvalwaterbeheer, waaronder het 

rioleringsbeheer, onderwerp van discussie zijn is dit niet meer dan een tijdsbeeld. Wijzigingen in de 

wet- en regelgeving kan tot gevolg hebben dat het vGrp 2011-2015 (gedeeltelijk) moet worden 

herzien. 

 

1. De Wet milieubeheer 

De gemeentelijke verplichting tot het opstellen van een (verbreed) gemeentelijk rioleringsplan is 

vastgelegd in de artikelen 4.22, 4.23 en 4.24 van de Wet milieubeheer. Deze artikelen luiden als 

volgt: 

 

Artikel 4.22 

1.  De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk 

rioleringsplan vast. 

2.  Het plan bevat ten minste:  

a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het 

transport van stedelijk afvalwater als bedoeld in artikel 10.33, alsmede de inzameling en 

verdere verwerking van afvloeiend hemelwater als bedoeld in artikel 9a van de Wet op de 

waterhuishouding, en maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond ge- geven bestemming zoveel mogelijk te 

voorkomen of te beperken, als bedoeld in artikel 9b van laatstgenoemde wet en een 

aanduiding van het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe 

zijn; 

b.  een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te vervangen 

voorzieningen als bedoeld onder a ; 

c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b , worden of 

zullen worden beheerd; 

d.  de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder a, en van de 

in het plan aangekondigde activiteiten; 

e. een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten. 

3.  Indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, houdt de gemeenteraad met 

dat plan rekening bij de vaststelling van een gemeentelijk rioleringsplan. 

4. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Water- staat, aan 

gemeenten de plicht opleggen tot prestatievergelijking ten aanzien van de uitvoering van de 

taak, bedoeld in artikel 10.33, alsmede de taken, bedoeld in de artikelen 9a en 9b van de Wet op 

de waterhuishouding. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden 

gesteld over de frequentie, inhoud en omvang van de prestatievergelijking. 

 

Artikel 4.23 

1.  Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij 

betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval:  

a. gedeputeerde staten,  

b.  de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde afvalwater 

wordt getransporteerd, en  

c. de beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt geloosd. 

2.  Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders hiervan mededeling door 

toezending van het plan aan de in het eerste lid, onder a tot en met c, genoemde instanties, en 

Onze Minister. 

3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of 

nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis 

kan worden gekregen van de inhoud van het plan. 
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Artikel 4.24 

1.  Gedeputeerde staten kunnen, nadat burgemeester en wethouders in de gelegenheid zijn 

gesteld hun zienswijze naar voren te brengen, aan de gemeenteraad aanwijzingen geven 

omtrent de inhoud van het gemeentelijk rioleringsplan. Bij een aanwijzing wordt een termijn 

gesteld, binnen welke het plan in overeenstemming met de aanwijzing moet zijn gebracht. 

2.  Bij het geven van een aanwijzing houden gedeputeerde staten rekening met het geldende 

provinciale milieubeleidsplan en met het geldende provinciale waterhuishoudingsplan. 

 

De voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater, zoals die in de Wet milieubeheer is 

opgenomen luidt als volgt: 

 

Artikel 10.29a  

Een bestuursorgaan houdt er bij het uitoefenen van een bevoegdheid krachtens deze wet, voor 

zover die bevoegdheid wordt uitgeoefend met betrekking tot afvalwater, rekening mee dat het 

belang van de bescherming van het milieu vereist dat in de navolgende voorkeursvolgorde:  

a.  het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;  

b.  verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;  

c.  afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen 

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater;  

d.  huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat daarmee 

wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt, worden ingezameld en naar een 

inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet getransporteerd;  

e.  ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d zo nodig na zuivering bij de bron, wordt 

hergebruikt; 

f. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij de 

bron, in het milieu wordt gebracht en 

g.  ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d dat naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 

van de Waterwet wordt getransporteerd. 

 

De gemeente kan gebruik maken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het 

gemeentelijk rioleringsplan (Grp). Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De uiteindelijke 

afweging zal lokaal moeten worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal 

moet staan. Als hiervoor argumenten zijn, kan van deze voorkeursvolgorde worden afgeweken. 

 

 

Artikel 10.32a van de Wet milieubeheer geeft gemeenten de mogelijkheid om, door het vaststellen 

van een verordening ‘afvoer hemelwater en grondwater’, af te dwingen dat het hemelwater en 

grondwater gescheiden van het afvalwater wordt afgevoerd. Deze verordening heeft betrekking op 

al bestaande aansluitingen. De tekst van dit artikel luidt als volgt:  

 

Artikel 10.32a  

1.  De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat: 

a.  bij het brengen van afvloeiend hemelwater of van grondwater op of in de bodem of in een 

voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, wordt voldaan aan de in die 

verordening gestelde regels, en 

b.  het brengen van afvloeiend hemelwater of van grondwater in een voorziening voor de 

inzameling en het transport van stedelijk afvalwater binnen een in die verordening 

aangegeven termijn wordt beëindigd. 

2.  Van de mogelijkheid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt geen gebruikgemaakt, indien 

van degene bij wie afvloeiend hemelwater of grondwater vrijkomt redelijkerwijs geen andere 

wijze van afvoer van dat water kan worden gevergd. 
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De zorgplicht voor het inzamelen en het transport van afvalwater is vastgelegd in de Wet 

milieubeheer. Dit artikel luidt als volgt:  

 

Artikel 10.33 

1.  De gemeenteraad en burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het 

transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente 

gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld 

in artikel 15a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.  

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. 

3.  Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde staten in het belang van de 

bescherming van het milieu ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, 

voor:  

a.  een gedeelte van het grondgebied van een gemeente, dat gelegen is buiten de bebouwde 

kom, en 

b.  een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een vervuilingswaarde van minder 

dan 2000 inwonerequivalenten wordt geloosd.  

4.  De ontheffing bedoeld in het derde lid kan, indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor de 

ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door gedeputeerde staten worden 

ingetrokken. Bij de intrekking wordt aangegeven binnen welke termijn in inzameling en 

transport van stedelijk afvalwater wordt voorzien 

 

 

2. Waterwet 

De toewijzing van de taak om afvalwater te zuiveren is vastgelegd in de Waterwet. Dit artikel luidt 

als volgt:  

 

Artikel 3.4  

1. Zuivering van stedelijk afvalwater gebracht in een openbaar vuilwaterriool geschiedt in een 

daartoe bestemde inrichting onder de zorg van een waterschap. Een zodanige inrichting kan 

worden geëxploiteerd door het waterschap zelf dan wel door een rechtspersoon die door het 

bestuur van het waterschap met die zuivering is belast. 

2. In afwijking van het eerste lid kunnen het bestuur van het betrokken waterschap en de raad van 

een betrokken gemeente op voorstel van één van beide partijen besluiten, dat de zuivering van 

daarbij aangewezen stedelijk afvalwater in die gemeente, vanaf een daarbij te bepalen tijdstip, 

geschiedt in een daartoe bestemde inrichting onder de zorg van die gemeente. Een besluit als 

bedoeld in de vorige volzin kan slechts worden genomen op grond dat zulks aantoonbaar 

doelmatiger is voor de zuivering van stedelijk afvalwater. 

3. Het bestuur van het waterschap en de raad van de betrokken gemeente beslissen op een 

voorstel als bedoeld in het tweede lid, binnen één jaar na de dag waarop het door de raad van 

de betrokken gemeente dan wel door het bestuur van het waterschap is ontvangen. Bij gebreke 

van overeenstemming binnen die termijn beslissen, de beide partijen gehoord, gedeputeerde 

staten. 

 

De zorgplicht voor het inzamelen en de doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater is 

vastgelegd in de Waterwet. Dit artikel luidt als volgt:  

 

Artikel 3.5  

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een 

doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan 
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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 gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen 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. 

 

De zorgplicht voor het grondwater in het openbaar gebied is vastgelegd in de Waterwet. Dit artikel 

luidt als volgt:  

 

Artikel 3.6  

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het 

openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gege- ven bestemming zoveel mogelijk 

te voorkomen of te beperken, voor zover het tref- fen van die maatregelen doelmatig is en niet 

tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 

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 af- voeren naar een zuiveringtechnisch werk. 

 

De verplichting tot samenwerking in de afvalwaterketen is geregeld in de waterwet. Dit artikel luidt 

als volgt:  

 

Artikel 3.8  

Waterschappen en gemeenten dragen zorg voor de met het oog op een doelmatig en 

samenhangend waterbeheer benodigde afstemming van taken en bevoegdheden waaronder het 

zelfstandige beheer van inname, inzameling en zuivering van afvalwater. 

 

 

3. Europese Kaderrichtlijn Water 

De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de 

kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. De boezemwateren  en de 

Zuidpolder van Delfgauw zijn binnen de gemeente Delft als waterlichamen benoemd. De KRW 

heeft daarom een beperkte directe invloed op het uitvoeren van de gemeentelijke zorgtaken. 

 

 

4. Wet Informatieuitwisseling ondergrondse netten (WION) 

Op 1 juli 2008 is de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten, ook wel de 

Grondroerdersregeling genoemd, in werking getreden. De informatieuitwisseling tussen gravers en 

beheerders van kabels en leidingen werd tot dusver verzorgd door het Kabels en Leidingen 

Informatie Centrum (KLIC). Het vrijwillige karakter van de informatie-uitwisseling door het KLIC 

wordt in het wetsvoorstel omgezet in een verplichting. 

Bedrijven die graafwerkzaamheden verrichten moeten voortaan informatie over de ligging van 

kabels en leidingen opvragen en zorgvuldig werken bij het graven. Dit geldt ook voor de gegevens 

over de ligging van de gemeentelijke riolering. Dit betreft alleen het hoofdleidingennet. Als gevolg 

van een wetswijziging hoeven de perceelaansluitleidingen niet meer digitaal beschikbaar te zijn. 

Daarnaast is de netbeheerder, dus ook de gemeente, verplicht verlaten, buiten gebruik gestelde, 

leidingen te registreren. De informatie uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden 

verloopt via een digitaal loket bij het kadaster. 
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De tekst van de WION waarin opgenomen de verplichting tot aanlevering van de leidinggegevens 

staat vermeld in artikel 45 en luidt als volgt: 

 

Artikel 45 

1. Binnen drie maanden na inwerkingtreding van artikel 61, eerste lid, geeft een be- heerder zijn 

beheerpolygoon of beheerpolygonen aan de Dienst op. 

2. In afwijking van artikel 10 is een beheerder gedurende acht jaar na inwerkingtreding van artikel 

6, eerste lid, niet verplicht om liggingsgegevens van netten die een verbinding vormen tussen 

een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdeel a tot en met e, van de Wet 

waardering onroerende zaken, aan de Dienst te verstrekken. 
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Bijlage 3: overzicht hotspots wateroverlastgebieden 
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Bijlage 4: beschouwing te kiezen ambitieniveau’s 

 

1. Ambitieniveau 

Voor de invulling van de rioleringszorg kunnen meerdere ambitieniveaus worden onderscheiden. 

Voor onderhavig GRP zijn drie ambitieniveau beschouwd: 

- Ambitieniveau laag 

- Ambitieniveau midden (is voortzetting huidig beleid en nieuwe wettelijke eisen) 

- Ambitieniveau hoog. 

 

1.1 Laag ambitieniveau 

Het lage ambitieniveau kenmerkt zich door het net voldoen aan de wettelijke verplichtingen die 

voortkomen uit de zorgplichten stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit geeft een 

minimale invulling aan deze zorgplichten. Het lage ambitieniveau gaat uit van een ad-hoc-

benadering van de rioleringszorg. Het tempo van de rioolvervanging houdt geen gelijke tred meer 

met het tempo waarin de riolering destijds is aangelegd. De riolen worden bij dit ambitieniveau zo 

lang als mogelijk benut, maar met een reële kans op instorten. De kans op instorten neemt in de 

loop van de komende jaren verder toe omdat de groep sterk verouderde riolen steeds groter wordt. 

Bij groot onderhoud aan de riolering wordt een sleuf in de weg gemaakt, de weg wordt niet 

integraal bij rioolvervanging meegenomen. In beginsel worden ook geen maatregelen 

meegenomen om de grondwaterstand te reguleren. Als gevolg van de vervangingsmethode van de 

riolering, het niet meenemen van grondwatermaatregelen en het mogelijk lek kunnen raken van de 

riolering vermindert ook de kwaliteit van het wegdek. Het verminderen van de 

grondwateronttrekking bij DSM zal hierdoor niet tot beperkt mogelijk zijn. Bij deze werkwijze 

bestaat het risico om aansprakelijk gesteld te worden bij instorting van de riolering of voor het niet 

nemen van grondwatermaatregelen. 

 

Bij het lage ambitieniveau kan niet worden voldaan aan eis 1a uit tabel 3.1 De ad-hoc-benadering 

leidt tot een toename van spoedeisende werkzaamheden, waardoor de vervangingskosten hoger 

zijn dan gemiddeld (Op basis van expert judgement geschat op 15%). Bovendien leidt het 

spoedeisende karakter bij calamiteiten tot een beperkte bereikbaarheid van de stad. Dit 

ambitieniveau gaat niet tot nauwelijks uit van ‘werk-met-werk’ maken. De kans neemt toe dat 

binnen enkele jaren dezelfde straat meer dan één keer open moet. Het nadeel van de ad-hoc-

benadering is dat de onontkoombare vervangingspiek de rioolheffing op enig moment fors 

omhoogstuwt. Er wordt ingeteerd op de kwaliteit van het riool. Hierbij is er een spanningsveld met 

de wettelijke verplichting om milieuverontreiniging als gevolg van lekkende riolen te voorkomen. 

Aan eis 4b uit tabel 3.1 kan derhalve niet voldaan worden. Bij dit ambitieniveau wordt daarnaast 

ook niet ingespeeld op de gevolgen van de klimaatverandering zodat niet in alle gevallen voldaan 

kan worden aan eisen 2a en b, 3b en 4a uit tabel 3.1. Het maatschappelijk draagvlak voor dit 

ambitieniveau zal laag zijn. Door slechte staat van de riolering kunnen deze ad-hoc instorten met 

kans op ongelukken. Door de ad-hoc gebeurtenissen is geen goede communicatie met bewoners 

mogelijk. 

 

1.2 Midden ambitieniveau 

Het tempo van rioolvervanging wordt (geleidelijk) opgevoerd om gelijke tred te houden met de 

optredende slijtage. De riolen worden, ondersteund met rioolinspecties, op tijd vervangen waarbij 

er naar wordt gestreefd om zoveel mogelijk ‘werk-met-werk’ te maken. Er wordt voldaan aan de 

wettelijke verplichtingen (basisinspanning en waterkwaliteitsspoor), beperking van de kans van 

water op straat bij hevige buien en er wordt ingespeeld op de nieuwe zorgplichten hemelwater en 

grondwater. Hiervoor worden Drainage-Infiltratie-Transport riolen aangelegd, daar waar nodig. Dit 

geeft een actieve invulling van de nieuwe zorgplichten, waardoor er ruimte is om projecten die 

invulling geven aan deze plichten, op te pakken. De komende periode wordt benut om ‘geen-spijt 

maatregelen’ te bepalen in het kader van de klimaatverandering en waar nodig (en meeliftend) 

deels uit te voeren. Bij groot onderhoud aan de riolering wordt de (rij)weg van band tot band 

meegenomen. Door de vervangingsmethode en de grondwatermaatregelen blijft de kwaliteit van 
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het wegdek op orde en zijn er mogelijkheden om ook in het profiel maatregelen te nemen ter 

beperking van wateroverlast. Door het actief meenemen van grondwatermaatregelen, is er op 

termijn zicht op het kunnen verminderen van de grondwateronttrekking bij DSM. 

 

Bij dit ambitieniveau wordt bij groot onderhoud gemengde riolering vervangen door een 

vuilwaterriool en een drainage/infiltratietransportriool voor hemelwater en grondwater. Van 

gemengd naar gescheiden zullen de vervangingskosten tussen de 25% en 30% hoger zijn. Basis 

voor het treffen van verbeteringsmaatregelen is een goed inzicht in het daadwerkelijk functioneren 

van de riolering en het grondwater. Hiervoor worden praktijkmetingen verricht en worden de 

besturings- en informatiesystemen gemoderniseerd. Maatschappelijk draagvlak is bij dit 

ambitieniveau in evenwicht. Slecht wordt vervangen, goed blijft gehandhaafd. Aan de in tabel  3.1. 

geformuleerde eisen kan in de meeste gevallen worden voldaan. Alleen bij extreme regenval zal 

niet voldaan kunnen worden aan eisen 2a en b, 3b en 4a. Om ook te kunnen voldoen aan die eisen, 

kunnen op plaatsen waar bij extreme regenval zich wateroverlast voordoet aanpassingen worden 

uitgevoerd in de openbare ruimte.Het gaat dan om voorzieningen of maatregelen voor hemelwater 

waarmee het water wordt afgeleid naar plaatsen waar het geen kwaad kan zoals plantsoenen, 

bermen e.d. In de verdere uitwerking van het GRP is deze mogelijkheid meegenomen als 

pluspakket (zie verder hoofdstuk 5 hemelwaterzorgplicht). Het pluspakket gebruikt elementen 

vanuit het hoge ambitieniveau. 

 

1.3 Hoog ambitieniveau 

Het hoge ambitieniveau kenmerkt zich door een pro-actieve (anticiperende) houding. Water drukt 

een belangrijk stempel op de inrichting van de openbare ruimte. Door uitbreiding van het 

oppervlaktewatersysteem ontstaat er meer ruimte voor de opvang van hemelwater en kan de 

grondwaterstand (beter) worden gereguleerd. Op alle locaties worden Drainage-Infiltratie-

Transport riolen aangelegd voor het reguleren van de grondwaterstand en een goede afvoer van 

hemelwater. Ook wordt op wateroverlastgevoelige locaties de bovengrond zodanig ingericht dat 

extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar plaatsen waar het water geen 

kwaad kan (plantsoenen, bermen en dergelijke). Hiermee wordt op een hoger niveau ingespeeld op 

de zorgplicht voor hemelwater. Er wordt op basis van ‘werk-met-werk’ maken 

rioolwerkzaamheden uitgevoerd door bij de herinrichting van de openbare ruimte omliggende 

straten mee te nemen in de rioolvervangingscyclus. Door deze bredere aanpak wordt tempo 

gemaakt, waarbij het soms onvermijdelijk is dat riolen eerder dan op basis van staat worden 

vervangen. Bij groot onderhoud aan de riolering wordt de weg van gevel tot gevel meegenomen. 

Door de vervangingsmethode en de grondwatermaatregelen blijft de kwaliteit van het wegdek nog 

beter op orde en kunnen maatregelen ter beperking wateroverlast nog beter meegenomen 

worden. Door het actief meenemen van grondwatermaatregelen, is op kortere termijn zicht op het 

kunnen verminderen van de grondwateronttrekking bij DSM. 

 

Het voordeel van deze aanpak is dat de piek in de rioolvervanging wordt gespreid in de tijd en dat 

de frequentie voor overlast voor de burgers en bedrijven wordt verminderd door omliggende 

straten mee te nemen. Bij dit ambitieniveau wordt op termijn aan alle eisen voldaan, ook bij meer 

extreme regenval. Overlast kan echter nooit helemaal voorkomen worden. 

 

1.4 Keuze ambitieniveau 

In tabel 1 zijn de kenmerken van de verschillende ambitieniveaus naast elkaar gezet inclusief de 

financiële consequenties.  

 

1.4.1 analyse ambitieniveaus mbt afvalwaterzorg 

Uitgaande van het ambitieniveau laag wordt niet voldaan aan de gewenste situatie. Bij dit 

ambitieniveau wordt de afvalwaterriolering zo lang mogelijk benut waardoor ook maatregelen 

voor hemelwater en grondwater op zich laten wachten. Doordat er geen stelselmatige inspecties 

worden uitgevoerd, is er geen grip op de toestand van de riolering. Het ambitieniveau normaal 

komt overeen met het huidige beleid. Met het ambitieniveau is de gewenste situatie haalbaar. De 
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riolering wordt tijdig vervangen, gekoppeld aan groot onderhoud of herstructurering (‘werk-met- 

werk’). Door stelselmatige rioolinspecties is er zicht op de toestand van de riolering. Bij het 

ambitieniveau hoog wordt een pro-actief beleid gevoerd. Ook bij dit ambitieniveau wordt de 

gewenste situatie gerealiseerd. Zonodig wordt geanticipeerd op de klimaatverandering door 

aanpassing van de ontwerpeisen van de riolering. Bij de ambitieniveaus laag en midden wordt de 

basisinspanning niet gerealiseerd binnen de planperiode. Dit heeft ermee te maken dat dit voor 

een bemalingsgebied als gevolg van de realisatie van de Spoortunnel redelijkerwijs niet mogelijk is. 

Bij ambitieniveau hoog wordt naar alternatieve oplossingen gezocht. 

 

 

1.4.2 analyse ambitieniveaus mbt hemelwaterzorg 

Uitgaande van het ambitieniveau laag wordt niet voldaan aan de gewenste situatie. Bij dit 

ambitieniveau wordt hemelwater niet afgekoppeld, tenzij dit gerealiseerd kan worden tegen de 

laagst maatschappelijke kosten. De waterkwaliteitsambities uit het waterplan zijn met dit scenario 

niet haalbaar. Het ambitieniveau normaal komt overeen met het huidige beleid. Met het 

ambitieniveau is de gewenste situatie haalbaar. De riolering wordt tijdig geïnspecteerd en zonodig 

vervangen. Als er zich kansen voordoen wordt hemelwater afgekoppeld. Bij de ontwerpeisen van 

nieuw aan te leggen hemelwaterriolering wordt rekening gehouden met klimaatverandering, zodat 

de overlast door water op straat op een acceptabel niveau blijft. Bij het ambitieniveau hoog wordt 

een pro-actief beleid gevoerd. Ook bij dit ambitieniveau wordt de gewenste situatie gerealiseerd. 

Zonodig wordt geanticipeerd op de klimaatverandering door aanpassing van de ontwerpeisen van 

de riolering. 

 

 

1.4.3 analyse ambitieniveaus mbt grondwaterzorg 

Uitgaande van het ambitieniveau laag wordt niet voldaan aan de gewenste situatie. Bij dit 

ambitieniveau wordt de gedragslijn naar beneden bijgesteld waardoor minder overlast zal worden 

weggenomen. Er wordt niet geanticipeerd op de vermindering van de onttrekking in Delft Noord. 

Het ambitieniveau normaal komt overeen met het huidige beleid. Met het ambitieniveau is de 

gewenste situatie haalbaar. Bij het ambitieniveau hoog wordt een pro-actief beleid gevoerd. Ook 

bij dit ambitieniveau wordt de gewenste situatie gerealiseerd. Er wordt geanticipeerd op een 

vermindering van de grondwateronttrekking in Delft Noord en de klimaatverandering door het 

naar boven bijstellen van de gedragslijn.  

 

 

1.4.4 conclusie 

Voorgesteld wordt om in het GRP uit te gaan van het ambitieniveau Midden. Bij dit niveau voldoen 

we aan de wettelijk plicht en wordt voorkomen dat riolen instorten (met alle gevaren van dien). Bij 

dit ambitieniveau wordt de basisinspanning niet volledig gerealiseerd. Naar verwachting zal in 2016 

realisatie wel mogelijk zijn. Daarnaast worden bij dit ambitiniveau maatregelen getroffen om 

problemen met hoge grondwaterstanden ((grond)wateroverlast) te voorkomen. Dit ambitieniveau 

wordt aangevuld worden met het pluspakket (gebaseerd op het hoge ambitieniveau) om 

overlastgevoelige locaties de komende jaren te ontlasten en gebruik te maken van de kansen die 

ontwikkellocaties bieden. Het pluspakket is effectgericht en leidt tot een directe vermindering van 

wateroverlast op gevoelige plaatsen.  

 

Het treffen van maatregelen om grondwateroverlast te voorkomen is ook gewenst met het ook op 

de gewenste vermindering van de grondwateronttrekking in Delft-Noord (DSM). Het treffen van 

grondwater-maatregelen leidt ertoe dat de gemeente op termijn een minder groot belang heeft bij 

instandhouding van de grondwateronttrekking waardoor de (financiële) bijdrage lager kan worden 

in de toekomst. Voorts heeft circa 40% van Delft in meer of mindere mate last van hoge 

grondwaterstanden. Bij vermindering van de grondwateronttrekking wordt dit percentage hoger. 

Dit kan leiden tot gezondheidsklachten en verval van panden die mede de historische en 
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stedenbouwkundige identiteit van Delft bepalen. Daarnaast is het onderhoud aan de openbare 

ruimte duurder in het geval van hogere grondwaterstanden. 

 

Tabel 1: Overzicht kenmerken ambitieniveaus 

onderdeel ambitie laag ambitie midden ambitie hoog 

vernieuwen riolen       

afvalwater 4 km 5 km 7,4 km 

hemelwater 1 km 2 km 2 ha 

grondwater 1 km 1 km 7,4 km 

realisatie basisinspanning       

totaal 85%
1)

 85%
1)

 100% 

riolering op orde       

  nee ja ja 

kosten       

totaal per jaar € 6.540.000 € 9.400.000 € 19.435.000 

aanpak weg       

bij onderhoud sleuf rijweg totale profiel 

kwaliteit weg verslechterd verbeterd verbeterd sterk 

kosten/jaar in rioolheffing € 0 € 1.100.000 € 4.000.000 

grondwateronttreking DSM       

verregaande vermindering (<800 m3/uur) 

mogelijk na: 
53 jaar 35 jaar 14 jaar 

kosten/jaar ca. 350.000,-/jaar ca. 350.000,-/jaar ca. 350.000,-/jaar 

 
1)

 In de planperiode 2016 – 2020 wordt de basisinspanning geheel gerealiseerd 

 

Het ambitieniveau laag gaat uit van een ad-hoc benadering waarbij de gemeente achter de feiten 

aan loopt. Bij de ambitie hoog bestaat de kans dat riolering voortijdig vervangen wordt met als 

gevolg kapitaalvernietiging.  

 

Indien voor de afvalwaterzorg voor een bepaald ambitieniveau gekozen wordt, werkt dit door op 

de andere twee zorgplichten. Dat betekent niet dat automatisch ook voor die zorgplichten 

hetzelfde ambitieniveau moet worden gekozen, maar het is minder logisch als hier heel sterk van 

wordt afgeweken. 
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Bijlage 5: overzicht studies en basisrioleringsplannen 

 

Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem 

Optimalisatiestudie van afvalwatertransportsysteem van de gemeente Delft 

Quick scan 

Witteveen+Bos 

DT269-1/marr2/020 

29 april 2008 

 

OAS Delft Variantenstudie 

DHV 

WA-MS2010033 

Juli 2010 

 

 

Basisinspanning 

Basisinspanning gemeente Delft 

Herberekening gemengde riolering Delft 

6430.9P0203A0 

17 december 2004 

 

 

Basisrioleringsplannen 

Actualisatie basisrioleringsplan Zuidplantsoen 

Royal Haskoning 

9W2758A0 

20 mei 2011-06-09 

 

BRP omgeving Spoorzone Delft 

Witteveen+Bos 

DT289-1/dijw/011 

25 november 2008 

 

Aanpassing rioolstelsel van Miereveltlaan 

Royal Haskoning 

6430.D2577.A0/ATJ/TTK 

mart 1998 

 

Basisrioleringsplan Vrijenbansekade 

Royal Haskoning 

6430.9R8952A0 

20 november 2007 

 

Rotterdamseweg en Schieweg 

Heidemij Realisatie 

861-6067 

19 november 1996 

 

Aanleg drukriool Middelweg en Westlandseweg 

Oranjewoud 

158661  05-185 

januari 2006 
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Opleverdossier IBA 

Hoogheemraadschap van Delfland 

65015 

10 januari 2011-06-09 

 

Technopolis Innovationpark 

Grontmij 

PN 217448 99081203 D5 

2 oktober 2008 

 

Riolerings- en waterstructuurplan Voordijkhoorn te Delft 

Fugro 

1107-0054-000 

29 april 2009 

 

Water- en rioolplan Lookwatering-West Harnaschpolder te Delft 

Fugro 

1106-0054-000 

26 maart 2007 
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Bijlage 6: overzicht riolering met ingrijpmaatstaf 
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Bijlage 7: lokaties Overstorten  
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Bijlage 8: jaar van aanleg riolering  
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Bijlage 9: ontwerpeisen riolering 

 

Voor de toetsing van het hydraulisch functioneren van de rioolstelsels worden de volgende 

uitgangspunten gebruikt:  

- het hydraulisch functioneren van de rioolstelsels worden getoetst met bui 08 uit Leidraad 

Riolering en een neerslagintensiteit van 70 l/s/ha;  

- het hydraulisch functioneren van het RWA-stelsel in de hotspot wateroverlastgebieden wordt 

getoetst met een neerslagintensiteit van 120 l/s/ha, daarbij mag geen water-op-straat (WOS) 

optreden;  

- de berekeningen worden uitgevoerd conform module C2100 van Leidraad Riolering met als 

uitzondering het gebruik van de wandruwheidswaarde van k = 3 mm voor kunststofleidingen; 

 

 

Voor de toetsing van het milieutech-nisch functioneren worden de volgende uitgangspunten 

gebruikt:  

- het milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel wordt getoetst op basis van een 10-jaren 

reeksberekening. Voor de reeksberekening wordt gebruik gemaakt van de 15 minuten neerslag- 

reeks van het KNMI uit De Bilt periode 1955 - 1964; 

- op basis van de minimale berging (5 mm) en de maximale ledigingstijd (16 uur) van de 

deelstelsels, worden de neerslaggebeurtenissen geselecteerd die mogelijk tot overstorting 

leiden. Deze neerslaggebeurtenissen worden vervolgens doorgerekend; 

- de berekeningen zijn uitgevoerd conform module C2100 van Leidraad Riolering en de 

aanbevelingen van de Commissie Integraal Waterbeheer 2001 (CIW 2001). Dit is inclusief de 

aanvulling van de wRw (2002), met als uitzondering dat een wandruwheidswaarde van 3 mm 

voor kunststofleidingen wordt toegepast; 

 

 

De belangrijkste aanbevelingen van de CIW (2001) omtrent de toetsing van de basisinspanning zijn:  

- de vuilvracht wordt berekend op basis van 0,25 kg CZV/m
3
;  

- de referentiewaarde voor de vuiluitworp is 50 kg/CZV per ha afvoerend oppervlak per jaar;  

- het bezinkingsrendement van randvoorzieningen is 45 %; 

- de toetsing van de basisinspanning gebeurt gemeentebreed op basis van de gemiddelde 

jaarlijkse vuilemissie voor de periode 1955 - 1964. 

 

Het hoogheemraadschap van Delfland hanteert voor de vuiluitworp andere vuilvrachtconcentraties 

dan vermeld in het CIW:  

- het Hoogheemraadschap hanteert een vuilvrachtconcentratie van 0,20 kg CZV/m
3
; - door de 

afwijkende vuilvrachtconcentratie wordt voor het hoogheemraadschap de grens  40 kg 

CZV/ha/jaar aangehouden. 
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Bijlage 10: lokaties grondwatermeetnet 
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