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SAMENVATTING
“Het is 2050: de overheden, inwoners en bedrijven van Goirle zijn trots op wat ze hebben bereikt. Het
afkoppelen, ontstenen en de aanleg van waterpartijen betaalt zich nu uit in droge voeten tijdens extreem zware
buien. De waterparken, vijvers en groene buffers vangen niet alleen het regenwater af, maar verfraaien tevens
de leefomgeving, die bijdraagt aan gezonde en gelukkige inwoners. Het water is schoon, heeft een
aantrekkende werking en verbindt de gemeente met de omliggende dorpen en stad Tilburg. Door de integrale
programmering is de frequentie van ingrepen laag. De inwoners ondervindde hierdoor weinig hinder van
maatregelen in de openbare ruimte of in de ondergrond.”
Dit is zomaar een stukje uit de visie zoals omschreven in dit Programma Water en Riolering. Een plan waarin
we niet alleen dromen over een klimaatbestendige en aantrekkelijke gemeente, maar ook de koers uitzetten
om dit daadwerkelijk te realiseren. Het beschrijft de uitdagingen die voor ons liggen, wat we op korte en lange
termijn willen realiseren, wat we gaan doen en hoe we dit zo duurzaam mogelijk financieren vanuit de
rioolheffing.
Bij het woord riool zijn we nog vaak geneigd te denken aan een buis onder de grond. Maar in toenemende
mate spelen bovengrondse voorzieningen een rol. De aanpak bij de Zuidrand ontwikkellocaties Van Besouw
en Van Puijenbroek, het bewustzijn vergroten door het gebruik van regentonnen te stimuleren en het vergroten
van de afvoercapaciteit bij Abcovenseweg. Allemaal voorbeelden van voorzieningen die ervoor zorgen dat we
droge voeten hebben en houden. Niet alleen bij normale buien, maar ook bij extreme buien. En zoals iedereen
wel merkt vanuit de berichtgeving komt deze laatste categorie steeds vaker voor als gevolg van
klimaatverandering.
We zullen ons blijvend tegen het water moeten wapenen met kostbare buizen. Maar we kunnen aanvullend
het water ook laten werken om met mooi en schoon water de leefbaarheid van Goirle te verhogen. We stoppen
het water niet weg maar benutten de openbare ruimte, om tijdelijk grote hoeveelheden regenwater op te
vangen en gedoseerd af te voeren naar de omgeving. Dergelijke bovengrondse voorzieningen zijn ook
effectiever te beheren. In het op 18 februari 2020 behandelde koersdocument Bacaertlant zijn de richting en
ambities voor de ontwikkeling vast gelegd. Eén van de uitgangspunten hierin is dat het plangebied
klimaatadaptief gemaakt wordt, voorzien in een klimaatrobuust watersysteem.

Figuur 1. Klimaatadaptieve wadi in gebiedsontwikkeling HaveP-locatie. Bron: KuiperCompagnons.

Maar er speelt meer dan alleen klimaatverandering en een toenemende druk op het watersysteem. Ons
afvalwater is namelijk geld waard. Het zit vol schaarse en waardevolle grondstoffen. Hoe mooi zou het zijn om
energie en grondstoffen er weer uit te halen en te hergebruiken? Hoe minder we het afvalwater verdunnen
Onze referentie:
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met grond- en regenwater en gelijkmatiger we het afvalwater als gemeente aanleveren des te
(kosten)efficiënter het wordt om de grondstoffen uit de afvalwaterstromen te halen. We staan ook open voor
initiatieven op kleine(re) schaal.
De uitdagingen zijn te groot om deze als gemeente en waterschap alleen op te kunnen pakken. We hebben
daarbij hulp nodig van onze inwoners en bedrijven. Denk hierbij aan het scheiden van schone en vuile
waterstromen, het afkoppelen van verhard oppervlak, het benutten van daken voor het bufferen van
regenwater, vergroening en natuurlijk een goed gebruik van al onze voorzieningen. Als gemeente gaan we
daarom waar mogelijk faciliteren en stimuleren dat inwoners en bedrijven hun steentje kunnen bijdragen.

Figuur 2. Vergroening draagt bij aan het vertragen van hemelwaterafvoer en brengt verkoeling

Om te komen tot een klimaatbestendige gemeente in 2050 hebben we de kwetsbare locaties in beeld gebracht
door middel van een klimaatstresstest. In een dergelijke stresstest wordt het effect van extreme buien
doorgerekend en vertaald naar de omvang en duur van water op straat of waterschade. Noodzakelijke
vervangingen en renovaties grijpen we aan om de kwetsbaarheid te verminderen. Structurele en bekende
wateroverlastlocaties pakken we met voorrang op, maar we zullen ook wat vaker water op straat moeten
accepteren. Aangezien een groot deel van het gemeentelijk oppervlak op particulier terrein is gelegen doen
we een beroep op onze inwoners. Bij vervanging of toename van verhard oppervlak willen we voortaan eisen
stellen aan de omgang met regenwater in vergunningplichtige trajecten. In hoeverre dit onoverkomelijke
ruimtelijke en/of financiële consequenties heeft is een proefondervindelijk traject waarvan we de resultaten
evalueren om zonodig de koers bij te stellen. De in dit PWR genoemde normen en maatstaven zijn
kaderstellend voor (bouw)ontwikkelingen (zie paragraaf 4.5.1.). Het regenwater willen we zoveel als mogelijk
op plaatsen waar de bodem dit toelaat infiltreren. Op deze manier bouwen we een grondwatervoorraad op om
langdurige droge perioden te overbruggen. Met ons grondwatermeetnet houden we een vinger aan de pols.
Tot nu toe werd regenwater vanuit Goirle grotendeels afgevoerd. Nu we steeds meer last hebben van
verdroging en hevigere neerslag moet de afweging tussen infiltratie en afvoer opnieuw worden gemaakt.
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We grijpen alle ontwikkelingen, initiatieven en plannen aan om het stedelijk en landelijk gebied en ‘natte’
ecologische zones via groenblauwe maatregelen steviger met elkaar te verbinden. Zo brengen we mooi en
schoon water en de natuur dichter bij huis. Dit zorgt niet alleen voor een verhoging van de belevingswaarde
en meer verwerkingscapaciteit voor overtollig water, maar stimuleert ook de recreatie en brengt verkoeling
tijdens warme zomerdagen. Een doordachte inrichting en beheer op maat moeten ervoor zorgen dat de
kwaliteit van het stadswater goed is.
Door te doen en te communiceren over onze watertaken en zelf het goede voorbeeld te geven in de openbare
ruimte willen we onze inwoners en bedrijven water- en klimaatbewust maken. Zo gaan we meer voorlichting
geven over het feit dat water op straat vaker zal voorkomen en dat we deze vorm van hinder vanuit
kostenoverwegingen zullen moeten accepteren. Ook bevorderen we op allerlei manieren een duurzame
omgang met water op eigen terrein.
“Wat betekent dit voor de portemonnee?” zult u zich afvragen. Voor het uitvoeren van de zorgplichten riolering
(stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater) mogen we als gemeente volgens de Gemeentewet een
heffing opleggen. Uit deze rioolheffing betalen we alle noodzakelijke maatregelen die te maken hebben met
het op orde brengen en houden van een goed functionerend (afval)watersysteem inclusief de bovengrondse
voorzieningen die daar een bijdrage aan leveren.

Figuur 3 Draaikolk op de Tijvoortsebaan veroorzaakt door hevige regenval op 16 juni 2020

In het uitvoeringsprogramma zijn budgetten opgenomen voor onder andere planvorming, onderzoek,
rioolvervanging en -verbetering en cyclisch onderhoud. Daarnaast worden de komende planperiode
uitvoeringsmaatregelen getroffen om de wateroverlast te verminderen bij onder andere de Van
Haestrechtstraat, Dorpsstraat en Tijvoortsebaan. Daarnaast zijn budgetten gereserveerd om invulling te
kunnen geven aan de speerpunten. Zo voert de gemeente onder andere in 2020 klimaatdialogen met
betrokkenen om samen tot een klimaatstrategie en -agenda te komen. Verder gaat de gemeente de komende
planperiode onderzoek doen naar de nut en noodzaak van differentiatie in de rioolheffing conform het
aangenomen amendement in de raadsvergadering van 26 mei 2020.
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Op basis van de geactualiseerde investeringsuitgaven en exploitatiekosten hebben we de hoogte van de
rioolheffing bepaald. Onderstaande tabel geeft de rioolheffing weer voor de komende planperiode, afgezet
tegen de heffing in het jaar 2020.
Tabel 1. Ontwikkeling rioolheffing planperiode 2021 - 2025

Jaar

Benodigde inkomsten
Aantal (equivalente)
uit rioolheffing (voor
heffingseenheden
aftrek kwijtschelding)

Rioolheffing per
eenheid

2020

€2.288.644

11.312

€202,32

2021

€2.063.137

11.362

€181,58

2022

€2.072.216

11.412

€181,58

2023

€2.081.295

11.462

€181,58

2024

€2.090.374

11.512

€181,58

2025

€2.099.453

11.562

€181,58

Het overzicht in Tabel 1 drukt Figuur 4 in getallen uit. De werkelijke rioolheffing van afgelopen planperiode is
weergegeven samen met de rioolheffing voor de komende planperiode en een doorkijk naar de lange termijn.
In de komende planperiode wordt de rioolheffing verlaagd eenmalig verlaagd blijft de resterende planperiode
gelijk. Om het saldo in de voorziening ook na de planperiode op peil te houden, is een verhoging van het tarief
noodzakelijk.

Figuur 4. Benodigd heffingsverloop Goirle 2014 - 2078 (prijspeil 2019)
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1

INLEIDING

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

1.1

Een nieuw plan, passend bij de tijd

Onderliggend Programma Water en Riolering (hierna: PWR) laat zien dat we als gemeente Goirle terug- en
vooruitkijken en verder bouwen aan een robuust en flexibel systeem. Het PWR, in de vorige planperiode
bekend als het gemeentelijk rioleringsplan (hierna: GRP) is een goed planinstrument om mee te kunnen
bewegen met de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Zo is er bijvoorbeeld sprake van meer
extreme neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en
verandering in wetgeving. Om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen om ons heen is het wenselijk
om het GRP periodiek te actualiseren.
De looptijd van het vigerende GRP 2016-2019 is ten einde. Daarom wordt nu een nieuw GRP opgesteld, met
een naamswijziging en aangepaste opzet naar PWR. De reden hiervoor is dat deze naamgeving alvast
voorsorteert op de Omgevingswet, die het opstellen van programma’s voorschrijft. Dit PWR vormt dan samen
met andere nog op te stellen programma’s zoals bijvoorbeeld geluid en luchtkwaliteit een samenhangend
pakket van maatregelen ter bescherming en verbetering van de leefomgeving.

1.2

Samenwerking

Sinds het in werking treden van het Bestuursakkoord Water (2010) werken we als gemeente Goirle samen
met waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel, gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Tilburg,
Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk en Brabant Water binnen de werkeenheid
Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant. Dit is één van de vier werkeenheden voor samenwerking aan
doelmatig (afval)waterbeheer binnen de SWWB (Samenwerken aan Water in Midden en West Brabant).
Met een aantal gemeenten binnen de werkeenheid Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant (Goirle,
Oisterwijk en Tilburg), de waterbeheerders van waterschap De Dommel en waterschap Brabantse Delta en
drinkwaterbedrijf Brabant Water hebben we besloten om voor de komende planperiode gezamenlijk een
Omgevingswetproof blauwdruk voor het PWR te maken, die binnen de werkeenheid kan worden gebruikt. Het
PWR krijgt hiermee een gemeenschappelijke basis met een ´couleur locale´ voor gemeentespecifieke zaken,
zoals het uitvoeringsprogramma en de ontwikkeling van de rioolheffing.

1.3

Doelstelling en geldigheidsduur

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

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

3. Externe afstemming
met o.a. bewoners en bedrijven, ontwikkelaars en bouwbedrijven.

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

Onze referentie:
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De Wet milieubeheer schrijft voor een PWR geen geldigheidsduur voor, hierin wordt de gemeente vrijgelaten.
Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden hebben we als waterpartners gekozen voor een
geldigheidsduur van vijf jaar: 2021 tot en met 2025. De intentie is om in 2023 in regionaal
samenwerkingsverband te starten een nieuw PWR. De riolering ligt echter veel langer dan deze planperiode
onder de grond. Om deze reden is dit PWR opgesteld met een doorkijk over de gehele gebruiksduur van de
riolering. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn (mede) gebaseerd op deze doorkijk, om zo te
komen tot een doelmatige invulling van de gemeentelijke zorgplichten, tegen zo laag mogelijke lasten voor de
burger. De beleidslijnen in dit PWR zijn kaderstellend voor ontwikkelingen.

1.4

Raakvlakken

Het PWR is een planinstrument dat meerdere raakvlakken heeft met andere plannen en beleidsvelden. Er zijn
een aantal dominante ontwikkelingen die directe aanleiding geven om deze planperiode verder te denken dan
de traditionele invulling van de gemeentelijke watertaken. Ten eerste is dit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
waarin de overheden hebben afgesproken om vanaf 2020 klimaatbestendig en waterrobuust te handelen om
hiermee in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. Hierdoor ontstaan nog meer dan voorheen
raakvlakken met andere beleidsvelden die bijdragen aan de ruimtelijke inrichting: groen, weg en
nieuwbouwplannen. Ten tweede is dit de komst van de Omgevingswet in 2022, die de vorming van een
integrale omgevingsvisie verplicht stelt. Ten derde speelt de energietransitie en het streven naar een circulaire
economie. Daarnaast hebben we als waterpartners communicatie en duurzaamheid hoog in het vaandel staan
en willen we bewoners en bedrijven actief betrekken bij (uitvoering)plannen. In de op rijksniveau
overeengekomen “Aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water” zijn naast de implementatie van de
Omgevingswet ambities opgenomen met betrekking tot de kansen van de informatiesamenleving en de risico’s
van digitale dreigingen.
Onderstaande afbeelding geeft een indruk van de verschillende tijdspaden op basis van landelijke afspraken.
In dit PWR houden we daar zoveel als mogelijk rekening mee.

Figuur 5. Tijdspaden transities (momentopname december 2019)

Als gemeente Goirle hebben we het Bestuursakkoord 2018-2022 “Duurzaam en Dienstbaar” opgesteld.
Eveneens loopt momenteel het Milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 2017-2020. De ambities op het gebied van
duurzaamheid, water en samenwerking die hierin staan, bieden aanknopingspunten waar we rekening mee
hebben gehouden in dit PWR. Daarnaast is de gemeente Goirle begonnen met het opstellen van een
omgevingsvisie. Dit programma zal bijdragen aan de invulling van de omgevingswet op het gebied van riolering
en stedelijk water. Verder kent dit programma raakvlakken met het Wegenbeleidsplan 2014-2023 en het
Groenstructuurplan uit 2014.

1.5

Omgevingswet en leeswijzer

Na het van kracht worden van de omgevingswet is het PWR niet langer een wettelijk verplichte planvorm,
maar kunnen elementen hiervan opgaan in respectievelijk de omgevingsvisie, -plan en -programma. Hoewel
de wettelijke verplichting tot het opstellen van een rioleringsplan komt te vervallen houden we rekening met
een nieuw op te stellen rioleringsprogramma als opvolger van dit PWR. Het is immers een effectief
planinstrument om de rioleringszorg te borgen en activiteiten af te stemmen. Het PWR past in een logische
lijn van de verplichte nationale en regionale waterprogramma’s naar een lokaal programma voor stedelijk water
en riolering. Door andere beleidsvelden en plannen te betrekken bij het planproces van dit PWR zijn de
raakvlakken gewaarborgd.
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Hoofdstuk 3 van dit PWR bevat een beeld van de toestand van het stedelijk watersysteem en de mate waarin
wordt voldaan aan de lange termijn doelen. Dit beeld vormt het vertrekpunt voor het bepalen van de ambitie
en helpt bij het inschatten wat de gevolgen zijn van een gekozen ambitie.
In hoofdstuk 4 hebben we op strategisch niveau de visie, ambitie en doelstellingen opgenomen als bouwsteen
voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. Op tactisch niveau beschrijven we de gidsprincipes en strategieën om
uitwerking te geven aan de korte- en lange termijn doelen. Ook geven we hier aan op welke wijze we vorm
willen geven aan participatie. De genoemde strategieën hebben raakvlakken met het uitvoeringsprogramma
in hoofdstuk 5. Om de samenhang te behouden is ervoor gekozen de strategie bij de visie, ambitie en
doelstellingen in hoofdstuk 4 te voegen.
In het Omgevingsplan worden alle regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving opgenomen. Vooralsnog
gaan we ervan uit dat voor de bebouwde kom de huidige regelgeving volledig wordt overgenomen en zo
mogelijk zal worden aangepast om beter te kunnen sturen op een klimaatbestendige omgeving en een robuust
stedelijk watersysteem. Voor het buitengebied kunnen mogelijk regels komen te vervallen om hiermee meer
duurzame alternatieven voor riolering en het verwaarden van afvalwater beter te kunnen faciliteren.
Een Programma in de geest van de Omgevingswet is een pakket van beleidsvoornemens en maatregelen om
omgevingswaarden of doelen in de leefomgeving te bereiken en daaraan te blijven voldoen. De voorgenomen
acties en (gebiedsgerichte en gezamenlijke) maatregelen voor het thema (stedelijk) water en de bijbehorende
financiële middelen zijn opgenomen in hoofdstukken 5 (uitvoeringsagenda) en 6 (middelen) van dit PWR.
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2

KADERS

2.1

Taken en bevoegdheden

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water is in
handen
van
gemeenten,
waterschappen,
Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven, provincie en
perceeleigenaren. Iedere partij heeft hierin zijn eigen
verplichtingen en bevoegdheden, die zijn vastgelegd
in wetgeving of beleid.
De belangrijkste wetten en beleidskaders die ten
grondslag liggen aan dit PWR zijn de Europese
Kaderrichtlijn Water, de Waterwet, de Wet
milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene
lozingsbesluiten. In bijlage B is een overzicht van
relevante wetgeving opgenomen. De taken en
bevoegdheden
van
waterketenpartners
zijn
weergegeven in tabel 1.
Tabel 2: taken en bevoegdheden waterketenpartners.

Figuur 6. Gebiedsverdeling van de waterschappen binnen de
gemeente Goirle.

Actor

Taken bevoegdheden

Europa

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

Rijk

Het Rijk is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische doelen en
maatregelen voor het waterbeheer in Nederland. De Minister van Infrastructuur en Milieu is
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het DeltaPlan
Ruimtelijke Adaptatie. Het Rijk is opsteller van het Nationaal Waterplan 2016-2021. Met de komst
van de Omgevingswet verandert het Nationaal Waterplan in het Nationaal Waterprogramma
conform artikel 3.9 uit de Omgevingswet. Het Nationaal Waterprogramma vormt de rode draad voor
het behalen van omgevingswaarden en andere doelstellingen uit de KRW. Volgens
Omgevingsbesluit artikel 8.14 dient het programma elke zes jaar geactualiseerd te worden door het
Rijk.
De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal
beleidskader en voor strategische regionale opgaven. De provincie is opsteller van het Provinciaal
Milieu- en Waterplan 2016-2021. Conform artikel 3.8 uit de Omgevingswet verandert dit in het
Regionaal Waterprogramma. Hierin worden de EU-richtlijnen zoals de KRW en de
Grondwaterrichtlijn (GWR) geïmplementeerd.

Provincie Noord
Brabant

De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en handhaving van
onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties:
•
Industriële onttrekkingen > 150.000 m3
•
Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning
•
Bodemenergiesystemen
Ten aanzien van het PWR heeft de provincie een adviserende en toetsende rol. De provincie kan
een aanwijzing geven indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het PWR en de provinciale plannen.
De provincie is opsteller van de Brabantse Omgevingsvisie (2018).

Rijkswaterstaat

Onze referentie:

Rijkswaterstaat heeft de regiefunctie over drie belangrijke netwerken: het hoofdwegennet,
vaarwegennet en hoofdwatersysteem. Ten aanzien van wateren beheert Rijkswaterstaat in de
praktijk de oppervlaktewaterlichamen, inclusief kunstwerken en waterkeringen en exclusief havens,
die in beheer zijn bij het Rijk. Dit behelst waterkwaliteitsbeheer, waterkwantiteitsbeheer en
waterstaatkundig beheer.

- Datum: 24 september 2020
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Actor

Taken bevoegdheden
Het waterschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer. Dit betekent dat
zij zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon en voldoende water. De visie hierop en de
bijhorende maatregelen zijn beschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021. Conform artikel 3.7 uit
de Omgevingswet verandert dit in het Waterbeheerprogramma en moet bij de vaststelling rekening
gehouden worden met het Regionale Waterprogramma.

Waterschap
Brabantse Delta

Het waterschap heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is bevoegd gezag
voor directe lozingen op de RWZI en naar het oppervlaktewater. Voor de regulering van indirecte
lozingen (naar het riool) heeft het waterschap een adviserende rol naar gemeenten.

Waterschap De
Dommel

Het waterschap heeft eveneens een zorgplicht voor het beheer van regionale wateren en keringen.
Handelingen in het oppervlaktewatersysteem reguleren waterschappen o.a. middels algemene
regels, verordeningen en een Watervergunning.
Het waterschap is ook verantwoordelijk voor vergunningverlening, het toezicht en de handhaving
van grondwateronttrekkingen en infiltraties in haar beheergebied, met uitzondering van de drie
categorieën waarvoor de provincie verantwoordelijk is.
Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen waterschap en
gemeente bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetsprocedure. Hierbij wordt o.a. toegezien
op een hydrologisch neutrale inpassing van ontwikkelingen. De resultaten hiervan worden
vastgesteld in de waterparagraaf.
Ten aanzien van het PWR heeft het waterschap een adviserende rol.
Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een
verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen
in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van
drinkwater als voor de infrastructuur. Brabant Water zorgt ervoor dat er schoon drinkwater uit de
kraan komt.

Brabant Water

De gemeente heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer:
•
•

•

Gemeente

Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk (Wm art.
10.33)
Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat perceeleigenaren redelijkerwijs niet
zelf kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor maatwerkvoorschriften of een
gebiedsverordening instellen (Ww art. 3.5).
Treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan
de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voorwaarde hierbij
is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap/provincie behoren.
De gemeente dient het loket te zijn voor grondwatervraagstukken binnen haar beheersgebied
(Ww art.3.6).
Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten. In de meeste gevallen
is de gemeente hiervoor bevoegd gezag. Bij de verwerking van (afval)water houdt de gemeente
rekening met de wettelijke voorkeursvolgorde.
Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van graafschade aan
kabels en leidingen (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en
netwerken / WIBON) en het beschikbaar stellen van gegevens over de ondergrond. In het kader
van het Besluit op de lijkbezorging hebben gemeenten een toetsende rol in de ontwatering van
begraafplaatsen.
De gemeente stelt conform het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) een
klimaatadaptatiestrategie op. In het PWR vindt de uitwerking van het onderdeel water hiervan
plaats.

Onze referentie:
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Actor

Taken bevoegdheden

Perceeleigenaar

De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat
hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen om de waterdichtheid
te garanderen en voor de inzameling van stedelijk afvalwater en overtollig hemel- en grondwater.
Pas als de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige hemel- en
grondwater, is er een taak voor de gemeente of waterschap.
De perceeleigenaar heeft ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij geen handelingen mag verrichten
waarvan hij kan verwachten dat deze het doelmatige functioneren van (water)voorzieningen
belemmeren.

2.2

Uitdagingen en ontwikkelingen

Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in beweging door diverse uitdagingen en
ontwikkelingen. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven en vormen de basis voor de speerpunten voor
de planperiode 2021-2025 (hoofdstuk 4). Daarnaast heeft de regio Hart van Brabant, waar gemeente Goirle
onderdeel van is, eind 2019 de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties
omarmd. Dit zijn doelstellingen om een duurzame ontwikkeling te realiseren. Doelstelling 6, 7, 13, 14. 15 en
17 (zie Figuur 7) hebben raakvlakken met het PWR en zijn terug te vinden in onderstaande uitdagingen en
ontwikkelingen.

Figuur 7. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Klimaatadaptatie
Het klimaat is aan het veranderen en leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer. Het (hemel)
watersysteem en de afvalwaterketen moet de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. De
grondwatervoorraad moet voldoende zijn om langdurig droge perioden te kunnen overbruggen zonder dat dit
tot grondwateroverlast leidt. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te
vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een
afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien.
Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de waterketen, in de openbare ruimte (klimaatadaptatie) en op
particulier terrein. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is de ambitie opgenomen om Nederland in 2050
klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht en dat alle sectoren in 2020 klimaatbestendig handelen.
Daarnaast valt klimaatadaptatie onder SDG 13 (‘Klimaatactie’) van de VN.
Bij het inrichten van riolering, transportsysteem en zuivering is het momenteel nog geen gemeengoed om
rekening te houden met de risico’s en gevolgen van overstromingen, wateroverlast, verdroging en hitte. Binnen
werkeenheid Hart van Brabant hebben we hierin al veel stappen gezet. Het effect van de klimaatverandering
op de leefomgeving is in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in 2016 in beeld gebracht
aan de hand van een 'stresstest' light en klimaatateliers in de gemeenten van de werkeenheid. Het onderzoek
is afgerond met de titel ‘naar een uitvoeringsstrategie klimaatadaptatie voor de werkeenheid Hart van Brabant’.
Hierop voortbordurend heeft de gemeente Goirle de effecten van klimaatverandering op gemeenteniveau
middels een in 2019 afgeronde klimaatstresstest in beeld gebracht. In 2020 zullen klimaatdialogen gevoerd
worden wat zal resulteren in een ‘Gezamenlijke Klimaatagenda’ voor de gemeente Goirle (zie voor informatie
3.1).

Onze referentie:
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Figuur 8. Door klimaatverandering neemt het aantal extreme buien toe (bron: Gemeente Goirle). Wateroverlast in 2014 op
de Abcovenseweg, gemeente Goirle.

Participatie en bewustzijn
We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer
klimaatbestendig
en
waterrobuust
maken.
Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde
omgeving in handen is van particulieren/ private
partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te
trekken. Dit past in de geest van de Omgevingswet,
waarin participatie wordt bevorderd door minder
regels en meer speelruimte. Daarnaast valt
participatie en bewustzijn onder SDG 17
(‘Partnerschap om doelstellingen te behalen’) van de
VN.

Uitputting energie en grondstoffen
Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken
zelfs helemaal uitgeput. Dit is ook een richtlijn van Figuur 9. In de Baronielaan zijn de letters H2O (water) geplaatst
de VN, verwoord in SDG 7 (‘Betaalbare en om bewoners op de noodzakelijk rol van water voor het nieuw
gerealiseerde ontwerp te wijzen. (bron: Gemeente Goirle)
duurzame energie’).Dit betekent onder meer dat de
Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet
worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van
verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case. De
huidige investeringsagenda van de kabinetsformatie is gericht op 100% energieneutraal en klimaatbestendig
maatschappelijk vastgoed in 2040 en 100% hernieuwbare energie in 2050.

Veranderende wetgeving
Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit PWR is de komst van de Omgevingswet. Deze
wordt naar verwachting per 1 januari 2022 van kracht. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele
ruimtelijke ordening, de fysieke omgeving centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer
nadrukkelijke rol in de belangenafweging tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc. Met het in werking
treden van de Omgevingswet in 2022 zal het PWR naar verwachting facultatief worden en opgaan in een
programma.
Onze referentie:
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Energietransitie (REKS)
De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een
nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt
van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van
ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse
infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren. De regio Hart van Brabant heeft
de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie waar te maken is op korte termijn een
versnelling van de energietransitie nodig. Met de regionale energie en klimaatstrategie (REKS) gaat de regio
het tempo verhogen. Doel van de REKS is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie
en de verbinding te leggen met klimaatadaptatie. Onderdeel van de REKS is het uitvoeren van een regionale
klimaatstresstest, welke eind 2019 is opgeleverd. Door krachten in de regio te bundelen, barrières te slechten,
de totstandkoming van concrete projecten te versnellen en aan te haken op economische, ruimtelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen.

Natuurbod Hart van Brabant
De regionale wethouders met in hun portefeuille Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting hebben in
september 2019 het Programma Natuurbod Hart van Brabant aangenomen. Daarin staat hoe we op
(sub)regionaal schaalniveau uitvoering gaan geven aan het natuurbod om zo een bijdrage te leveren aan het
vervolmaken van het Brabantse Natuurnetwerk.
In het natuurbod hebben de regiogemeenten en waterschappen aangeboden om bij te dragen aan het
realiseren van de restopgave van het natuurnetwerk. Afgelopen periode zijn alle restopgaves voor de
natuurnetwerkgebieden, ecologische verbindingszones, faunapassages, beekherstel en vispassages verder
in kaart gebracht. Nu is het zaak het Brabantse Natuurnetwerk te vervolmaken. Het aangenomen programma
biedt daarvoor een plan van aanpak.
Het Programma Natuurbod Hart van Brabant staat niet op zichzelf. Er is door veel partijen aan meegewerkt
(provincie, gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties en Brabants Particulier Grondbezit) en
er zijn vele verbindingen te leggen met andere ontwikkelingen die binnen onze regio spelen. Een slimme
koppelingen is bijvoorbeeld naar de REKS.

Figuur 10. Samenkomst van de Poppelsche Leij en de Rovertsche Leij

Vitaliteit
Bij langdurige uitval van de water infrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een
massale hack, kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk
verstorend effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien
kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven
Onze referentie:
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voorhanden, terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een
proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Ten tijde van het opstellen van dit
plan wordt op rijksniveau van verschillende soorten van infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Voor drinkwater
(winning en distributie) is dit al gebeurd. Waterbedrijven laten dit doorwerken in onder andere hun
leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater wordt nog beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft
dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen. De extreme droogte in 2018 heeft duidelijk
gemaakt dat we ook op dit vlak meer rekening moeten gaan houden met de mogelijke effecten hiervan op o.a.
schade aan gebouwen, volksgezondheid etc.

Omgevingswet
In dit PWR hebben we geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet door rekening te houden met de
beoogde opzet van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda.
Met de komst van de Omgevingswet worden regels vastgelegd in een Omgevingsplan. De kern van de
Omgevingswet gaat over ruimte geven (loslaten en vertrouwen) en over een andere verdeling van
verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor
ideeën van initiatiefnemers. Het maakt niet uit of de gemeente, een bewoner, ondernemer, projectontwikkelaar
of maatschappelijke organisatie het initiatief neemt. De Omgevingswet geeft meer ruimte om lokale
afwegingen te maken en om de belangen van direct betrokkenen in die afwegingen te betrekken door middel
van participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet plaatsvinden, maar schrijft bewust niet voor hoe
dat moet. Dit geeft ons als gemeente de ruimte om een werkwijze te ontwikkelen die past binnen de lokale
context.

Figuur 11. Overzicht Omgevingswet (Bron: gebaseerd op schema Gemeente Zwolle/BRO adviseurs)

Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 komt de verplichting tot het opstellen van een GRP
te vervallen. Naar verwachting zal de planvorm vanaf deze datum geleidelijk overgaan in een programma dat
naast de andere programma’s invulling geeft aan de Omgevingsvisie. Met dit PWR sorteren we hier op voor.
In dit PWR zal regelmatig een kader als onderstaand terug te vinden zijn waarin de link met de Omgevingswet
wordt gelegd.

Onze referentie:
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Toelichting op de Omgevingswet
Het Rijk beperkt zich in het nieuwe stelsel bij het stellen van algemene regels tot de meest
milieubelastende activiteiten. Daar behoort het lozen van afvalwater (stedelijk afvalwater, regenwater en
grondwater) niet toe. De regels over lozen van afvalwater worden daarom voortaan volledig door de
decentrale overheden gesteld: door de gemeente in het Omgevingsplan (lozen op de bodem of in de
riolering) en door het waterschap in de Waterschapsverordening (lozen in oppervlaktewater).
Van de gemeenten en waterschappen wordt niet verwacht dat zij direct bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet regels vaststellen over het lozen van afvalwater. De overgangsrechtelijke oplossing
hiervoor is de zogeheten “bruidsschat”. De bruidsschat bevat bestaande rijksregels die vervallen. Deze
regels worden via het Invoeringsbesluit Omgevingswet aan alle omgevingsverordeningen van Nederland
toegevoegd, die bij inwerkingtreding van rechtswege ontstaan.
Het Omgevingsplan en de Waterschapsverordening bevatten dus bij inwerkingtreding de huidige
rijksregels over het lozen van afvalwater, inclusief de zorgplicht en de bevoegdheid tot het stellen van
maatwerkvoorschriften. Er is wel een overgangsperiode ingesteld (voor gemeenten tot 2029, voor
waterschappen tot 2023) zodat gemeenten en waterschappen aan alle vereisten van het nieuwe stelsel
kunnen gaan voldoen. We hebben de vrijheid om te doen wat we willen met de bruidsschatregels:
schrappen, aanpassen of behouden (bron: “Advies aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen”,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019).

Onze referentie:
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3

BEELD VAN DE HUIDIGE SITUATIE

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

3.1

Stedelijk watersysteem

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het areaal, de kwaliteitstoestand en het functioneren.

Kenmerken
Voor het inzamelen en transporteren van het vrijkomende afval- en regenwater beschikken we als gemeente
Goirle over een rioolstelsel met een totale lengte van circa 156 km en 13 rioolgemalen. Om er voor te zorgen
dat tijdens extreme neerslag geen wateroverlast optreedt, is het rioolstelsel voorzien van riooloverstorten en
hemelwaterlozingspunten. Speciale rioolvoorzieningen (bergbezinkbassins) beperken de vuiluitworp van de
riolering naar het oppervlaktewatersysteem. Het afvalwater in het buitengebied wordt ingezameld en verpompt
via 36 km aan persleidingen. Het afvalwater van de kern Goirle wordt gezuiverd op de RWZI Biest-Houtakker
en het afvalwater van de kern Riel op de RWZI Riel.
In navolgende tabellen hebben we de belangrijkste kenmerken van het stedelijk watersysteem van de voor
onze gemeente weergegeven. In Bijlage C is een overzicht met lozingspunten opgenomen.
Systeem

Type

Omvang

Eenheid

Gemengd

87,6 km

Vuilwater

21,7 km

Hemelwater

38,7 km

Overig

0,0 km

Persleidingen

36,0 km

Hoofdgemalen

13 st

Drukriolering (pompunits)

95 st

Randvoorzieningen

5 st

Gemengde en vgs-stelsels

17 st

Uitlaten hemelwaterstelsels

25 st

Vrijvervalriolering
Gemengd/Vuilwater

Lozingspunten
Tabel 3: overzicht voorzieningen stedelijk watersysteem gemeente Goirle

Kwaliteitstoestand
In de periode 2015-2019 verkeerde het vrijvervalriool in een goede toestand. Er is geen riolering in de
gemeente Goirle wat 60 jaar of ouder is. Daarnaast gaan in de komende planperiode de wijken met de oudste
vrijvervalriolering op de schop.

Onze referentie:
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Functioneren stedelijk watersysteem
In 2018 en 2019 heeft de gemeente Goirle het basisrioleringsplan (BRP) geactualiseerd en een
klimaatstresstest uitgevoerd. In de klimaatstresstest zijn locaties in beeld gebracht die kwetsbaar zijn voor
wateroverlast als gevolg van extreme neerslag.
Uit de actualisatie van het BRP blijkt dat de situatie ten aanzien van water op straat flink is verbeterd . In de
planperiode 2015 - 2019 zijn naar aanleiding van ervaren wateroverlast al diverse quickwins doorgevoerd om
de water op straat situatie te verminderen. Door het aanbrengen van een nooduitlaat, het vergroten van de
afvoercapaciteit van bergbezinkbassin Abcovenseweg en het slim herinrichten van de straat is het risico op
water op straat in de Beeksedijk en Abcovenseweg aanzienlijk afgenomen. Ondanks deze maatregelen wordt
op een aantal plaatsen nog steeds water op straat berekend die ook in de praktijk bekend zijn.
Hierop volgend is in 2019 een klimaatstresstest uitgevoerd die de kwetsbaarheid van de gemeente Goirle voor
extreme neerslag in beeld brengt. Resultaten uit de klimaatstresstest laten zien dat een aantal locaties in de
gemeente gevoelig zijn voor wateroverlast. Uit de conclusie blijkt dat de meest kwetsbare locaties de
Dorpsstraat / Tilburgseweg, Abcovenseweg en Tijvoortsebaan zijn. Daarnaast zijn de wegen voor genoemde
locaties verminderd begaanbaar en staat water tegen / in de panden. Verbetermaatregelen om de
wateroverlast te verminderen worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma van dit GRP.

Figuur 12. Een resultaat uit de klimaatstresstest van water op straat bij neerslaggebeurtenis 70 mm in één uur uit het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voor de kernen Goirle en Riel .

Om grondwateroverlast te voorkomen is in 2017/2018 gestart met de aanleg van een grondwatermeetnet
(zie voor meer informatie 3.2). De aanleg van het meetnet blijkt een goede start, maar de gegevensoutput
van het (telemetrie-) systeem is in de praktijk nog onvoldoende voor een analyse.

3.2

Terugblik afgelopen planperiode

Uit de terugblik kan worden opgemaakt dat we als gemeente Goirle de uitvoering van de water- en
rioleringstaken nadrukkelijk oppakken. Het basisrioleringsplan is geactualiseerd.
Wat waren de doelen en welke werkzaamheden zijn verricht?
1. Beschermen volksgezondheid: De afgelopen jaren is aanvullend op het reguliere onderhoud onder andere
een meetnet riolering opgericht om het werkelijke systeemgedrag te monitoren en zo de kans op vuiluitworp
op open water en gemengd water op straat te identificeren. Dit meetnet wordt jaarlijks met het waterschap
geëvalueerd. Er zijn geen incidenten geweest waar de volksgezondheid mogelijk in gevaar is gekomen.
Onze referentie:

- Datum: 24 september 2020

20 van 84

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2021-2025

2. Voorkomen wateroverlast: In 2015 zijn enkele quick-wins geformuleerd om wateroverlast tegen te gaan.
Deze quick-wins zijn kleine maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden, met een grote toegevoegde
waarde bij het tegengaan van wateroverlast. Zo zijn er kleine maatregelen gerealiseerd ter plaatse van de
Abcovenseweg (aanpassing overstortdrempel), Wittendijk (toepassem van infiltratie) en de Tijvoortsebaan,
en is de capaciteit van de riolering vergroot ter plaatse van de Van Haestrechtstraat, en is bovengronds
afgekoppeld om het gemengd stelsel te ontlasten. Een aanbeveling voor het in 2019 op te stellen GRP is
het verder afmaken van de HWA structuur bij de Van Haestrechtstraat en de Abcovenseweg.
3. Voorkomen grondwateroverlast: Om de grondwaterstanden in de gemeente beter te kunnen monitoren
heeft de gemeente zich de afgelopen periode gericht op het uitbreiden van het aantal meetlocaties. Er is
in samenwerking met de gemeenten in de regio een meetnet opgesteld, welke in 2017/2018 verder is
gerealiseerd. Het aantal meetpunten is conform het meetplan en begin 2018 is gestart met het meten van
de grondwaterstanden. Het beheer van het meetnet wordt uitgevoerd door Waterschap De Dommel en
Brabant Water. De BRO (Basisregistratie Ondergrond) administratie wordt door Brabant Water uitgevoerd.
4. Voorkomen milieuoverlast: De activiteiten genoemd onder punt 1 en 2 dragen ook bij aan het voorkomen
van milieuoverlast. Bij de gemeente zijn geen klachten / meldingen bekend ten gevolge van ervaren
overlast door overstorten. Bij het gemaal aan de Goirleseweg is de capaciteit verdubbeld, om de
hoeveelheid overstorten te beperken.
5. Voorkomen instortingsgevaar en voorkomen langdurige lozingsbeperking: Regulier beheer en onderhoud
is conform planning uitgevoerd. Hierbij is ook nadrukkelijk de samenhang met de investeringsprojecten
opgezocht, om zo werk met werk te kunnen maken en optimalisatiekansen te kunnen benutten.
6. Klimaatopgave: Politieke bewustzijn van de urgentie en impact van klimaatverandering is gecreëerd binnen
de gemeente Goirle. In 2019 is een klimaatstresstest uitgevoerd welke de kwetsbare locaties in beeld
brengt als gevolg van klimaatverandering. In 2020 is een start gemaakt met het voeren van klimaatdialogen
welke nog in 2020 afgerond zullen worden.
Hoe is (samen) gewerkt?
1. Regionale samenwerking: De bestaande samenwerking tussen de gemeenten Goirle, Oisterwijk en
Hilvarenbeek mag intensiever. Momenteel is de samenwerking hoofdzakelijk op bestuurlijk niveau, maar
de wens bestaat om ook op operationeel niveau meer samen te werken. Naast genoemde bestaande
samenwerkingen wordt inmiddels ook samengewerkt met Brabant Water, maar deze samenwerking moet
nog bekrachtigd worden door het bestuur.
2. Strategisch en beleid: Periodiek vindt een drie lagen overleg plaats, waar onderling afgestemd wordt tussen
bestuur, management en beleid binnen ‘doelmatig waterbeheer Hart van Brabant’. Ook de samenwerking
met nabijgelegen gemeenten is aangegaan. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoek naar de personele
kwetsbaarheid binnen de gemeentelijke watertaken en de mogelijkheden tot personele uitwisseling. Ook
het grondwatermeetnet is samen met de gemeente Hilvarenbeek en andere omliggende gemeentes
ingevuld. Bovendien vinden regelmatig onderlinge overleggen plaats tussen de gemeentes, en is de
afgelopen jaren gestuurd richting een eenduidige vormgeving van het GRP binnen het
samenwerkingsverband ‘Hart van Brabant’ en het uitvoeren van een gezamenlijke klimaatstresstest binnen
de regio. Het opstellen van een GRP en uitvoeren van een gezamenlijke klimaatstresstest zijn lopende
projecten en worden in 2020 afgerond.
3. Operationeel: Ook op operationeel niveau is met omliggende gemeenten samengewerkt. Zo is in
samenwerking met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk een renovatiebestek opgesteld. Bovendien
was in Goirle voor een periode van een half jaar een nieuw integraal beheerder aangesteld welke voor 0.5
FTE beschikbaar was voor Stedelijk Water en Riolering. Inmiddels wordt deze 0.5 FTE ingehuurd voor
Stedelijk Water en Riolering. De belangrijkste werkzaamheden van deze beheerder waren het oppakken
van klussen van gemiddelde omvang en beperkte complexiteit.
Personele capaciteit
Administratief en organisatorisch wordt de personele capaciteit als onvoldoende ervaren. Daarnaast vergt de
regionale samenwerking en de klimaatadaptatie ook personele capaciteit.
Ontwikkeling rioolheffing
Onderstaande tabel laat het verloop van gepland heffingstarief en werkelijk heffingstarief zien. Het verloop
tussen beiden verschilt. Het gepland heffingstarief stijgt tot en met het jaar 2019 en het werkelijk heffingstarief
daalt. Dit is deels veroorzaakt door een mindering van de jaarlijkse lasten vanwege lagere investeringen door
doelmatigheidsoverwegingen, de inflatie die in werkelijkheid lager uit is gevallen dan oorspronkelijk begroot
en een lager rentepercentage over kapitaallasten veroorzaakt door recente wijzigingen in het BBV. Bovendien
is de geplande aanvullende 0.5 FTE voor riolering later ingevuld dan oorspronkelijk gepland.
Onze referentie:
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Tabel 4. De ontwikkeling van de geplande rioolheffing en de werkelijke rioolheffing

Jaar

Gepland heffingstarief

Werkelijk heffingstarief

2014

€-

€ 211,64

2015

€ 215,87

€ 214,76

2016

€ 220,19

€ 216,34

2017

€ 229,76

€ 202,05

2018

€ 239,75

€ 196,46

2019

€ 250,17

€ 199,73

2020

€ 261,04

€ 202,32

Het verloop van het basistarief is direct van invloed op de werkelijke inkomsten, zie ook Tabel 5. Ondanks de
mindering in het tarief van de rioolheffing, is het totale inkomstenniveau in mindere mate gedaald. Dit is
veroorzaakt door een lagere werkelijke inflatie, en het verloop van de heffingseenheden dat anders is verlopen
dan oorspronkelijk begroot.
Tabel 5. Geplande en werkelijke inkomsten
Jaar

Geplande
inkomsten

Werkelijke
inkomsten

2015

€ 2.307.200

€ 2.336.122

2016

€ 2.683.476

€ 2.412.344

2017

€ 2.214.080

€ 2.204.377

2018

€ 2.160.582

€ 2.186.544

2019

€ 2.278.500

€ 2.282.636

2020

€ 2.265.483

-

Onderstaande tabel laat zien dat het saldo van de voorziening hoger is dan oorspronkelijk begroot. Om de
toename van de heffing voor afvalstoffen te verminderen is in 2017 besloten om €500.000,-- te onttrekken uit
de voorziening riolering ten bate van de voorziening afvalstoffen.
Tabel 6. Geplande en werkelijke saldo voorziening.
Jaar

Gepland
saldo voorzieningen

Werkelijk
saldo voorzieningen

2015

€ 883.748

€ 1.120.159

2016

€ 577.547

€ 1.263.227

2017

€ 285.387

€ 1.333.997

2018

€ 156.272

€ 962.384

2019

€ 66.124

€ 925.059

2020

-

€ 1.295.883
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3.3

Aandachtspunten voor de komende planperiode

Met het Programma Water en Riolering (PWR) werken we in 2021 en opvolgende jaren aan de drie
gemeentelijke zorgplichten op dit terrein: inzameling en transport stedelijk afvalwater, de zorg voor het
afvloeiend hemelwater en het verminderen van structureel nadelige gevolgen van grondwater.
De komende planperiode van 2021-2025 gaat de gemeente Goirle:
•
•
•
•
•
•
•

De netwerksamenwerking 'Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant' verbeteren. In 2020 loopt deze
samenwerking af en is daarmee een geschikt moment om te herzien en waar mogelijk te verbeteren.
Voorsorteren op de omgevingswet.
Verder invulling geven aan het tegen gaan van wateroverlast en anticipeert het op klimaatverandering.
De komende jaren gaat de gemeente verder met de waterkwaliteitsopgave vanuit KRW. Meer specifiek
verdienen de vuiloverstorten nabij de Abcovenseweg en Poppelseweg verdere aandacht.
De gemeente gaat bij de ontwikkeling van gebieden resultaten vanuit REKS (regionale energie en
klimaatstrategie) meenemen als mede uitgangspunt.
De gegevensoutput van onder andere het grondwatermeetnet en inspecties verbeteren, zodat een
betrouwbaardere analyse verricht kan worden.
De personele capaciteit onderzoeken en indien noodzakelijk uitbreiden.

Figuur 13. Noodoverstort bij de Beeksedijk
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4

VISIE EN STRATEGIE

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

4.1

Visie

Goirle is in 2050 klimaatbestendig; pleinen, parken of plantsoenen worden ingezet voor (tijdelijke) wateropvang
en dragen bij aan het verminderen van hittestress. Inwoners van de gemeente Goirle zijn zich bewust van
klimaatverandering en richten hun tuinen klimaatbestendig in. Natte voeten behoren hiermee tot de verleden
tijd. Om droogte te bestrijden wordt ’s winters zoveel mogelijk water vastgehouden en dit water wordt in de
warme zomers ingezet.
De uitstoot van CO2 en fijnstof is teruggedrongen, de luchtkwaliteit en waterkwaliteit zijn verbeterd. De intrede
van de circulaire economie heeft ervoor gezorgd dat er minder restafval is in de gemeente. Slimme inzet van
groen en water in de gemeente zorgt voor koelteplekken in warme tijden en draagt bij aan de gezondheid en
het welzijn van de inwoners. Verharding wordt daar waar mogelijk, zoals bij parkeerplaatsen en goten langs
de weg, waterdoorlatend.
Door de invoering van integraal beheer leidt het multifunctionele karakter van de te beheren voorzieningen
niet tot problemen. Het watersysteem is multifunctioneel en we houden water langer vast in de gemeente
waardoor de verdroging een halt is toegeroepen. Hemelwater koppelen we af van het gemengde rioolstelsel
en infiltreren we op plaatsen waar dit kan. Groene routes zorgen voor verbinding van de groene ruimtes, meer
zichtbaarheid van het groen in de gemeente en een grotere toegankelijkheid. Kortom, groen en water vormen
een belangrijke factor in Goirle voor een aantrekkelijke en leefbare omgeving. Door inwoners te betrekken bij
de (her)inrichting van de openbare ruimte en het onderhoud, worden groen én water meer verbonden met
bewoners en gebruikers in de buurt.

4.2

Doelen

Vanuit de wettelijke watertaken zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het woonen leefmilieu. De voorzieningen voor stedelijk afvalwater, regen- en grondwater dragen bij aan de bescherming
van de volksgezondheid, droge voeten en schoon water en een schone (water)bodem. Voor de komende
planperiode vertalen we de lange termijn visie en bijbehorende lange termijn doelstellingen door naar de
volgende doelstellingen:
Stedelijk afvalwater
•
•
•

Doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater
Voorkomen van ongewenste emissies/gezondheidsrisico’s en beperken overlast voor de omgeving
Bijdragen aan een duurzame verwerking van afvalwater

Hemelwater
•
•
•
•

Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater
Beperken van het risico op wateroverlast
Beperken van de milieubelasting op bodem en oppervlaktewater
Bijdragen aan klimaatadaptatie

Grondwater
•
•
•

Voorkomen van structurele grondwateroverlast en -onderlast, afgestemd op de functie van het gebied of
object
Bijdragen aan gebiedsgericht grondwaterbeheer en verbeteren van gegevensbeheer
Bijdragen aan klimaatadaptatie

Drinkwater
•

Bijdragen aan de bescherming van drinkwatervoorzieningen

Onze referentie:
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Oppervlaktewater
• Borgen bergings- en ontwateringsfunctie van het stedelijk oppervlaktewater
• Bijdragen aan het verhogen van de waterbeleving van dorpswateren
• Bijdragen aan klimaatadaptatie
Vanuit deze doelstellingen dragen we (binnen de reikwijdte van de zorgplicht) bij aan de energietransitie en
circulaire economie.

4.3

Gidsprincipes

In het verleden hebben we als gemeenten en waterschappen strategieën opgesteld om meer duurzaam om
te gaan met afval- en hemelwater. Deze strategieën zijn inmiddels gemeengoed geworden en beschouwen
we dan ook als gidsprincipes voor de komende jaren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We zamelen in principe het stedelijk afval- en hemelwater gescheiden in en ontvlechten zo de (schone en
vuile) waterstromen;
We streven ernaar om het hemelwater zoveel als mogelijk bovengronds en zichtbaar te verwerken;
We weren de lozing van hemelwater afkomstig van inrichtingen op vuilwater riolering;
We betrekken de kenmerken en knelpunten van zowel het regionale (stroomgebiedsbenadering) als het
stedelijke watersysteem in de omgang met hemelwater. We streven naar watersysteemherstel;
We wentelen water- en waterbergingsopgaven niet af naar andere locaties/gebieden, tenzij dit doelmatig
is;
We kiezen voor robuuste (zo min mogelijk onderhoudsgevoelige) oplossingen;
We gaan doelmatig en maatschappelijk kostenbewust om met de aanleg en het toekomstig beheer en
onderhoud van het watersysteem;
We streven naar meer centrale, robuuste en goed te beheren rioolvoorzieningen;
We hanteren de voorkeursvolgorde vasthouden-bergen-afvoeren voor de omgang met hemelwater:
1. Vasthouden: doorlatende goten, groene daken, infiltratie in terreinverlagingen in groen, enz.;
2. Bergen: overtollig hemelwater bergen we eerst in het stedelijk watersysteem;
3. Afvoeren: pas bij volledige benutting van de berging voeren we het overtollige hemelwater af naar het
regionale watersysteem

•
•

We streven naar grootschalige goed beheersbare infiltratievoorzieningen in openbaar gebied.
Kleinschalige infiltratievoorzieningen worden na het einde van de levensduur niet hersteld;
Voor grondwaterbeschermingsgebieden volgen we het provinciaal beleid conform de gebiedsdossiers.

4.4

De basisopgave

Volgens de Wet milieubeheer en de Waterwet hebben gemeenten drie wettelijke zorgplichten t.a.v. afval-,
hemel- en grondwater (zie Bijlage B) en een betrokkenheid bij het waarborgen van een goede drink- en
oppervlaktewaterkwaliteit.

Ambitie
De komende planperiode blijven we op planmatige en doelmatige wijze invulling geven aan deze
verantwoordelijkheden. Op hoofdlijnen handhaven we de huidige koers en stellen deze bij om in te spelen op
de komst van de nieuwe Omgevingswet en klimaatadaptatie.

Strategie
Om te kunnen inspelen op de effecten van klimaatverandering houden we binnen de zorgplichten meer dan
voorheen rekening met extreme situaties en waar doelmatig verkleinen we de risico’s. Om (kosten)effectiever
de effecten van klimaatverandering te kunnen opvangen nemen we investeringsbeslissingen in samenhang
met investeringen in de openbare ruimte, tenzij dit niet doelmatig is. Door uit te gaan van gemiddelde
jaarbudgetten en de voorziening te benutten om al dan niet te temporiseren kunnen we beter sturen op
synergie. Inmiddels hebben we de ervaring opgedaan dat rekening houden met klimaatadaptatie tot zo’n 1015% aan extra investeringskosten leidt. Met dit gegeven hebben we rekening gehouden bij het opstellen van
dit PWR.
Zie bijlage C voor een meer uitgebreide beschrijving van de te volgen strategieën.
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Relatie met de omgevingswet
Met de opzet van dit PWR sluiten we aan op de Omgevingsvisie Noord-Brabant waarin het werken aan
veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit centraal staat. Gemeente, waterschap en waterbedrijf werken in
een zo vroeg mogelijk stadium samen m.b.t. nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zodat kansen kunnen worden
gecreëerd of in ieder geval vroegtijdig randvoorwaarden inzichtelijk worden. Hierdoor kan tijdig worden
besproken hoe belangen elkaar raken of strijdig met elkaar zijn en welke financiële/technische consequenties
heeft. Met de bestuurlijke vaststelling van dit PWR ligt er een basis om de waterketenbelangen in de
Omgevingsvisie te verankeren.

4.5

Speerpunten

Met dit PWR geven we invulling aan de wettelijke zorgplichten afval-, hemel- en grondwater (de basisopgave).
In het verlengde hiervan hebben we de ambitie om, binnen de reikwijdte van de zorgplichten, bij te dragen aan
gemeenschappelijke doelen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Om
invulling te geven aan onze visie en bijbehorende ambities/gemeenschappelijke doelen hebben we voor de
komende planperiode de volgende speerpunten geformuleerd:
1.
2.
3.
4.

Realiseren en behouden van een robuust en klimaatbestendig (water)systeem
Werken volgens duurzame en levenscyclusgerichte principes
Verdergaand integraal werken
Verdergaande samenwerking met burgers, bedrijven, overheidsinstanties en regiopartners

4.5.1

Speerpunt 1: Robuust en klimaatbestendig

Het klimaat is aan het veranderen. Dat leidt o.a. tot zwaardere buien, een toename van warme dagen en
langdurig droge perioden en een verandering van de biodiversiteit. Deze verandering stelt nieuwe eisen aan
het watersysteem, de waterketen en de omgeving willen we droge voeten en een leefbare omgeving
behouden. Klimaatadaptatie is het proces waardoor we, als samenleving, de kwetsbaarheid voor
klimaatverandering verminderen of waardoor we profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt.
In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ligt hierbij de focus op de thema’s waterveiligheid, wateroverlast,
hittestress en droogte. Ook is er een toenemende aandacht voor behoud van biodiversiteit.
Rijk en decentrale overheden hebben met betrekking tot klimaatadaptatie afgesproken zich tijdig aan te passen
aan de (versnelde) klimaatverandering om schade te beperken en kansen te pakken. In het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie is de ambitie opgenomen om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te
hebben ingericht en dat alle sectoren in 2020 klimaatbestendig handelen.

Figuur 14. Wateroverlast op 16 juni 2020 bij het kruispunt Tilburgseweg / Dorpsstraat
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Ambitie
Onze ambitie is om (binnen gerelateerde projecten) naast wateroverlast en milieuoverlast ook bij te dragen
aan de andere klimaatthema’s droogte, hittestress en overstroming door meekoppelkansen te benutten en
belanghebbenden bij elkaar te brengen.

Strategie
In combinatie met de reguliere onderhouds- en vervangingsmaatregelen streven we ernaar om het
rioleringssysteem en de bijbehorende openbare ruimte zoveel mogelijk klimaatbestendig in te richten. We
stemmen hierbij af met andere disciplines (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte) en
maken een gezamenlijke afweging. Hierbij liften we zoveel als mogelijk mee met geplande werkzaamheden
in de openbare ruimte. Het gaat dan om het zichtbaar maken van water, het verhogen van de belevingswaarde
en integratie van water en groen. We benutten de reikwijdte van de zorgplicht riolering om voor maatregelen
die bijdragen aan een goed functionerend stedelijk watersysteem uren en middelen beschikbaar te stellen.
Blijvend aandachtspunt is de bestaande berging op straat. Bij (her) inrichting van en/of aanpassingen in de
openbare ruimte dient deze minimaal gehandhaafd te blijven. Bij (her)inrichting en aanpassingen in de
openbare ruimte komt het voor dat de hoogte van het maaiveld wordt aangepast (veelal om esthetische
overwegingen). Hierdoor leidt eventueel water op straat makkelijker tot schade en milieuoverlast bij hevige
neerslag dan in de oorspronkelijke situatie.
Bij de klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte voor bestaand gebied hebben we een stresstest
uitgevoerd en gaan we klimaatdialogen houden om het bewustzijn onder betrokkenen te vergroten en te
komen tot maatwerkoplossingen. De trits die hierbij wordt gevolgd bij klimaatbestendige inrichting van de
openbare ruimte voor bestaand gebied is klimaatstresstest -> klimaatdialoog -> maatwerk aan de hand van
de gehouden dialoog.
Bij ruimtelijke inrichtingen houden wij rekening met de gevolgen van de klimaatverandering om zo waterschade
te voorkomen en de gevolgen indien er schade optreedt te beperken. Om toe te werken naar een robuust
Goirle nemen we daarom bij elke ontwikkeling van de openbare ruimte klimaatadaptieve maatregelen en
waterrobuustheid mee als overweging. Bij nieuwbouw hanteert de gemeente Goirle de 70 mm/h bui uit het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) als norm om inpandig geen waterschade te hebben. We gebruiken
deze bui ook om de robuustheid / kwetsbaarheid van de hoofdinfrastructuur (ontsluitingsrouten,
calamiteitenverkeer, etc.) te toetsen. Bij een toename aan verhard oppervlak van meer dan 500 m 2 hanteert
de gemeente Goirle een compensatie van 60 mm conform de Brabantse Keur. Daarnaast hanteert de
gemeente Goirle bij herontwikkelingen een compensatie van 20 mm (indien realiseerbaar) conform bui 8 uit
de Kennisbank Stedelijk water. Bovenstaand dient een plek te krijgen in een mogelijke hemelwaterverordening
waarvan komende planperiode de nut en noodzaak van onderzocht zal worden (zie 4.5.4).
Zie bijlage C (strategie hemelwater) voor een meer uitgebreide beschrijving.
We stemmen de maatregelen en programmering af met de gezamenlijke Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie.
Relatie met de Omgevingswet
Het huidige wettelijke stelsel bevat al veel mogelijkheden om klimaatadaptief bouwen juridisch te borgen.
In bestemmingsplannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening kunnen eisen worden gesteld aan
onder meer het minimale vloerpeil en het aanbrengen van waterberging bij (ver)nieuwbouw. De
watertoets ondersteunt het gebruik van de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Ook kunnen in een
exploitatieovereenkomst eisen worden gesteld aan het bouwrijp maken van gronden (waaronder
voldoende ophoging). De wetgeving biedt mogelijkheden om aan nieuwe en bestaande lozingen van
afstromend hemelwater eisen te stellen, bijvoorbeeld over het bergen van dat water. Dit kan in individuele
gevallen met een maatwerkvoorschrift, of gebiedsgericht met een gemeentelijke verordening of de keur
van het waterschap. Ook het aanbestedingsrecht biedt mogelijkheden om klimaatadaptief bouwen mee
te nemen als criterium in aanbestedingsprocedures. Met de stelselherziening omgevingsrecht worden de
mogelijkheden voor decentrale regels over klimaatadaptief bouwen (nog) groter. Zo worden de regels
over lozingen van hemelwater onder de Omgevingswet bijvoorbeeld volledig decentraal gesteld. Op
grond van de bouwregelgeving (Woningwet en Bouwbesluit) kunnen echter decentraal geen aanvullende
eisen worden gesteld aan dakconstructies, die groene daken mogelijk maken. Ook in het nieuwe stelsel
is decentraal maatwerk over constructieve eisen niet mogelijk.
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4.5.2

Speerpunt 2: Duurzaam en levenscyclusgericht

Duurzaam waterbeheer betekent niet alleen het voorkomen van overlast, maar ook zuinig en verantwoord
omgaan met de benodigde materialen en energie. We beschouwen materialen en afvalwater daarom niet
langer als bron van afval maar als potentiële leverancier van energie en grondstoffen. Bij de inzet van
materialen houden we rekening met de gehele levenscyclus zodat ook vaak duurdere milieuverantwoorde
producten een gelijke kans krijgen. Rijk en decentrale overheden streven gezamenlijk naar 49 % CO2-reductie
in 2030 en om te komen tot een circulair Nederland in 2050.

Ambitie
De ambitie is om op het vlak van rioleringsbeheer energieneutraal te zijn en in het inkoopproces sterker te
sturen op het aanbieden en honoreren van duurzame alternatieven.
In het Bestuursakkoord Goirle 2018-2022 zijn twee belangrijke ambities opgesteld: duurzaamheid en
dienstbaarheid. Duurzaamheid gaat voor ons verder dan energie of andere klassieke milieuthema’s.
Duurzaamheid gaat ook over een veerkrachtige samenleving en een gezonde samenleving, maar ook
levensloopbestendige woningen. Wij hebben als gemeente onszelf als doel gesteld een CO 2-arme gemeente
te zijn in 2050 met 80% reductie ten opzichte van de uitstoot in 2014. Vanuit water kunnen wij op natuurlijke
wijze invulling geven aan deze ambitie.
Regionale Energie- en Klimaatstrategie
In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een
RES. In de regio Hart van Brabant hebben we dit omgedoopt tot een Regionale Energie- en Klimaatstrategie
(REKS).
Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030
terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we
onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals
gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde
energietransitie.
In de regio Hart van Brabant wordt gewerkt aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee
brengt de regio in kaart hoe en waar energie bespaart kan worden of waar mogelijkheden liggen om deze op
een duurzame manier op te wekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen
van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Strategie
Als gemeente Goirle faciliteren we de waterschappen bij het hergebruiken van water of terugwinnen van
grondstoffen indien mogelijk. In Goirle zijn er geschikte locaties voor het opwekken van energie uit water.
Initiatieven op dit gebied faciliteren wij als gemeente. Daarnaast leggen we de focus op vergroening en hierin
nemen wij een stimulerende rol in.
De rol van water en riolering bij verduurzaming (terugwinnen energie) zien we vooral faciliterend. Binnen het
samenwerkingsverband zoeken we de kennisdeling ten aanzien van deze duurzame initiatieven actief op.
We halen thermische energie uit afval-, hemel-, drink- of oppervlaktewater (aquathermie)
Het terugwinnen van thermische energie leidt tot energie- en kostenbesparingen. Zo kunnen we de warmte
gebruiken voor bijvoorbeeld een lokaal warmtenet. Momenteel wordt de Transitievisie Warmte (TVW)
ontwikkeld. Hierin kan dan ook samen (de pilot aquathermie alsmede het ontwikkelen van de TVW)
opgetrokken worden. Mogelijk bijkomend voordeel is de positieve werking op de aantasting van riolen als
gevolg van heet water lozingen en daarmee reductie van onderhoudskosten. Het terugwinnen van thermische
energie kan op lokaal niveau (warmtewisselaars in de douche) en op centraal niveau (collectieve
wijkvoorzieningen). Deze planperiode voeren we pilots uit om de doelmatigheid van dergelijke terugwinningstechnieken te onderzoeken.
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Relatie met de Omgevingswet
In het huidige wettelijke stelsel is de keuzevrijheid voor een alternatieve inzameling en verwerking van
afvalwater afhankelijk van de afstand tot aan de openbare riolering. De nabijheid van riolering beperkt
hierdoor de keuze om afvalwater decentraal te kunnen verwerken. Met de komst van de Omgevingswet
vervalt dit afstandscriterium. Hierdoor is een meer doelmatige afweging mogelijk tussen het centraal of
decentraal verwerken van afvalwater De mogelijkheden voor het lokaal terugwinnen van grondstoffen uit
afvalwater nemen hiermee toe.

4.5.3

Speerpunt 3: Verdergaand integraal werken

De afgelopen planperioden hebben we de samenwerking opgezocht binnen de waterketen en het
watersysteem. Dit heeft geleid tot afstemming van maatregelen, uniformering en leren van elkaars kennis en
kunde. Met de toenemende aandacht voor klimaatadaptatie neemt de interactie tussen onder- en bovengrond
verder toe. Hierdoor krijgen we in toenemende mate te maken met partijen, zowel externe als interne, die in
de openbare ruimte actief zijn.

Ambitie
Bij uitvoeringsprojecten gaan we omgevingsgericht te werk en benutten we meekoppelkansen. Dit betekent
dat we bij elke bovengrondse ingreep een belangenafweging maken waarin water een rol van betekenis speelt
en dat we intensief samenwerken binnen de gemeentelijke organisatie en met partners.

Strategie
Binnen de reikwijdte van de zorgplichten dragen we bij aan gezamenlijke doelen en streven voortdurend naar
synergie. De riolering en het stedelijk water zijn onderdeel van de waterketen en het watersysteem. Naast
deze interactie tussen keten en systeem bestaat ook een groeiende interactie tussen onder- en bovengrond.
Door deze groeiende interactie is het van belang om zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten
integraal te werken. We krijgen als stedelijk waterbeheerder naast de nutsbedrijven, steeds vaker te maken
met partijen in de bovengrond zoals woningcorporaties, gebouweigenaren, andere beheerders in de openbare
ruimte en particulieren. Door samen te werken in de waterketen kunnen we kosten besparen, de kwaliteit
verbeteren, de kwetsbaarheid verminderen, kennis uitwisselen en effectiever inspelen op klimaatverandering.
We willen nieuwe thema’s in regionaal verband oppakken
Met de huidige samenwerking binnen Hart van Brabant kunnen we de gemeentelijke watertaken doelmatig
invullen. Nieuwe thema’s zoals klimaatadaptatie, de energietransitie en de aanpak van microverontreinigingen
zullen meer aandacht vragen, waardoor de noodzaak tot samenwerken en specialiseren verder toeneemt.
Waar doelmatig pakken we thema’s op binnen het samenwerkingsverband. Ondanks dat het Bestuursakkoord
Water in 2020 afloopt gaan we ervan uit dat we de huidige samenwerking kunnen voortzetten en onze energie
richten op nieuwe thema’s en het addendum van het Bestuursakkoord Water.
Voor het kunnen realiseren van onze ambities op het gebied van water zien we de waterbeheerder als een
logische partner en in drinkwaterbeschermingsgebieden ook de drinkwaterbeheerder. We gaan vroegtijdig in
gesprek om af te tasten waar de samenwerking een impuls kan geven aan een voor inwoners en bedrijven
betere leefomgeving.
We stellen ons omgevingsgericht op
De thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie nopen ertoe dat we over de grenzen van
ons eigen werkveld en over de grenzen van onze eigen afdeling werken, zowel intern als extern. We houden
hierbij onze eigen doelen en ambities voor ogen en dragen naar eigen draagkracht bij aan gezamenlijke doelen
en ambities. Zo gaan we bijvoorbeeld, vanwege de klimaatopgave, intensiever samenwerken met instanties
als de GGD en woningbouwcorporaties. Ten aanzien van onze kernsamenwerkingen met de GGD, Hart van
Brabant, waterschappen en de Omgevingsdienst, gaat de raad meer sturen om een doelgericht, efficiënt
samenwerkingsverband met onze partners te kunnen realiseren.
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Relatie met de Omgevingswet
De bundeling van wetten en de driedeling Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Programma’s beoogt een
integrale aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Verder ontstaat met de nieuwe wet meer
ruimte om gebiedsgericht te differentiëren in beschermingsniveaus wat het over elkaars grenzen werken
bevordert.

4.5.4

Speerpunt 4: Participatie en communicatie

Een groot deel van het verharde oppervlak ligt op particulier terrein en de grond is privaat eigendom. Samen
met burgers en bedrijven, maar ook o.a. ontwikkelaars en bouwondernemingen, kunnen en moeten we nu
onze leefomgeving verbeteren door bijvoorbeeld hemelwater op eigen terrein te bergen, daken te vergroenen,
tegels uit de tuin te halen en meer water in de wijk vast te houden. Elke druppel telt! Verder is een gezonde
samenwerking met regionale partners als ZLTO en natuurorganistaties van belang. De komst van de
Omgevingswet stimuleert en faciliteert dit proces van samenwerking.
Aangenomen amendement rioolheffingsdifferentiatie
Tijdens de raadsvergadering van gemeente Goirle van 26 mei 2020 is een amendement aangenomen met
betrekking tot het differentiëren van de rioolheffing. Conform het aangenomen amendement wordt differentiatie
van de rioolheffing toegepast voor het jaar 2021. In de komende planperiode wordt een onderzoek uitgevoerd
naar financiële prikkels, zowel de wortel als de stok, voor water- (en klimaat-)bewust handelen. Onderdeel van
dit onderzoek is de invulling van de toe te passen riooldifferentiatie.

Ambitie
In (potentiële) wateroverlastgebieden en gebieden met gunstige condities voor hemelwaterinfiltratie betrekken
we burgers en bedrijven actief bij wateropgaven. Bij nieuwe ontwikkelingen dagen we burgers en bedrijven uit
om met stedelijk water de omgeving een impuls te geven.

Strategie
We dragen ons nieuwe beleid uit
De koers die we in dit programma hebben opgeschreven en de consequenties ervan gaan we actief
communiceren.
We houden rekening met leefstijlen
Om gericht te kunnen communiceren zijn drie aspecten van belang:
• Welke doelgroepen zijn relevant?
• Wat is de invloed van een doelgroep op het behalen van de doelen?
• Wat is het belang dat de doelgroep heeft bij een eventuele bijdrage aan de doelen?
Door in onze communicatie met inwoners en bedrijven rekening te houden met verschillende doelgroepen en
leefstijlen verhogen we de kans op participatie.
Het gedrag van de gebruikers van de riolering bepaalt in grote mate de effectiviteit van onze voorzieningen.
Om deze reden verstrekken we inwoners en bedrijven informatie over de werking van het stedelijk
watersysteem en maken we duidelijk dat we als overheid en maatschappij samen aan de lat staan voor de
opgaven waar we voor staan.
We houden in onze communicatie rekening met verschillende stadia van bewustwording
Via doelgerichte communicatie willen we bepaalde doelgroepen aanspreken om samen met gemeente,
waterschap en andere partijen in de openbare ruimte een bijdrage te leveren aan een klimaatrobuuste
omgeving. We onderscheiden in onze communicatie verschillende te bereiken stadia: bewust worden, bewust
zijn en bewust doen. Voor elk stadium hebben we andere communicatiedoelstellingen:
Bewust worden
• Alle inwoners van Goirle worden zich de komende vijf jaar bewust van de gevolgen van
klimaatverandering en verstening;
• Alle inwoners van Goirle beseffen dat water op straat vaker zal voorkomen en dat dit een
geaccepteerd verschijnsel is;
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Bewust zijn
• Spelers in de openbare ruimte houden rekening met de gevolgen van klimaatverandering,
verstedelijking en micro-verontreinigingen;
• Ontwikkelende partijen houden rekening met een waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte;
• Aanvragers van een bouw/omgevingsvergunning zijn op de hoogte van subsidies/regels op het gebied
van stedelijk water;
Bewust doen
• Voorlopers van waterrobuuste maatregelen op- en om het huis zijn zichtbare ambassadeurs;
• Partijen die bijdragen aan onze ambities krijgen extra aandacht in de media;
• Impactprojecten zijn goed zichtbaar in de openbare ruimte;
We gaan de wens- / haalbaarheid van een hemelwaterverordening onderzoeken
Extremere neerslag en extremere droogte door het veranderende klimaat zijn tegen te gaan door het zoveel
en zo lang mogelijk vasthouden van neerslag op de plaatsen waar het valt. Zowel de betrokken overheden als
particulieren en bedrijven hebben een eigen aandeel in de verantwoordelijkheid als het gaat om het treffen
van maatregelen die het vasthouden van water bevorderen.
De afvoer van regenwater zal niet zonder meer via de riolering plaats vinden, maar in toenemende mate door
de bovengrondse infrastructuur. Een belangrijk aspect is hierbij de aanwezigheid van verhard oppervlak. De
gemeente wil meer aandacht en bewustwording voor het minder verharden van particulier en openbaar terrein.
Hiermee worden piekafvoeren en schade voorkomen. De gemeente gaat in de komende planperiode de
doelmatigheid van een hemelwaterverordening onderzoeken als middel voor het minder verharden van
terreinen.
Week van ons Water, van bewust worden naar bewust doen
Door verschil te maken in passief en actief informeren bepalen we de wijze waarop de communicatie naar de
doelgroepen verloopt. Op passieve wijze informeren betekent dat we informatie verstrekken op het moment
dat ernaar gevraagd wordt. Actief informeren betekent dat we als gemeente op eigen initiatief informatie
leveren. In onze communicatie richten we ons tot de volgende relevante doelgroepen: collega’s, onderwijs,
inwoners, bedrijven, woningcorporaties en waterketenpartners. De grootste maar ook tevens de meest
uitdagende doelgroep zijn onze inwoners en bedrijven. Er is sprake van verschillende leefstijlen en
verschillende mentaliteiten die noodzaken tot een gedifferentieerde benadering. In onze
communicatiecampagne houden we hier rekening mee.
We zetten een breed scala aan communicatiemiddelen in
Om effectief te kunnen communiceren is een breed aanbod aan communicatiemiddelen beschikbaar. Deze
lenen zich in meer of mindere mate voor het bereiken van de communicatiedoelen. Zo richten we ons op
social media, lokale media, ontmoetingen, bestuurlijke activiteiten en benutten we contactmomenten
(evenementen, bewonersavond). Verder steunen we initiatieven en gaan we de samenwerking aan met
onderwijsinstellingen en bedrijven/organisaties.
Wij nemen een faciliterende en stimulerende rol in bij burgerinitiatieven ten aanzien van het inrichten van de
openbare ruimte, specifiek bij de nog vast te stellen Omgevingsvisie. Wij stimuleren burgers niet alleen om in
gesprek te gaan met ons, maar vooral ook met elkaar om zo samen de schouders eronder te zetten. Onze
ambtelijke organisatie heeft hierin een dienstbare houding. Wij verwachten anderzijds ook een actieve rol van
onze bewoners, waarin zij zelf bijvoorbeeld buurtdialogen organiseren bij de aanvraag van
omgevingsvergunningen of bestemmingsplanwijzigingen.
Om samenwerking te faciliteren zijn wij als gemeente goed bereikbaar via Social Media, internet en persoonlijk
contact en hebben korte lijnen tussen gemeenteraad, gemeentebestuur, inwoners, vrijwilligers en
ondernemingen.
Relatie met de Omgevingswet
De Omgevingswet geeft meer ruimte om lokale afwegingen te maken en om de belangen van direct
betrokkenen in die afwegingen te betrekken door middel van participatie. De wet zegt alleen dat er
participatie moet plaatsvinden, maar schrijft bewust niet voor hoe dat moet. Dit geeft ons als gemeente
de ruimte om een werkwijze te ontwikkelen die past binnen de lokale context.
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4.6

Prestatie indicatoren

In het kader van asset management neemt de behoefte toe om (gemeentebreed) te kunnen sturen op
prestaties, risico’s en kosten. Voor het meten van de prestaties zijn prestatie-indicatoren in ontwikkeling.
Vooralsnog zijn de volgende prestatie-indicatoren opgenomen in de programmabegroting 2020:
• Groenblauwe leefomgeving
• Klimaat
• Oppervlaktewaterkwaliteit
• Vuiluitworp
• Mate van verstening openbare ruimte
De KPI’s worden nog verder doorontwikkeld en uitgebreid.
KPI: Water op straat
Indicatoren groenblauwe leefomgeving

Percentage putten waar water op straat
wordt berekend bij bui 8 (monitor vindt een
keer per 4 jaar plaats)1

bron

2014

gemeente

2018

11,4%

10,9%

Streefwaarde
2024

Lange termijn
(2050)

10,5%

0%

1

Bui8 is een door de stichting Rioned ontwikkelde ontwerpbui, waarmee de gemeente Goirle de riolering in computerberekeningen belast
om te kijken waar de zwakke punten zijn

KPI: Klimaat
Indicatoren klimaat

bron

Percentage panden met risico op
wateroverlast door intredend water
bij klimaatbui van 70 mm uit de
DPRA met een T100 in 20502

gemeente

2016

2017

-

2018

-

2019

-

9,4%

Streefwaarde
2024

Lange termijn
(2050)

9,0%

1%

1

Nog nader te bepalen. In de komende planperiode wordt onderzocht of een koppeling met het GWS-systeem kan gemaakt worden.
T100 is een klimaatbui met een kans van voorkomen van 1% per jaar op een bepaalde plaats; is opgebouwd op basis van de statistiek
2014
2

KPI: Vuiluitworp
Indicatoren vuiluitworp

bron

Vuiluitworp (CZV in kg)

gemeente

2014

2018

8.536

10.100

Streefwaarde
2024

Lange termijn
(2050)

9.500

8.500

1

Het chemisch zuurstofverbruik (CZV) is een indicator die inzicht geeft in de gemiddelde jaarlijkse vuiluitworp van een volumestroom. In
dit geval is de volumestroom het overstortvolume van het rioolstelsel naar het oppervlaktewater van het waterschap. In relatie tot het
afvoerend oppervlak van gemeente Goirle kan een waarde van 9.600 (CZV in kg) als grens gehanteerd worden om te voldoen aan de
basisinspanning uit de jaren 90.
2
In de zomer van 2020 wordt een effectenstudie verricht naar het verhogen van de overstortdrempel nabij de Abcovenseweg en het
verlagen van de interne overstortdrempel naar bergbezinkbassin Poppelsweg. Dit zal vermoedelijk de vuiluitworp verlagen.
3
De stijging van de vuiluitworp in de periode tussen 2014 en 2018 wordt verklaard door sanering van een aantal bergingszakken in
randvoorzieningen
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Figuur 15. Hoge waterstanden op 16 juni 2020 in de Nieuwe Leij met op de achtergrond Kerklaantje

KPI: Mate van verstening openbare ruimte
2015

20181

Indicatoren mate van
verstening openbare ruimte

bron

Gemeentelijk beheerd
groen/water

BGT en
Geografische
Beheergegevens
Goirle

61,3%

62,5%

Publiekelijk toegankelijke
verharding

BGT en
Geografische
Beheergegevens
Goirle

38,7%

37,5%

2020

Streefwaarde
2024

Lange termijn
(2050)

62,9%

63,5%

65,0%

37,1%

36,5%

35,0%

1

In 2018 is Bakertand aan de gemeente Goirle toegevoegd, door de grenscorrectie Bakertand. O.a. de Oostplas is een aanzienlijke
oppervlakte water, die het verhoudingscijfer beïnvloed.
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5

UITVOERINGSAGENDA

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

5.1

Gezamenlijk programma

Onze samenwerkingsovereenkomst (SOK) loopt eind 2020 af. We gaan ons bezinnen op welke wijze we de
samenwerking voortzetten om invulling te kunnen geven aan nieuwe afspraken. Gemeente Tilburg is de
ambtelijke trekker van de samenwerking in de regio Hart van Brabant. Jaarlijks stellen we een gezamenlijk
programma op in de vorm van een jaarplan.

5.2

Gemeentelijk uitvoeringsprogramma

5.2.1

Planvorming en onderzoek

Planvorming is onmisbaar voor doelmatig rioleringsbeheer. Om inzicht te behouden en verkrijgen in de
toestand en het functioneren van het rioleringssysteem is onderzoek noodzakelijk. Daarnaast wordt komende
planperiode invulling gegeven aan de opgestelde speerpunten uit 4.5. De exacte invulling en bijhorende
budgetten aangaande de speerpunten worden nader bepaalt.
Tabel 7: overzicht planvorming en onderzoek. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2019.

Activiteit

2021

2022

2023

2024

2025

Advieskosten (PWR, BRP, klimaatadaptatie, etc.)

€47.500

€47.500

€77.500

€77.500

€47.500

Opstellen rioolbeheerplan

€20.000

€-

€-

€-

€-

Metingen, onderhoud en analyse metingen

€40.000

€40.000

€40.000

€40.000

€40.000

Onderzoek naar financiële prikkels (wortel en stok)

€25.000

€-

€-

€-

€-

Hemelwaterverordening (speerpunt 4)

€15.000

€-

€-

€-

€-

€142.500

€87.500

€117.500

€117.500

€87.500

TOTAAL

5.2.2

Cyclisch onderhoud

Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het in stand houden en goed laten functioneren van het systeem,
waarbij risico’s optimaal worden vermeden (asset-management). De activiteiten bestaan uit regulier
onderhoud en (reactieve) reparaties. De onderhoudskosten maken een significant deel uit van de totale
exploitatie van de gemeente Goirle. Deze kosten bestaan grotendeels uit het jaarlijks onderhoud van
rioleringen, gemalen en rand en hemelwatervoorzieningen.
Tabel 8: overzicht beheer en onderhoud. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2019.

Activiteit

2021

2022

2023

2024

2025

Vrijvervalriolering

€150.000

€150.000

€150.000

€150.000

€150.000

Bermsloten en straatreiniging

€209.355

€209.355

€209.355

€209.355

€209.355

Drukriolering

€30.000

€30.000

€30.000

€30.000

€30.000

Bergbezinkbassins

€14.050

€14.050

€14.050

€14.050

€14.050

Rioolgemalen

€24.000

€24.000

€24.000

€24.000

€24.000
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Kolken

€59.000

€59.000

€59.000

€59.000

€59.000

Huisaansluitingen

€29.000

€29.000

€29.000

€29.000

€29.000

€515.405

€515.405

€515.405

€515.405

€515.405

TOTAAL

5.2.3

Vervangings- en verbeteringsmaatregelen

Maatregelen zijn afgestemd op het in stand houden en optimaliseren van het functioneren van het systeem.
Ten behoeve van de drie zorgplichten is het van belang dat het functioneren van het stelsel in stand gehouden
wordt. Het is dus zaak dat oude leidingen tijdig vervangen worden. Het moment van vervangen wordt
gebaseerd op de inspectieresultaten en/of optredende problemen. Ten behoeve van de verbetering van de
afvoercapaciteit en/of een vermindering van de vuiluitworp worden verbeteringsmaatregelen uitgevoerd.
Tabel 9: overzicht uitvoeringsmaatregelen. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2019.

Activiteit

t/m 2020

20211

2022

2023

2024

2025

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€200,000

€200,000

Instandhouding
Vervangen/renoveren E/M onderdelen
rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen

€ 50.000

Water- en milieuoverlast2
Van.Haestrechtstraat, HWA
(A). ‘t Ven

€1,500,000

(B). Pastorenbuurt

€1,000,000

(C). Van Haestrechtstraat - nieuwe Leij

€300,000

€200,000

€400,000

€200,000

(D). Overstort Guido Gezellelaan

250,000
€100,000

(E). HWA Van Bezouw / Kerklaan

€250,000
€100,000

(F). HWA Rillaersebaan
(G). HWA Parallelweg Havep

€100,000

€200,000

(H). Dorpsstraat 1 km HWA 1000mm Goirle

€500,000

€200,000

(I). Tijvoortsebaan

€100,000

€200,000

€150,000

€100,000

Overige klimaatboog (v. Haestrecht- DorpstraatNieuwkerksedijk Zuid-Parallelweg)

€ 450,000

€ 450,000

Tilburgseweg nabij viaduct

€ 50,000

€ 100,000

Eekelbosstraat

€250,000

€ 150,000

€ 150,000

Klimaatmaatregelen wateroverlast

€ 100,000

€ 100,000

€ 100,000

€ 100,000

Integrale klussen riolering

€ 200,000

€ 200,000

€ 200,000

€ 200,000

€1,400,000 €1,400,000 €1,400,000

€1,400,000

TOTAAL €3,450,000

-

2021 spreken we van een financieel “pauzejaar” voor het investeringsbudget riolering. Qua uitgaven en uitvoering
wordt komend jaar eerst aanspraak gemaakt op het investeringsbudget, dat de afgelopen planperiode is vastgesteld.
2De letters verwijzen naar maatregelen uit het Basisrioleringsplan van gemeente Goirle (2018).
1Voor
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5.2.4

Facilitair / overig

Om het stedelijke watersysteem goed te beheren, worden ondersteunende activiteiten verricht en diensten
afgenomen. Deze worden gegroepeerd onder ‘Overig’. Ondersteunende aspecten die betrekking hebben op
organisatie en financiën zijn opgenomen in 6.1.
Tabel 10: overzicht facilitair / overig. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2019.

Activiteit

2021

2022

2023

2024

2025

Doelmatig waterbeheer Hart van Brabant

€8.000

€8.000

€8.000

€8.000

€8.000

Nutsvoorzieningen, telecommunicatie en energie

€46.000

€46.000

€46.000

€46.000

€46.000

Advieskosten (gemalen, ondersteuning beleid, etc.)

€35.000

€35.000

€35.000

€35.000

€35.000

Inning rioolheffing

€71.000

€71.000

€71.000

€71.000

€71.000

Overige diensten en abonnementen

€25.200

€25.200

€25.200

€25.200

€25.200

Intensivering samenwerkingsverband Hart van
Brabant (Speerpunt 3)

€8.000

€8.000

€8.000

€8.000

€8.000

Communicatie Watertakenplan
(Spraakwater) (Speerpunt 4)

€15.000

€15.000

€15.000

€15.000

€15.000

€20.000

€20.000

€20.000

€20.000

€20.000

€208.200

€208.200

€208.200

€208.200

€208.200

en

educatie

Afkoppelsubsidie
TOTAAL
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6

MIDDELEN

De vervangingswaarde van het stedelijk watersysteem in de gemeente Goirle bedraagt ca. € 70 miljoen. Voor
het beheer van dit systeem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de aankomende planperiode
geven we hieraan gemiddeld € 0.4 miljoen per jaar uit. Geld dat burgers en bedrijven via de rioolheffing
bijeenbrengen. In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele en financiële middelen om invulling te
geven aan goed en doelmatig rioleringsbeheer in Goirle.

6.1

Personele middelen

Voor de uitvoering van de geplande activiteiten om aan onze ambities te voldoen beschikken we over
personele middelen. Dit leidt tot loonkosten en doorbelastingen vanuit ondersteunende afdelingen die ten laste
komen van de rioolheffing. Deze zijn weergegeven in Tabel 11. Vanaf 2021 zal de personele capaciteit met
0,5 fte toenemen. Deze toename is nodig vanwege de tijd die de klimaatopgave met zich meebrengt.
Daarnaast deze 0,5 fte ingezet worden ten behoeve van de regionale samenwerkingsverbanden.
Tabel 11: overzicht loonkosten en overhead. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2019.

Activiteit

2021

2022

2023

2024

2025

Loonkosten

€228.583

€228.583

€228.583

€228.583

€228.583

Overhead (105% van de loonkosten)

€240.012

€240.012

€240.012

€240.012

€240.012

€468.595

€468.595

€468.595

€468.595

€468.595

TOTAAL

6.2

Financiële middelen

In het kostenoverzicht Bijlage F maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven.
Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn
voor een goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het
boekjaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door
algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden
als gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Door efficiënter te werken kan de noodzakelijke prijsstijging
zoveel als mogelijk worden beperkt.
Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn uitgaven voor zaken die
meerdere jaren meegaan en vaak worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, -de
kapitaallasten- bestaan uit rente en afschrijvingen.
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6.2.1

Uitgangspunten

Gemeente Goirle is voornemens om vanaf 2021 het rentepercentage, waarmee in de administratie wordt
gerekend, te laten dalen van 1,5% naar 0,5%. Dit heeft tot gevolg dat minder kosten aan o.a. riool en afval
toegerekend wordt. Een tweede ontwikkeling bedraagt het versneld inzetten van de Voorziening Egalisatie
Tarieven Riolering (BBV 44.2). Op dit moment bedraagt deze € 1.295.773 (31/12/19). Voor de jaren 2021 –
2025 kan een hoger bedrag ingezet worden per jaar dan oorspronkelijk was begroot. Tarieven voor inwoners
en bedrijven kunnen hierdoor de komende jaren dalen (zie Figuur 16).

Figuur 16. Benodigd heffingsverloop voor de drie scenario’s Goirle 2019-2078 (prijspeil 2019). Scenario 2 (traditioneel) en
scenario 3 (lineair afschrijven) worden in 6.2.5. beschreven.

Rioolheffing
•
•
•
•
•

De rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid bedraagt in 2019 € 202,32;
De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen
de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b);
Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen – door dotaties aan de
voorziening(en) – is toegestaan;
Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan;
De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk
rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie
met de verbrede watertaken.

Rente & inflatie
•
•
•

De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt in 2019 2.0%, in 2020 is dit 1.5% en vanaf
2021 is dit 0.5%. Deze rente wordt voor het eerst doorbelast aan het einde van het jaar van investering;
Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen;
Er vindt per jaar 1.5% indexatie van de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie).

BTW
•

Jaarlijks belasten we 21% BTW door aan de rioolheffing, op basis van directe kosten.

Voorzieningen
•
•

Het saldo van de Voorziening Egalisatie Tarieven Riolering (BBV 44.2), bedraagt per 1 januari 2019:
€925.059
Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn;
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•
•

Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de voorziening(en)
wordt begroot.
In de jaren 2021 – 2025 wordt de Voorziening Egalisatie Tarieven Riolering (BBV 44.2) maximaal benut
ten gunste van een lager rioolheffingstarief.

Heffingseenheden
•
•

Het aantal (equivalente) heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2019: 11.262. Dit aantal eenheden is
berekend door de begrote opbrengsten rioolheffing 2019 te delen door het werkelijk aantal RIOE objecten
in 2019;
Het aantal (equivalente) heffingseenheden stijgt tot het jaar 2038 met 1.000 tot 12.262, dit is conform 50%
van de huidige woningbouwprognose.

Investeringen
•
•
•

Het vervangingsschema voor vrijvervalriolering, rioolgemalen, persleidingen, elektro-/mechanische delen
van gemalen, drukriolering en randvoorzieningen worden bepaald op basis van jaar van aanleg en
theoretische levensduur;
De onderliggende kostenkengetallen zijn eigen kostenkengetallen.;
We activeren voor alle investeringen en hanteren hierbij de volgende afschrijvingstermijnen:
•
•
•

•

De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor vrij verval riolering bedraagt 50 jaar;
De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor bouwkundige delen van gemalen,
drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen bedraagt 50 jaar;
De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor elektro-/mechaniche delen van gemalen,
drukriolering en randvoorzieningen bedraagt 15 jaar.

De afschrijving vindt annuïtair plaats aan het begin van het jaar volgend op de investering.

Toerekening van kosten klimaatadaptatie
De gemeente draagt vanuit de rioolheffing bij aan voorzieningen in de buitenruimte als deze functioneel
bijdragen aan het water robuust maken van het stedelijk watersysteem. Bijvoorbeeld verlagingen in het groen
waar overtollig water naar kan wegstromen zoals bermen of speelweides, groene daken/gevels die water
vasthouden, waterpasserende verhardingsmaterialen of waterpartijen voor de opvang van regenwater. De
hoogte van de financiële bijdrage wordt per project bepaald naar rato van het positieve effect.

6.2.2

Inkomsten

De wettelijke zorgplichten riolering en ambities bekostigen we uit de rioolheffing. De rioolheffing bestaat uit
een vaste eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van het jaarlijks watergebruik (gestaffeld).
Door klimaatverandering neemt de noodzaak om te investeren in maatregelen voor de verwerking van
regenwater toe. Een groot deel van de regenwaterafvoer is afkomstig van particulier terrein. We gaan daarom
de komende planperiode onderzoeken hoe we de rioolheffing kunnen gebruiken om te sturen op het verwerken
van regenwater op particulier terrein. De zorgplicht hemelwater voorziet in de hiertoe benodigde wettelijke
grondslag.

6.2.3

Uitgaven

De in paragraaf 6.2.1 beschreven uitgangspunten, voorziene planmaatregelen en jaarlijkse werkzaamheden
leiden tot het volgende uitgavenpatroon voor de gemeente Goirle in de periode 2019 t/m 2078:
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Figuur 17. Verwacht uitgavenpatroon Goirle 2019 - 2078 (prijspeil 2019)

6.2.4

Kostendekking

In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2078) activeren we alle investeringen. De geactiveerde
(rest)investeringen leiden tot een boekwaarde. Uit de boekwaarde volgen kapitaallasten (rente- en
afschrijvingslasten) voor een bepaalde duur. De boekwaarde is weergegevens in Figuur 18.

Figuur 18. Verwacht boekwaardenverloop Goirle 2019 - 2078 (prijspeil 2019)
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Het uitgavenpatroon in Figuur 17 in combinatie met het boekwaardeverloop in Figuur 18 en de boekwaarde
van investeringen uit het verleden leiden tot het lastenpatroon zoals weergegeven in Figuur 19. Hierin zijn ook
de benodigde totale baten weergegeven.

Figuur 19. Verwacht lastenpatroon Goirle 2019 - 2078 (prijspeil 2019). De inkomstenpiek in 2020 wordt veroorzaakt door
een herziene jaarrekening 2019 waardoor een extra storting in de egalisatievoorziening heeft plaatsgevonden.

De benodigde totale baten zijn in onderstaande grafiek vertaald naar de benodigde rioolheffing. Hierbij gaat
het om het tarief voor de RIOE objecten.

Figuur 20. Benodigd heffingsverloop Goirle 2019 - 2078 (prijspeil 2019)
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Het overzicht in Tabel 12 drukt Figuur 20 in getallen uit. De rioolheffing kan gedurende de planperiode verlaagd
worden naar €181,85. Hierna is de voorziening echter leeg en moet de rioolheffing in 2026 twee jaar met circa
8% verhoogd worden €212,-. Daarna stijgt de rioolheffing ieder jaar met 0,2% tot €215,60 in 2035. Vervolgens
blijft de rioolheffing vlak gedurende van de beschouwde periode.
Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden met de huidige, lage rentestand.
Naast de renteontwikkelingen zijn er andere onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing zullen
beïnvloeden zoals kostenontwikkelingen van (bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie.
Om een kostendekkende rioolheffing te behouden, dient de in Figuur 20 en Tabel 12 weergegeven rioolheffing
jaarlijks te worden geïndexeerd op basis van de optredende inflatie.
Tabel 12: verwacht heffingsverloop gemeente Goirle periode 2019 t/m 2024. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2019.

Jaar

Benodigde inkomsten
Aantal (equivalente)
uit rioolheffing (voor
heffingseenheden
aftrek kwijtschelding)

Rioolheffing per
eenheid

2020

€2.288.644

11.312

€202,32

2021

€2.063.137

11.362

€181,58

2022

€2.072.216

11.412

€181,58

2023

€2.081.295

11.462

€181,58

2024

€2.090.374

11.512

€181,58

2025

€2.099.453

11.562

€181,58

Ter bevordering van lastenegalisatie worden verschillen tussen totale baten en lasten verwerkt op de
Voorziening Egalisatie Tarieven Riolering (art. 44.2 BBV). Het verwachte saldoverloop van deze voorziening
is weergegeven in Figuur 21.

Figuur 21. Verwacht verloop voorzieningen gemeente Goirle periode 2019 - 2078 (prijspeil 2019)
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6.2.5

Scenario’s

Naast scenario 1 (bezuiniging), welke voorgaand is beschreven, zijn nog twee scenario’s uitgewerkt.
•
•

Scenario 2 (traditioneel) waarbij het rentepercentage op schulden uit geactiveerde (rest) investeringen niet
wordt verlaagd naar 0,5% in 2021, maar een hoogte van 1,5% houdt. Verder wordt in deze variant de
egalisatievoorziening niet versneld ingezet.
Scenario 3 (lineair afschrijven) waarbij de afschrijvingsvorm op vervangingsinvesteringen voor
vrijvervalriolering van annuïtair naar lineair verschuift, gelijk aan de persleidingen en bouwkundige delen
van gemalen, drukriolering en randvoorzieningen.

De totaal benodigde inkomsten is voor de drie scenario’s in onderstaande grafiek vertaald naar de benodigde
rioolheffing. Hierbij gaat het om het tarief van de RIOE objecten.

Figuur 22. Benodigd heffingsverloop voor de drie scenario’s Goirle 2019-2078 (prijspeil 2019)

Door het rentepercentage niet te verlagen naar 0,5% vanaf 2021 en niet versneld de egalisatievoorziening in
te zetten (scenario 2), valt de rioolheffing hoger uit in vergelijking met scenario 1 (bezuinigingen). In de
planperiode blijft de rioolheffing nog gelijk, maar vanaf 2026 dient de rioolheffing verhoogd te worden met circa
1,5% tot en met 2037.
Het overstappen naar lineair afschrijven (scenario 3) zorgt er voor dat de rioolheffing op korte en lange termijn
hoger uitvalt dan in scenario 2. Op de korte termijn is dit het gevolg van hogere (snellere) afschrijvingen. Op
lange termijn is het voordeel van lagere restschuld (en resulterende rentelasten) nog niet terug te zien in de
benodigde rioolheffing.
Het effect op de ontwikkeling van de boekwaarde (restschuld), van overgaan naar lineair afschrijven of het
verlagen het rentepercentage en versneld inzetten van de egalisatievoorziening, is weergegeven in Figuur 23.
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Figuur 23. Het verloop van de boekwaarde voor de drie varianten Goirle 2019 - 2078 (prijspeil 2019)
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BIJLAGE A – BEGRIPPEN EN DEFINITIES
DEFINITIE VAN BEGRIPPEN
•
•
•
•
•
•

Doelmatig
Dit vullen we als volgt in:
De goede dingen doen: maatregelen dienen effectief te zijn.
Met de maatregelen voorkomen of beperken we problemen of lossen deze op.
De dingen goed doen: maatregelen dienen efficiënt te zijn.
We nemen geen maatregelen in openbaar gebied als alternatieven op een niet openbare probleemlocatie
goedkoper of effectiever zijn.
Een goede verhouding tussen kosten en rendement.
De kosten van de maatregelen staan in verhouding tot de effecten.
Effectiviteit gaat over de mate waarin het resultaat aan het beoogde doel beantwoordt.
Efficiëntie gaat over het proces om tot dit resultaat te komen.
Doelmatigheid gaat over de combinatie van beide.

-

Redelijkerwijs
De betekenis hiervan is situatie afhankelijk en wegen we af op basis van kosten-baten, inpasbaarheid en
maatschappelijke overlast.

-

Duurzaam
Hiermee doelen we op energie- en grondstoffengebruik, energie- en grondstoffen terugwinning en levensduur.

-

Aantoonbaar
De te nemen acties zijn te herleiden en hiermee te controleren.

-

Hydrologisch neutrale ontwikkeling
De ontwikkeling heeft geen negatief effect op de omgeving.

-

Hydrologisch positieve ontwikkeling
De ontwikkeling heeft geen negatief effect op de omgeving en vermindert bovendien eventueel bestaande
negatieve effecten.

Aanbod op RWZI
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.
Afvalwaterakkoord
Een akkoord tussen waterschap en gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en
afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met
uitwisseling van (meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of
calamiteiten, enzovoort.
Afvloeiend regenwater
Neerslag die tot afstroming komt.
Afkoppelen/niet-aankoppelen
Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en
aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard
oppervlak op een vuilwatersysteem.
Afnamehoeveelheid
De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden.
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Afvalwater
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens
is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. De meerwaarde van water wordt kinderen op een speelse
manier bijgebracht.
Afvalwaterinstallatie
Een (toekomstige) installatie die het afvalwater ter plaatse verwerkt tot grondstoffen.
Afvalwatersysteem
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen,
persleidingen, AWZI).
Algemene regels
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s).
Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor
het riool, de zuivering of het (water)milieu.
Asset management
Maximaliseren van de waarde van bezittingen door het optimaal uitbalanceren van onderhoud en
vervanging in relatie tot kosten, prestaties en risico’s.
Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP
Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de AWZI wordt
getoetst voor de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat
in de regel verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen
van gemeente en waterbeheerder.
In een verbreed BRP zijn de zorgplichten grondwater en regenwater meer expliciet uitgewerkt.
Bedrijfsafvalwater
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater
is.
Blauw-groene verbindingen
Aaneenschakeling van water- en groenvoorzieningen, goed te combineren met natuurontwikkeling
en opvang/infiltatie van regenwater.
Circulaire economie
Economie gericht op en maximaal hergebruik van (afval)stoffen.
Drukriolering
Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt
verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied. Het
systeem is niet geschikt voor het transporteren van regenwater.
Douchewarmte-wisselaar
Voorziening in het doucheputje/afvoerleiding voor de terugwinning en hergebruik van warmte.
Energie- en grondstoffenfabriek
Aangepaste RWZI voor de terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater en biomassa.
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Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)/verbreed GRP
Een strategische nota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende
planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het GRP
is een verplicht planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet).
In een verbreed GRP zijn de gemeentelijke watertaken mbt de zorgplichten stedelijk afvalwater,
grondwater en regenwater concreet uitgewerkt.
Gemengd rioolstelsel (GEM)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en
afgevoerd.
Gescheiden rioolstelsel (GS)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden Ingezameld
en afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, (een groot deel van) het regenwater
wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Gidsprincipe
Leidraad of handelingsperspectief om een bepaalde waarde te realiseren.
Groene berging
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.
Groen dak
Begroeid dak, heeft niet alleen een beschermende functie, maar vangt ook fijn stof af, werkt
verkoelend, vertraagt de waterafvoer en draagt positief bij aan vergroening van de stad.
Grondwater
Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie.
Hemelwaterafvoer
Afvoer van hemelwater voordat het tot afstroming komt over het wegdek of via de riolering.
Hittestress
Het optreden van extreme hitte door een ongunstige combinatie van zonnestraling, temperatuur en
bebouwing. Dit treedt meestal op in dicht bebouwde centra met een laag ventilatievermogen.
Hoofdrioolgemaal
Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater
wordt getransporteerd naar een AWZI.
Huishoudelijk afvalwater
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke
werkzaamheden.
Hydraulische afvoercapaciteit
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren.
IBA
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een verbeterde septictank.
Industrieel afvalwater
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.

Onze referentie:

- Datum: 24 september 2020

47 van 84

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2021-2025

Ingrijpmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten
worden opgesteld.
Infiltratievoorziening
Een waterdoorlatende ondergrondse voorziening die het regenwater opvangt en het langzaam laat
wegzakken in de bodem.
Inspecteren
Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.
Kapitaallasten
De langjarige kosten verband houdend met een nieuwe investering die niet direct is afbetaald.
LCA
Levens Cyclus Analyse, analyse van de benodigde materialen, energie en kosten over de
levensduur van een object.
Maaiveld
Veelgebruikte term om een hoogte aan te kunnen relateren. Meestal is bedoeld het straatniveau of
de hoogte van een groenstrook.
Nieuwe sanitatie
Geheel van duurzame sanitaire voorzieningen zoals composttoiletten, natuurlijke filters e.d. voor de
lokale verwerking van afvalwater.
Omgevingsgericht
Rekening houdend met de gewenste toekomstige inrichting van het openbare gebied.
Openbare riolering
Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is
dit de gemeente).
Overlastfrequentie
Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als
gevolg van o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit.
Overnamepunt
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van
het waterschap.
Persleiding
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk
wordt afgevoerd.
Randvoorziening
Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil
en/of bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering
van de waterkwaliteit.
Regenwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.
Regenwatersysteem Zie “RWA-systeem”.
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Regenwateruitlaat
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging.
Regenweerafvoer (rwa)
Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater.
Regenwatertuin
(Gedeelte van ) een tuin speciaal ingericht voor de opvang en verwerking van regenwater.
Bijvoorbeeld een verlaagd gedeelte, waar het regenwater in kan wegzakken of een vijver met
opvangcapaiteit voor regenwater.
Relinen
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterkingvan de buis. Meestal in de vorm van
een in te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam
herstelt.
Regenwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van regenwater.
Restlevensduur
Resterende levensduur van een riool, gebaseerd op de toestand van het riool (technische
restlevensduur) of de leeftijd van het riool (theoretische restlevensduur).
Retentiebassin
Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater.
Riolering
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport
van afvalwater.
Rioleringsbeheer
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem.
Rioolheffing
De belasting die bewoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de
riolering. De heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing
wordt geheven wegens het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De
rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker
van een onroerend goed.
Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP
In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd.
Het bevat o.a. onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP
is het onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen.
Rioolbeheerder
Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een
gemeente).
Rioolgemaal
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.
Riooloverstortput
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater
loost op een voorziening of direct op oppervlaktewater.
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Rioleringssysteem
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Rioolwaterzuivering (RWZI)
Een inrichting (werk) waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de
verontreinigingen.
Riothermie
Techniek om thermische energie (warmte) te onttrekken aan het afvalwater en deze her te
gebruiken, bijvoorbeeld voor de verwarming van en zwembad.
RWA-systeem
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.
Sanitatie
Geheel van sanitaire voorzieningen zoals waterleiding, riolering, sanitair e.d. en voorlichting over nut
en noodzaak van hygiënische leefomstandigheden als preventieve maatregeltegen
gezondsklachten/ziekten.
Stedelijk afvalwater
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater,
grondwater of ander afvalwater.
Transitie
Een geleidelijke ombuiging van een bestaande situatie naar een toekomstig gewenste situatie.
Bijvoorbeeld de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie.
Vacuümtoilet
Een vacuüm toilettransporteert d.m.v. drukverschil het afvalwater van toiletten, douches en
wastafels. Door de kleine leidingdiameters werkt het waterbesparend.
Vacuüm riolering
Rioleringssysteem dat het afvalwater transporteert d.m.v. drukverschil. Dit systeem is niet geschikt
voor het transport van regenwater.
Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met
als doel vuilemissiereductie.
Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt ver pompt naar
de AWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.
Verhard oppervlak
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het
rioleringssysteem.
Voedselrestenvermaler
Voorziening in de gootsteen die de grove delen vermaalt tot een vloeibare massa
Vrijvervalriolering
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de
zwaartekracht.
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Vuilemissie
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via
riooloverstortputten wordt geloosd op oppervlaktewater.
Vuilwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.
Vuilwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.
Waarschuwingsmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader
onderzoek benodigd.
Wadi
Een bovengrondse droogstaande groenvoorziening die het regenwater opvangt en langzaam laat
wegzakken in de bodem
Waterpasserende/waterdoorlatende verharding
Verharding (meestal wegbestrating) die het regenwater laat passeren via grof materiaal in de voegen
(waterpasserend) of via het poreuze materiaal (waterdoorlatend).
Water-op-straat
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te
staan of dat regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of
belemmerde afvoercapaciteit.
Wateroverlast
Het verschijnsel dat “water op straat” overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder
(langdurige onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).
Zorgplicht stedelijk afvalwater
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt
bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.
Zorgplicht hemelwater
De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor
zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen,
redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het
oppervlaktewater te brengen.
Zorgplicht grondwater
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen
teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die
maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.
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BIJLAGE B – WETTELIJK KADER
A) EUROPEES

1.

Europese Kaderrichtlijn Water

B) NATIONAAL

1.

Waterwet (Ww)

2.

Wet Milieubeheer (Wm)

3.

Zorgplichten Afval-, Hemel-, en Grondwater

4.

Lozingen besluit Afvalwater (Wm)

5.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

6.

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

7.

Basisregistratie Ondergrond (Bro: verwacht in 2015)

8.

Wet op lijkbezorging en besluit op lijkbezorging (1991)

9.

Nationaal Waterplan 2016-2021

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

en

drinkwaterbesluit

NADERE INFORMATIE: ZIE WWW.INFOMIL.NL
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A.1 (EUROPEES) KADERRICHTLIJN WATER (2009)
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht op Europees niveau de kwaliteit van watersystemen
te verbeteren, onder meer door lozingen te reduceren. Verder is het de bedoeling het duurzame gebruik van
water te bevorderen en de verontreiniging van grondwater aanzienlijk te verminderen. Naast een verbetering
van de waterkwaliteit is het streven de Europese waterwetgeving te harmoniseren, uiterlijk in 2015.
De KRW stelt voor alle water een ecologische en kwaliteitsdoelstelling. Vooral voor water met een verhoogde
natuurdoelstelling kan verwacht worden dat nog grote inspanningen geleverd moeten worden. De toekomstige
invulling van het waterkwaliteitsspoor wordt sterk gerelateerd aan de bedoelingen van de KRW.
Op basis van gebiedsrapportages worden de monitoringsprogramma’s en beheersplannen voor heel
Nederland en Europa opgesteld. Kenmerkend voor de KRW is dat er sprake is van een resultaatsverplichting
in plaats van de inspanningsverplichting die voorheen gebruikelijk was.
B.1 (NATIONAAL) WATERWET

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

Door de Waterwet zijn Waterschappen, Gemeenten en Provincies beter in staat wateroverlast, waterschaarste
en watervervuiling tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van
water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Op grond van toegekende
functies worden eisen gesteld aan de kwaliteit en inrichting van het water.
Watervergunning
De Watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten. Daarmee gaan zes
vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten op in één Watervergunning. Het gaat hierbij om een scala
van handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werden gereguleerd, zoals het
lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het dempen
van een sloot.
Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is; in deze gevallen kan
dan met een melding worden volstaan. Lozingen van hemelwater uit het gemeentelijk rioolstelsel bijvoorbeeld
vallen niet meer onder vergunningplicht (voorheen Wvo-vergunning), maar onder algemene regels. Bevoegd
gezag kan Rijkswaterstaat, het Waterschap of de Provincie zijn.
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Activiteiten waarvoor een Watervergunning nodig is, zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen;
Afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam lozen of rechtstreeks (dus niet via de gemeentelijke riolering)
afvoeren naar een rioolwaterzuiveringsinrichting;
Stoffen in zee brengen;
Een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken (aanleg, wijzigen, verwijderen);
Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend
kunstwerk (bijv. een sluis of stuw);
Water in de bodem brengen of eraan onttrekken;
Grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in de bodem brengen (infiltreren). Ook
onttrekkingen in verband met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie;
Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken;
Grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam lozen of daaraan grote hoeveelheden
onttrekken.

B.2 (NATIONAAL)

WET MILIEUBEHEER

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

ZORGPLICHTEN AFVAL-, HEMEL- EN GRONDWATER

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

LOZINGENBESLUITEN AFVALWATER

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

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

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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

B.6 (NATIONAAL)

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

WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008)

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

BASISREGISTRATIE ONDERGROND

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

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

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

NATIONAAL WATERPLAN 2016-2021

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Het NWP
beschrijft welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook
de (economische) kansen die water biedt komen in het NWP aan bod.
In de bijlage van het NWP zijn stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Deze geven aan hoe de
waterkwaliteit in een bepaald gebied kan verbeteren. Nederland ligt in de stroomgebieden Rijn (Waal), Maas,
Schelde en Eems.
B.10 (NATIONAAL) BESTUURSAKKOORD WATER (2011)
In het Bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt over verbetering
van de organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke
verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een
beheersbaar programma voor de waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen.
Hierdoor blijft waterbeheer betaalbaar. De ambitie is om vanaf 2020 jaarlijks structureel 750 miljoen euro te
besparen op de stijgende kosten voor veiligheid en waterbeheer.
In het Addendum BAW staan aanvullende afspraken over de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Bruikbare en toegankelijke data en informatie binnen de watersector
Cybersecurity binnen de watersector
Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven
Implementatie Omgevingswet in de waterketen.
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B.11 (NATIONAAL) BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN
Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De
commissie BBV spoort gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar
oordeel bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie.
B.12 (NATIONAAL) DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en
het Rijk. Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de
gevolgen van overstromingen.
B.13 (NATIONAAL) OMGEVINGSWET
De Omgevingswet is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling
stimuleert. Sleutelbegrippen in de toepassing van de wet zijn eenvoud & efficiency, (integrale) samenwerking,
regionaal maatwerk en verbinding naar externe partners.
B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT
De Drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in
Nederland. De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en
organismen er maximaal in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke
zorgplicht, gericht aan alle bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de
openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld
alleen goedgekeurde producten zoals kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier
toepassen om te voorkomen dat het kraanwater vervuild raakt.
NADERE INFORMATIE?

Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op:
www.helpdeskwater.nl
www.infomil.nl
www.riool.net
www.stowa.nl
www.wetten.overheid.nl
www.samenwerkenaanwater.nl
www.ruimtelijkeadaptatie.nl
www.omgevingswet.nl
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BIJLAGE C – DE BASISOPGAVE

Zorgplicht stedelijk afvalwater
Met dit PWR dragen we bij aan de volgende omgevingsgerichte lange termijn doelstellingen:
• Bescherming van de volksgezondheid;
• Droge voeten (bebouwd gebied);
• Schoon water en een schone bodem.
In het navolgende zijn de zorgplichten stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater opgenomen.

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

Inzamelen en verwerken van afvalwater
Nieuwe afvalwaterlozers dienen te voldoen aan de regels van de lozingenbesluiten. In het buitengebied sluiten
we kleinschalige nieuwbouw aan op drukriolering of IBA’s (individuele behandelingssystemen afvalwater).
Lozing van hemelwater hierop is niet toegestaan. Hier treden we als gemeente Goirle tegenop indien het
functioneren van het systeem sterk wordt verstoord.
Gezien de beperkte hoeveelheid drukriolering en IBA’s binnen onze gemeente is bij vervanging altijd sprake
van maatwerk. Hierbij maken we een afweging op basis van doelmatigheid. Landelijk worden op kleine schaal
nieuwe sanitatievormen uitgeprobeerd, bijvoorbeeld een aparte inzameling van urine en decentrale zuivering.
Dit zijn interessante ontwikkelingen, die binnen het samenwerkingsverband worden gevolgd. Wij hanteren als
uitgangspunt dat rioolvoorzieningen robuust dienen te zijn. Grootschalige alternatieven worden pas toegepast
als ze voldoende zijn bewezen. We staan open om mee te werken aan pilots. Uitgangspunt is dat dit gebeurt
binnen de geldende wet- en regelgeving.
Verwaarden van afvalwater
Voor een meer duurzame en milieuvriendelijker inrichting van de afvalwaterketen denken we op termijn aan
hergebruik van afvalwater. We beschouwen afvalwater niet meer als afval maar als bron van energie en
reststoffen (zoals organische stof, energie en fosfaat). De RWZI, waar de verschillende waterstromen bij elkaar
komen, is al ingericht voor deelstroombehandeling en warmte-koppeling. RWZI Riel en RWZI Biest-Houtakker,
waar al het afvalwater naartoe gaat, zijn hiermee de energiefabrieken. De investeringen hebben echter een
aanzienlijke terugverdientijd en zijn afhankelijk van een continue aanvoer van afvalwater. In het kader van
wederzijds belang streven we daarom naar een optimaal aanbod van afvalwater. Gezien de omvang van de
waterstromen is het ook interessant om te onderzoeken of de terugwinning van energie en grondstoffen op
wijkniveau kosteneffectief kan zijn. Om te voorkomen dat decentrale en centrale behandeling van afvalwater
elkaar negatief beïnvloeden stemmen we dit vroegtijdig af met de waterschappen. Initiatieven met betrekking
tot het terugwinnen van energie stemmen we ook af met de regionale energie- en klimaatstrategie. We stellen
een kansenkaart op om de hotspots energie- en grondstoffenterugwinning in beeld te brengen.
Lozen van afvalwater
We hebben als gemeente met beide waterschappen in Goirle een Afvalwaterakkoord afgesloten. Hierin zijn
afspraken gemaakt over overnamepunten, de afnamehoeveelheden en optimalisaties. Dit afvalwaterakkoord
gaan we de komende planperiode actualiseren.
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De inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in onze gemeente mag niet tot volksgezondheid- of
milieuproblemen leiden. Lozingen vanuit het rioolstelsel zijn echter onvermijdbaar. Samen met de
waterschappen zorgen we ervoor dat de effecten op het (water)milieu aanvaardbaar zijn. Hiertoe volgen we
een immissiegerichte aanpak met kosteneffectieve maatregelen om te kunnen gaan voldoen aan de
Kaderrichtlijn Water (KRW). We hanteren hierbij de zogenoemde 4M-aanpak (4M staat voor monitoren, meten,
modelleren en maatregelen) om het rioleringssysteem te optimaliseren. De vrijkomende meetgegevens van
het opgerichte meetnet analyseren we om zo meer inzicht te krijgen in het aanbod op de zuivering, de lozing
van overstortwater en het hydraulisch functioneren. Dit inzicht gebruiken we voor het opstellen van
verbetermaatregelen.
Opheffen van lozingen
In gebieden met gescheiden riolering komen foutieve aansluitingen voor (afvalwater op hemelwaterriolen of
hemelwater op gemengde riolering). Dit kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen in ontvangend
oppervlaktewater of capaciteitsproblemen in het rioolstelsel. Samen met de waterschappen bepalen we waar
er daadwerkelijk sprake is van een knelpunt. In dat geval onderzoeken we de situatie en werken aan een
oplossing. Foutieve aansluitingen zonder impact op het oppervlaktewater, rioolstelsel en/of leefomgeving
pakken we in principe (vanuit praktische en financiële haalbaarheid) niet aan. Ditzelfde geldt voor rioolvreemd
water. Dit is water dat in principe niet op de riolering thuishoort, bijvoorbeeld instromend oppervlaktewater,
instromend lekwater, drainagewater maar ook drugsafval etc.
Risicobeheersing
Onder normale omstandigheden zamelen we afvalwater in en verwerken dit waarbij de kans op contact tussen
mens en afvalwater gering is. Onder extreme omstandigheden of bij incidenten/calamiteiten is er een groter
risico op contact als gevolg van uittredend afvalwater. Denk hierbij aan rioolwater dat bij hevige regenval vanuit
de riolering op straat stroomt, een leidingbreuk, een brand of een incident waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.
De spreiding van een mogelijk incident of calamiteit in ruimte en tijd is dermate groot dat het voeren van
preventief beleid niet (kosten)effectief is. Wel willen we zo efficiënt mogelijk kunnen handelen op het moment
dat er zich iets voordoet. Onze eigen buitendienst en/of de calamiteitendienst is met materialen toegerust om
beperkte maatregelen te kunnen treffen zoals het afstoppen van kleine leidingen of het dichtzetten van kolken.
Verder zijn afspraken gemaakt binnen de veiligheidsregio om elkaar bij te kunnen staan in geval van nood.
Om adequaat beslissingen te kunnen nemen gaan we de komende planperiode kaartmateriaal opstellen met
daarop essentiële details zoals interactiepunten en vultijden en beschikbaar stellen aan o.a. hulpdiensten. Op
basis van het kaartmateriaal kan snel worden ingeschat hoeveel afvalwater waar kan worden geborgen in het
systeem en waar het heen stroomt.

Relatie met de Omgevingswet
Met het in werking treden van de Omgevingswet komt o.a. de activiteitengebonden verplichting tot het
hebben van een vetafscheider te vervallen. Het is volgens het Kabinet effectiever om gemeenten in de
Omgevingsverordening te laten bepalen wie wel een vetafscheider moet hebben.
Omwille van de doelmatigheid vervalt met de komst van de Omgevingswet ook het afstandscriterium bij
de keuze voor riolering of een gelijkwaardig alternatief. Ook is de provincie hierin geen bevoegd gezag
meer. Gemeente Goirle en de waterschappen maken per situatie een gezamenlijke
doelmatigheidsafweging op basis van een gezamenlijk op te stellen transparant afwegingskader.

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

Vasthouden van hemelwater
We streven waar mogelijk naar het vasthouden van hemelwater op groene daken, in bovengrondse
voorzieningen en/of in de bodem (hydrologisch positief ontwikkelen) en ontharden (minder verhard oppervlak
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aanleggen). Hiermee reduceren we de belasting op het rioleringssysteem, vullen we de zoetwatervoorraad
aan en dragen we bij aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving (zie ook zorgplicht grondwater).
Het vasthouden van hemelwater is niet alleen een opgave van de gemeente, maar ook van de particulier.
Samen met burgers en bedrijven, maar ook o.a. ontwikkelaars en bouwondernemingen, kunnen en moeten
we nu onze leefomgeving verbeteren door bijvoorbeeld hemelwater op eigen terrein te bergen, daken te
vergroenen, tegels uit de tuin te halen en meer water in de wijk vast te houden. We stellen dat bij een toename
van meer dan 500 m2 verhard oppervlak er 60 mm gecompenseerd dient te worden in lijn met de Keur van de
waterschappen.
Benutten van hemelwater
Het hergebruiken van hemelwater stimuleren wij als gemeente Goirle. Het hemelwater kan benut worden om
onder andere de auto te wassen, de tuin te besproeien of om de belevingswaarde van water te vergroten. Wij
raden echter af hemelwater te benutten voor grijswatersystemen, vanwege de risico’s voor de
volksgezondheid die dit met zich meebrengt en vanwege de kosten voor het vervangen van het filter.
Afvoeren van hemelwater
Bij het lozen van hemelwater in de bodem of op oppervlaktewater houden we ons aan de Algemene Rijksregels
en onze gidsprincipes (zie paragraaf 4.3). Uitgangspunt is dat de lozing van hemelwater niet mag leiden tot
een ontoelaatbare verontreiniging van bodem of oppervlaktewater en de drinkwatervoorziening niet in gevaar
mag brengen. In geval van een beschermingsgebied houden we ons aan de gemaakte afspraken in het
betreffende gebiedsdossier.
Voor bedrijven geldt (vrij vertaald) dat de houder van het hemelwater dit op verantwoorde wijze moet
terugbrengen in het milieu. Lozing op een vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een
lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is. Voor het openbaar gebied geldt (vrij vertaald) dat het lozen
van afvalwater, afkomstig uit een openbare ontwaterings- of hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan,
mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze goed beheerd worden en hierdoor geen nieuwe
problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van
overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels.
Omdat de capaciteit van het rioleringssysteem vanuit economisch oogpunt is beperkt, kan het voorkomen dat
in meer of mindere mate een vorm van overlast optreedt. Hierbij maken we onderscheid naar hinder, ernstige
hinder en waterschade.
DEFINITIE EN AANPAK van Hinder, Ernstige hinder, Waterschade
-

Hinder
Hinder heeft de volgende kenmerken:
• kortdurende periode van water op straat;
• waarbij verkeer nog mogelijk is.
• duur in de orde van 15-30 minuten

-

Ernstige hinder
Ernstige hinder heeft één van de volgende kenmerken:
• langer durende periodes van water op straat;
• verkeer is niet meer overal mogelijk (ondergelopen tunnels, opdrijvende putdeksels).
• Duur in de orde van grootte van 30-120 min.

-

Waterschade
(Water)schade heeft één van de volgende kenmerken:
• grote economische schade;
• gezondheidsschade (ziekten of letsels die direct te relateren zijn aan water op straat);
• water in (winkel)panden met materiële schade tot gevolg.

Ontwerp van nieuwe rioleringssystemen
Nieuwe rioleringssystemen ontwerpen we op een bui met een frequentie van voorkomen van eenmaal per 10
jaar (bui 10 uit de landelijke Kennisbank Riolering). In deze situatie is water tot aan de perceelsgrens
acceptabel (water op straat) zolang dit geen ernstige hinder of waterschade oplevert. De totale
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verwerkingscapaciteit van zowel de onder- als bovengrondse ruimte voor de opvang van extreme buien
toetsen we aan de hand van een maatgevende bui met een frequentie van voorkomen van eenmaal per 100
jaar. Bij de maatgevende bui staat het water tot aan vloerpeil. Uitgangspunt is dat het water hierbij niet wordt
afgewenteld naar andere gebieden.
Toetsing van bestaande rioleringssystemen
De ondergrondse afvoercapaciteit van bestaande rioleringssystemen toetsen we aan een bui met een
frequentie van voorkomen van eenmaal per 2 jaar (bui 8 uit de landelijke Kennisbank Riolering). In deze situatie
dient de waakhoogte ten opzichte van maaiveld minimaal 30 cm te bedragen. Eventuele verbetermaatregelen
toetsen we aan een bui met een frequentie van voorkomen van eenmaal per 5 jaar en eenmaal per 10 jaar
(buien 9 en 10 uit de Kennisbank Riolering) waarbij water op straat acceptabel is.
De keuze voor een zwaardere toetsingsbui is een afweging tussen de meerkosten van diameterverruiming en
de potentie van de bovengrond om extra regenwater te kunnen verwerken (maatwerk).
Toetsing en inrichting van nieuwbouwplannen
Voor de bovengrondse verwerkingscapaciteit voeren we stresstesten riolering uit met de in het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) voorgeschreven toetsingsbuien. De afweging tussen het accepteren van schade
versus het investeren in verbetermaatregelen maken we in een risicodialoog met belanghebbenden in het
betreffende gebied. Bij nieuwbouw hanteert de gemeente Goirle de 70 mm/h bui uit het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie (DPRA) als norm om inpandig geen waterschade te hebben. We gebruiken deze bui ook om de
robuustheid / kwetsbaarheid van de hoofdinfrastructuur (ontsluitingsrouten, calamiteitenverkeer, etc.) te
toetsen.
Voor het inrichten van nieuwbouwplannen heeft gemeente Goirle vier principes voor het benutten van
hemelwater uitgewerkt (Figuur 24). Deze principes helpen bij het opstellen van nieuwbouwplannen invulling
te geven aan de hemelwateropgave. De principes variëren van hemelwater vasthouden tot -water benutten
en -water afvoeren. Per principe is weergegeven hoe zichtbaar water is (t.b.v. de waterbewustwording), wat
de verhouding van private vs. publieke rol is, de benodigde investeringskosten en een impressie van het
resultaat.

Figuur 24. Principes voor het benutten van waardevol hemelwater welke gehanteerd dienen te worden bij nieuwbouw.
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Risicobeheersing
Ingeval van ernstige hinder met een frequentie van optreden van ca. 1x per 2 jaar treffen we als gemeente bij
de uitvoering van reconstructiewerken zodanige maatregelen, dat de kans op het optreden van ernstige hinder
aanmerkelijk kleiner wordt.
In geval van waterschade treffen we als gemeente (tijdelijke) bovengrondse kostenefficiënte maatregelen om
het risico op schade te beperken. Ter voorkoming van structurele overlast onderzoeken we mogelijke oorzaken
en oplossingsrichtingen en brengen deze, mits doelmatig, ten uitvoer.
Vooralsnog blijven we de bestaande riolering toetsen aan de hand van neerslag extremen en de risico’s die
daarmee gepaard gaan met betrekking tot schade aan woningen en gebouwen. Bij het ontwerp betrekken we
zo veel mogelijk de openbare ruimte. Hiertoe voeren we stresstesten riolering uit of actualiseren deze indien
nodig. We maken een inschatting van eventueel te verwachten schade als gevolg van extreme neerslag en
de benodigde investeringen om dergelijke schade te voorkomen.
De komende planperiode voeren we een aantal verbetermaatregelen aan de riolering uit om het hydraulisch
functioneren te verbeteren. Dit zijn no-regretmaatregelen gebaseerd op herberekeningen.
Extreme buien verwerken we bij voorkeur bovengronds in plaats van ondergronds. In het streven naar een
klimaatbestendige en leefbare omgeving zal het aantal bovengrondse voorzieningen voor de (tijdelijke) opslag
van regenwater dan ook toenemen. Er is een tendens waarneembaar richting waterspeel-voorzieningen met
een verkoelende werking zoals (speel)fonteinen. Bij een eventuele introductie van water in een omgeving
voeren we eerst een risico-analyse uit en informeren/stemmen af met de omwonenden.
Relatie met de Omgevingswet
De komende planperiode willen we benutten om te bepalen welke regels we eventueel willen opleggen
in het kader van een duurzame omgang met hemelwater. Bijvoorbeeld het maximeren van
bouwoppervlak, bevorderen van een klimaatadaptatieve inrichting, verplichting tot waterberging op
eigen terrein etc.

Strategie grondwater
ZORGPLICHT GRONDWATER
Als gemeente dragen we zorg voor het in openbaar gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken mits dit doelmatig is en voor zover er geen verantwoordelijkheid bestaat voor de waterbeheerder of de
provincie. De perceeleigenaar is wettelijk gezien primair zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn eigen
grondwaterprobleem.

Sturen op het voorkomen van grondwateroverlast en -onderlast
Vanwege de bodemopbouw en waterhuishouding komen in onze gemeente nauwelijks grondwaterproblemen
voor. Bij ruimtelijke ontwikkelingen doorlopen we samen met de waterschappen een watertoetsprocedure.
Hierbij worden de waterhuishoudkundige randvoorwaarden en effecten van de nieuwe ontwikkeling
vastgesteld en beoordeeld. Met het doorlopen van de watertoetsprocedure voorkomen we in de
bestemmingsfase dat ‘natte’ gebieden bebouwd worden en/of dat onvoldoende ontwateringsmaatregelen
worden getroffen. We ontwikkelen hydrologisch neutraal in gebieden waar mogelijke veranderingen in de
grondwaterspiegel als gevolg van deze ingrepen een negatief effect heeft. Waar mogelijk ontwikkelen we
hydrologisch positief zodat de zoetwatervoorraad wordt aangevuld ten gunste van langdurige droge perioden
en we hiermee mede het risico op grondwateronderlast kunnen beperken.
Als gemeente dragen we zorg voor het in stand houden van de ontwateringsfunctie van singels en drainage
(voor zover deze aanwezig is). In nieuwbouw gebieden zijn daarbij de ontwateringsdiepten uit Tabel 13 het te
eisen minimum. De ontwateringsdiepten gelden als een inspanningsverplichting. Als gemeente kunnen we
niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handhaven van de genoemde waarden. Door in
nieuwbouwsituaties en bij inbreidingen (extra) hoge peilhoogten te hanteren beperken we het risico op
grondwateroverlast verder. Dit moet uiteraard wel mogelijk zijn gelet op de omliggende percelen en
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aangrenzend openbaar gebied. De voorkeur gaat uit naar ophogen in plaats van de aanleg van drainage. In
bestaand gebied streven we naar het behalen van deze normen.
Tabel 13. Minimale ontwateringsdiepten bij nieuwbouw.

Minimaal benodigde ontwateringsdiepte

Functie

(m. tov gemiddeld hoogste grondwaterstand)

Bebouwing met kruipruimte*

0,9

Bebouwing met water- en vochtdichte vloeren*

0,7

Tuinen/groenvoorzieningen

0,5

Hoofdwegen**

1,0

Secundaire wegen en woonstraten**

0,9

* t.o.v. onderkant vloer ; ** t.o.v. de kruin van de weg
Faciliteren bij grondwateroverlast
Van de perceeleigenaren verwachten we dat zij bij eventuele grondwaterproblemen de vereiste
(waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen nemen. Als gemeente toetsen we geen bouwpeilen,
we geven alleen randvoorwaarden mee in het kader van de watertoets. We treffen alleen maatregelen indien
sprake is van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de functie van het gebied en indien
het treffen van maatregelen doelmatig is. Als gemeente zijn we het aanspeekpunt in situaties met
grondwateroverlast en hebben een faciliterende rol bij het oplossen van een probleem. We analyseren
meldingen en onderzoeken eventuele knelpunten zodat we samen met de perceeleigenaar actief naar een
oplossing kunnen zoeken (maatwerk). Burgers en bedrijven kunnen deze informatie via het gemeentelijk
waterloket opvragen.
DEFINITIE STRUCTUREEL NADELIG
De gemeentelijke taakopvatting ten aanzien van de begrippen structureel en nadelig vullen we als volgt in:
•

Structureel
• regelmatig terugkerende of blijvende gebeurtenissen (geen incident)
• en een grondwaterstand die de ontwateringsdiepte gedurende minimaal vier weken per jaar
overschrijdt. Dit komt neer op twee achtereenvolgende overschrijdingen bij een meting 1x per 2
weken en is hiermee geen incidentele gebeurtenis veroorzaakt door extreme neerslag.

•

Nadelig
•
•
•

significante belemmering van het normale gebruik van de bestemming zoals vastgelegd in het
bestemmingsplan/omgevingsplan;
of chronische gezondheidsklachten;
of schade aan gebouwen of infrastructuur.

Soms wordt overlast veroorzaakt door schijngrondwaterspiegels. Dan is er sprake van stagnerend regenwater
in de neerwaartse stroming naar het grondwater. Oplossen van dergelijke situaties is voor rekening van de
grondeigenaar. De voorkeursvolgorde voor het lozen van het overtollige grondwater is: doorbreken van de
storende laag, lozing op hemelwaterriolering, oppervlaktewater, vuilwater riolering.
Bronneringen
Bij een bronnering wordt tijdelijk grondwater aan de bodem onttrokken om de grondwaterstand te verlagen.
Zo kunnen werkzaamheden, zoals de aanleg van bouwwerken en kabels en leidingen, droog worden
uitgevoerd. Voor zowel het onttrekken van grondwater als het lozen van het opgepompte grondwater op
oppervlaktewater zijn de waterschappen het bevoegd gezag. Voor de lozing van bronneringswater op de
riolering zijn we als gemeente het bevoegd gezag. Als uitgangspunt geldt dat schoon bronneringswater niet
op het riool mag worden geloosd, maar dient te worden teruggebracht in de bodem of afgevoerd naar
oppervlaktewater. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk. In dit geval kunnen we als gemeente onder
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voorwaarden toestemming verlenen om op het riool te lozen. Hierover vindt afstemming plaats met de
waterschappen, de Omgevingsdienst en/of Rijkswaterstaat.
Risicobeheersing
In het kader van de zorgplicht grondwater hebben we in het verleden een grondwatermeetnet ingericht. Dit
geeft voor de gemeente een beeld van de ontwikkeling van de grondwaterstanden. In 2015 zijn afspraken
gemaakt over het ontzorgen van het beheer van het meetnet door een samenwerking van Brabant Water en
waterschappen Brabantse Delta en waterschap De Dommel. Met dit grondwatermeetnet houden we een
vinger aan de pols zodat we eventuele ongewenste situaties tijdig kunnen signaleren.
In gescheiden gerioleerde gebieden komt vervuild afstromend regenwater direct en ongezuiverd in het
oppervlaktewater terecht. Om deze reden geldt een in dergelijke gebieden een verbod op activiteiten die
belastend zijn voor het milieu, zoals bijvoorbeeld autowassen. Goirle heeft een grondwaterreferentiemeetnet.
Bij ad-hoc vragen wordt reactief informatie aangeboden, welke onder andere uit het meetnet komt.

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

Drinkwaterbescherming
Ter bescherming van het grondwater zijn er voor beschermingsgebieden gebiedsdossiers opgesteld. Met het
nakomen van de afspraken in de gebiedsdossiers dragen we bij aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om
de drinkwaterbron(nen) te beschermen.
Daar waar infiltratie van hemelwater plaatsvindt bestaat een mogelijk risico op verontreiniging van de bodem
of een negatief effect op eventueel aanwezige bodemverontreinigingen. In het kader van gebiedsgericht
grondwaterbeheer vindt afstemming plaats tussen de actieve spelers. Wij conformeren ons aan de
bescherming tegen bepaalde activiteiten zoals opgenomen in de Provinciale Milieuverordening (PMV).
Relatie met de Omgevingswet
Binnen de gemeente Goirle ligt één grondwaterbeschermingsgebied: Gilzerbaan. Lozingen op
oppervlaktewater en/of in de bodem kunnen een bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit. In de
gebiedsdossiers drinkwaterwinningen zijn risico’s in kaart gebracht om het grondwater (en hiermee het
drinkwater) te beschermen. Hieruit volgt een uitvoeringsprogramma
Zie bijlage E voor een grafisch overzicht en de link naar het kaartmateriaal.

Strategie oppervlaktewater
De waterschappen en gemeenten hebben een zorgplicht voor het oppervlaktewater. Zij leggen hun
waterbeleid vast in regionale waterbeheerplannen.
Relatie met de Omgevingswet
Het Rijk stelt in het Besluit kwaliteit leefomgeving omgevingswaarden voor luchtkwaliteit, waterkwaliteit,
zwemwaterkwaliteit en waterveiligheid. De gemeente kan ervoor kiezen om aanvullende of strengere
omgevingswaarden vast te leggen, bijvoorbeeld voor de te behalen waterkwaliteit. Eventuele
omgevingswaarden krijgen hun beslag in het Gemeentelijk Omgevingsplan. Uitgangspunt is dat de
gemeente (of waterschap) verantwoordelijk is voor het opstellen van een programma bij dreigende
overschrijding van de omgevingswaarde, ook als die waarde door rijk of de provincie is vastgesteld.
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De watergangen die niet in de legger zijn opgenomen (A- en B-watergangen) en in openbaar gebied zijn (en
daarmee dus niet in handen van particulieren) vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze
planperiode wordt benut om een plan op te stellen waarin in het beheer van de watergangen wordt voorzien.

Doelmatig beheer
Onderhoud en vervanging
Om het stedelijke watersysteem goed te laten functioneren voeren we periodiek onderhoud uit. Voorbeelden
hiervan zijn het reinigen van riolen, kolken, gemalen en het uitvoeren van reparaties. Traditioneel worden deze
onderhoudsactiviteiten volgens een vaste frequentie uitgevoerd.
Strategie:
Door uit te gaan van een risicogestuurde/gedifferentieerde benadering kunnen mogelijk kosten worden
bespaard en/of knelpuntlocaties intensiever worden onderhouden. Op basis van inspectieresultaten, klachten
en verbeteringsopgaven stellen we een investeringsprogramma voor het vervangen en renoveren van de
bestaande riolering op. Hierdoor zijn we in staat om werkzaamheden in de openbare ruimte integraal af te
stemmen.
Vervanging van de riolering combineren we zoveel als mogelijk met weg- en/of vernieuwings-werkzaamheden.
Op deze manier besparen we als gemeente kosten en wordt hinder tot een minimum beperkt. Per project
maken we een afweging tussen vervangen en relinen. Factoren die daarbij een rol spelen zijn onder andere
de planning van andere werkzaamheden in de openbare ruimte, het al dan niet moeten vervangen van
huisaansluitingen en de verwachte levensduur van een wijk.
Gegevensbeheer
Binnen stedelijk waterbeheer hebben we te maken met statische en dynamische gegevens. De statische
gegevens zijn basisgegevens zoals de afmetingen en hoogtemetingen van putten en leidingen. Deze
gegevens worden laagfrequent geïnventariseerd en geactualiseerd. De dynamische gegevens bestaan uit o.a.
meldingen, waarnemingen en praktijkmetingen. Deze worden met een hoge(re) frequentie ingezameld.
We houden/brengen de basisgegevens op orde
Betrouwbare en voldoende actuele gegevens zijn de basis voor een goed en (kosten)efficiënt rioleringsbeheer.
Naast het op orde houden van de bestaande gegevens richten we energie nu ook op de
gemaalbeheergegevens, de data van hemelwatervoorzieningen, bermen, verhard oppervlak en de data van
B- en C-waterlopen. We zetten de transitie naar centrale gegevensontsluiting door en bewerkstelligen samen
met het waterschap dat de informatie (voor zowel operationeel beheerder als bestuurder) overal toegankelijk
is via mobiel, tablet of computer. We optimaliseren ons bestaande meetnet en plegen groot onderhoud aan
de verouderde meetapparatuur.
We maken de dynamische gegevens geschikt voor analysedoeleinden
Bij de oprichting en inrichting van de informatiesystemen lag de focus tot nu toe op het beheren van data. Er
zijn veel gegevens verzameld tijdens de normale bedrijfsvoering maar ook bij meer extreme omstandigheden.
Deze laatste categorie wordt als zeer waardevol beschouwd, aangezien we hieruit kunnen leren hoe we zo
effectief mogelijk kunnen inspelen op meer extreme omstandigheden. De komende planperiode richten we
ons, met het oog op de Omgevingswet, op het ontsluiten van de data via 1 loket en het geschikt maken van
data voor analysedoeleinden. We zien dit proces als een evolutie (geen revolutie) waarbij we de mens centraal
stellen en de digitale middelen ondersteunend zijn.
We streven naar uniformering en kwaliteitslabels
In het proces van meten en monitoren werken we nauw samen met onze waterpartners. Zodra het proces van
meten en monitoren op orde is richten we ons op de toepassing van RTC om een zo gelijk mogelijk aanbod
van afvalwater op de RWZI te kunnen aanbieden. Omdat elke toepassing een andere mate van
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van data vereist gaan we over tot het ontwikkelen van kwaliteitslabels en
koppelen aan eigenaarschap. De komende twee jaar maken we werk van GWSW (Gemeenschappelijk
Woordenboek Stedelijk Water). Een dergelijke standaardisatie maakt het beter mogelijk om gegevens uit te
wisselen. Hiertoe converteren we de bestaande data en slaan deze conform GWSW format op. We voorzien
dat hiervoor extra capaciteit benodigd is.
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We streven naar veilige en betrouwbare open data
Vanwege de combinatie- en uitwisselingsmogelijkheden en daaruit te herleiden nieuwe inzichten zijn we
voorstander van open data. We beseffen ons echter dat onbetrouwbare data kan leiden tot bijvoorbeeld foute
beslissingen of verkeerde investeringen. Ook kan door bepaalde openbare data de veiligheid in het geding
komen. Om deze reden hanteren we het principe ‘ja, tenzij veilig en betrouwbaar’. Om de betrouwbaarheid
van de data te verhogen gaan we onze data voorzien van kwaliteitslabels. Verder werken we met een
disclaimer om de waarde en het doel van de data te benadrukken. De veiligheid van open data beoordelen
we situatie- en projectgewijs. Aandachtspunt is de nieuwe wettelijke privacyregeling. Deze wet vereist dat data
niet is gelinkt aan persoonlijke kenmerken/gedrag. Om deze reden schalen we te publiceren data op naar het
gewenste abstractieniveau.
Innovatie
De wereld om ons heen verandert, zeker op het vlak van digitalisering. Bovendien neemt de druk op het
bestaande systeem toe als gevolg van verstedelijking en klimaatverandering en wordt de behoefte aan
duurzame alternatieven steeds groter. Om bij te blijven zullen we moeten blijven innoveren. In onze exploitatie
hebben we rekening gehouden met budget voor innovatie en/of pilots.
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BIJLAGE D – OVERZICHT LOZINGSPUNTEN
Tabel 14. Externe overstorten

Locatie

Putnummer

Oppervlaktewater Drempelhoogte Drempelbreedte Bron
(m)
(m +NAP)

Goirle
Guido Gezellelaan G10515 (gemengd) Watergang langs
(west)
Rilaerse Baan

13,86

6,00

inmeting GeoInra
2010

Guido Gezellelaan G10512 (gemengd) Watergang langs
(oost)
Rilaerse Baan

13,61

4,05

inmeting GeoInra
2010

Tilburgseweg 209

G31373 (gemengd) Watergang langs A58

13,50

1,50

inmeting ARCADIS
2013

De Hilver

G50039 (gemengd) G50038 – RWA riool De
Hilver

14,75

0,94
(Ø315 verticaal)

inmeting gemeente
2014

Willem Ruysstraat

G56358 (RWA)

Watergang langs
Rilaerse Baan

14,58

3,50

inmeting ARCADIS
2013

Spoorbaan /
Dopheide

G01194 (RWA)

Watergang langs
Turnhoutsebaan

14,44

1,00

rioleringsmodel
2014

Edisonstraat

G10510 (RWA)

Retentie
Tijvoort-Zuid

13,97

2,20

inmeting GeoInra
2010

Laarsepad
G56393 (RWA)
(Boschkens West)

De Katsbogte

14,00

1,00

schatting

Oeverzwaluw

OV1f (RWA)

De Katsbogte

13,50

1,00

aanname

Muurhagedis

G00054 (RWA)

De Katsbogte

13,50

1,00

aanname

De Schietberg

G10244 (RWA)

Watergang langs
Turnhoutsebaan

15,43

0,80

quickwins 2015

Spoorbaan / De
Schietberg

G56973 (RWA)

Watergang langs
Spoorbaan

15,43

0,80

quickwins 2015

Edisonstraat

G56975 (RWA)

Watergang langs N630

14,70

1,00

quickwins 2015

Riel
Goirleseweg

R05066 (gemengd) Leij

13,53

1,30

inmeting Arcadis
2013

Hofgang

R04098 (RWA)

Leij

17,32

1,00

inmeting Arcadis
2013

Reit

R05062 (RWA)

Leij

13,30

1,00

revisie

Neerland /
Vonderstraat

R12020 (RWA)

Leij

13,40

1,41

revisie

Gagel

R12049 (RWA)

Leij

12,30

1,00

revisie

Hofgang

R04098 (RWA)

Watergang langs
Hofgang

17,32

1,00

Inmeting Arcadis
2013
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Locatie

Putnummer

Oppervlaktewater Drempelhoogte Drempelbreedte Bron
(m)
(m +NAP)

Alphenseweg

R12180f (RWA)

Watergangs langs
Alphenseweg

17,00

1,00

revisie

Veertels

R12366a (RWA)

Watergang Bels Lijntje

16,20

1,25

inmeting Arcadis
2013

Tabel 15. Randvoorzieningen

BBB
Poppelseweg
Goirle

BBB
Kerklaantje
Goirle

BBB
BBL Den Brem BBB
Abcovenseweg Goirle
Tilburgseweg
Goirle
Riel

Drempelhoogte
(intern)
[m +NAP]

13,85

13,93

12,69 & 12,50¹

14,17 & 14,22

12,97 & 13,28³

Drempelbreedte
(intern) [m]

4,60

6,25

5,45 & 5,35¹

2 x 3,00

4,52 & 2,36³

Drempelhoogte
(extern)
[m +NAP]

13,23

13,12

12,90²

14,41

12,77

Drempelbreedte
(extern) [m]

8,00

12,00

15,00

4,00

6,25

Inhoud
randvoorziening [m³]

740

730

1160

1000

300

Drempelhoogte zak
(extern)
[m +NAP]

13,56

13,14

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Drempelbreedte zak
(extern) [m]

4,68

4,67

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2 x 1385

dichtgezet

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

revisie + inmeting
GeoInfra 2010 +
inmeting
Waterschap De
Dommel

revisie + inmeting
GeoInfra 2010 +
inmeting
Waterschap De
Dommel

revisie + inmeting
GeoInfra 2010

revisie + inmeting
GeoInfra 2010

revisie + inmeting
ARCADIS 2013

Inhoud
bergingszak(ken)
[m³]
Bron

¹ BBB Abcovenseweg krijgt aanvoer via twee gebieden en heeft daarom twee interne drempels buiten de randvoorziening. De
randvoorziening zelf heeft alleen een externe drempel
² Voorheen was het bergingsdrempelpeil hoger achter de randvoorziening Abcovenseweg (NAP +12,91 m van de bergingszakken)
³ BBB Tilburgseweg krijgt aanvoer via twee gebieden en heeft daarom twee interne drempels buiten de randvoorziening, welke wel
vlakbij elkaar liggen. De randvoorziening zelf heeft alleen een externe drempel
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BIJLAGE E – GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN
Aan de zuidkant van Tilburg wordt door Brabant Water drinkwater opgepompt uit de bodem. Deze
drinkwaterwinning heeft een vergunning voor het onttrekken van 18 miljoen m3 per jaar en levert drinkwater
aan 110.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg. Voor de bescherming van het grondwater waaruit
het drinkwater wordt gewonnen zijn regels vastgelegd in de PMV (provinciale milieuverordening). Hierin zijn
ook de beschermingszones opgenomen.
De winning in Tilburg is onvoldoende beschermd. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door stedelijke invloeden
en agrarische activiteiten.
Om de winning beter te beschermen is op 20 juni 2018 het
grondwaterbeschermingsgebied verruimd. Rondom de drinkwaterwinning zijn nu twee beschermingszones
met verschillende beschermingsniveaus.
Het dichts om de winning ligt het waterwingebied, hier gelden de strengste regels. Normaal gesproken wordt
dit gebied alleen gebruikt voor de drinkwaterwinning. In Tilburg wordt dit gebied ook gebruikt voor andere
doeleinden: er zijn recreatiehuisjes aanwezig en het gebied maakt deel uit van Stadsbos013.
Rondom het waterwingebied ligt het grondwaterbeschermingsgebied. Hier zijn de regel minder streng. Dit
gebied is in 2018 flink uitgebreid. Het omvat nu o.a. de woonwijk De Blaak, industrieterrein De Katsbogten en
Riel. Het grondwaterbeschermingsgebied is als het ware over deze al bestaande bebouwing heen geschoven.
Er wordt daardoor niet overal voldaan aan de regels die zijn gaan gelden. Daar waar knelpunten zijn ontstaan
zijn deze als restopgave opgenomen in het gebiedsdossier. De financiering van de maatregelen in hert kader
van de bescherming van de waterwinning gebeurt niet vanuit de rioolheffing.

De restricties ten aanzien van activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden zijn genoemd in Tabel 16.
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Tabel 16. Provinciale Milieuverordening (PMV)

Activiteit

Waterwingebied*

Grondwaterbeschermings- Boringsvrije zone
gebied

Inrichtingen met
(potentieel) voor het
grondwater gevaarlijke
stoffen

Verboden

Gevaarlijke stoffen verboden,
potentieel gevaarlijke stoffen
gelimiteerd en met
beschermende voorzieningen

Geen restricties

Tot drie meter geen regels.
Dieper dan drie meter mogen
alleen boorputten tbv
drinkwaterwinning, Wbb en
grondwateronttrekkingen
waarvoor provincie en
waterschap bevoegd gezag zijn;
er gelden geen regels

Dieper dan tien meter en boven
kleilaag onbeperkt; bij bereiken
kleilaag zie
grondwaterbeschermingsgebied

Boorputten en grond- of
Verboden
funderingswerkzaamheden

Grondwerkzaamheden onder
voorwaarden
Buisleidingen

Verboden behalve
gasleidingen

Verboden behalve gasleidingen

Geen restricties

Gebouwen, wegen en
parkeren

Verboden

Geen uitloogbare materialen
(gebouwen) of doelmatige
zuivering. Verhard parkeren of
tijdelijk onverhard onder
voorwaarden.

Geen restricties

Bodemenergiesysteem

Verboden

Verboden

Toegestaan boven kleilaag

Meststoffen

Verboden

Conform Meststoffenwet, geen
zuiveringsslib e.d.

Geen restricties

Bestrijdingsmiddelen

Verboden

Conform toelating
bestrijdingsmiddelen. Er zijn
middelen die geen toelating
hebben in
grondwaterbeschermingsgebieden en wel daarbuiten. De
geldende beperkingen zijn te
vinden op het etiket.

Geen restricties

Begraafplaatsen en IBCbouwstof

Verboden

Verboden

Geen restricties
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BIJLAGE G – REACTIE WATERPARTNERS
Op de volgende pagina de instemmende reactie op het Programma Water en Riolering van Waterschap De
Dommel op 29 juni 2020 toegestuurd. Onderstaand de instemmende reactie van Waterschap Brabantse Delta
op 9 juli 2020 toegestuurd.
Reactie Waterschap Brabantse Delta:
De titel ‘Op weg naar een klimaatrobuust Goirle’ spreekt ons aan en wij gaan er vanuit dat ook Riel onder
deze noemer valt.
Het waterschap heeft het programma beoordeeld en ziet een mooi programma dat kansen biedt om de
samenwerking te intensiveren. In het plan wordt op een heldere manier beschreven hoe de gemeente Goirle
invulling geeft aan haar zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.
Bij de totstandkoming van het programma water en riolering is Waterschap Brabantse Delta intensief
betrokken geweest en hebben wij voldoende gelegenheid gekregen om inhoudelijk te reageren op de
documenten.
De in het PWR opgenomen maatregelen en het beheer en onderhoud van de aanwezige
(riool)voorzieningen hebben een directe dan wel indirecte invloed op het ontvangende oppervlaktewater en
het functioneren van de rioolwaterzuivering (RWZI). Wij vragen u daarom het waterschap nauw te betrekken
bij de uitvoering van dit plan en gezamenlijk invulling te geven aan de beschreven (klimaat)ambities.
Goed om te lezen is dat het duurzaam omgaan met regenwater hoog op de agenda staat. Hierbij doelen we
op het realiseren van waterberging bij zowel nieuwbouw als herontwikkeling, maar ook om samen de
uitdaging aan te gaan om in de toekomst de Hultensche Leij in te richten als ecologische verbindingszone
als onderdeel van het Natuurbod Regio Hart van Brabant. De genoemde speerpunten kunnen we
onderschrijven als waterschap.
Waterschap Brabantse Delta ziet het programma water en riolering 2020-2024 als een mooie uitdaging om
de samenwerken succesvol voort te zetten.
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T.a.v. de leden van de gemeenteraad
Postbus 17
5050 AA GOIRLE

Boxtel
ons kenmerk
uw kenmerk
onderwerp

:
:
:
:

29 juni 2020
Z62299/U130478
Instemming PWR,
2020/2024

behandeld door
doorkiesnummer
e-mailadres
bijlagen
verzonden

:
:
:
:
:

Dirk van der Burgt
(0411) 618 618
DvdBurgt@dommel.nl
29 juni 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij geef ik u mijn reactie op het Programma Water en Riolering (PWR, 2020-2024).
Instemming
Het waterschap heeft het programma beoordeeld en ik wil u complimenteren met het
behaalde resultaat. In het plan wordt op een heldere manier beschreven hoe de gemeente
Goirle invulling geeft aan haar zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en
grondwater. Ik stem daarom in met het voorliggend PWR 2020-2024.
Totstandkomingsproces
In het totstandkomingsproces van dit PWR is Waterschap De Dommel intensief betrokken
geweest en hebben wij voldoende gelegenheid gekregen om inhoudelijk te reageren op de
documenten. Hiervoor dank ik u.
Uitvoering PWR
De in het PWR opgenomen maatregelen en het beheer en onderhoud van de aanwezige
(riool)voorzieningen hebben een directe dan wel indirecte invloed op het ontvangende
oppervlaktewater en het functioneren van de rioolwaterzuivering (RWZI). Ik vraag u
daarom het waterschap nauw te betrekken bij de uitvoering van dit plan en gezamenlijk
invulling te geven aan de beschreven (klimaat)ambities.
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Dirk van der Burgt
Planvormer Stedelijk Gebied
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