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Samenvatting
Het Gemeentelijk rioleringsplan Nijmegen (GRP) 2010-2016 geeft invulling aan
de gemeentelijke watertaken voor afval-, hemelwater en grondwateroverlast en
beschrijft welke kosten en welk personeel nodig zijn voor de uitvoering hiervan.
De gemeentelijke watertaken zijn ook leidend voor de inhoud en opzet van het
GRP 2010-2016. Het begrip ‘riolering’ moet in dat kader ruim opgevat. Naast de
traditionele riolering rekenen we hiertoe ook infiltratievoorzieningen en drainage.
De belangrijkste doelen die de gemeente nastreeft bij het rioleringsbeheer zijn het
beschermen van de volksgezondheid, het bereiken van een duurzaam milieu en
het waarborgen van een veilige leefomgeving. In periode van het GRP 20052009 hebben we daarin veel bereikt.

 minder rioolvervanging en afkoppelen
In de planperiode van het GRP 2010-2016 gaan we minder riolering vernieuwen
en hemelwaterafvoer afkoppelen dan in het GRP 2005-2009 is voorzien.
Door sterk verbeterde kennis van ons rioolstelsel kunnen we de komende jaren
gericht maatwerk leveren. Bij de raming van de investeringsbehoefte hoeven we
niet langer meer uit te gaan van een vaste gemiddelde levensduur van riolen,
zoals in het GRP 2005-2009, maar gaan we uit van de reële restlevensduur van
specifieke riolen. We kunnen daarnaast meer inzetten op renovatie en reparatie
van riolen. Het vervangingsniveau kan daardoor fors omlaag ten opzichte van de
afgelopen jaren.
Voor maatregelen om de vervuiling vanuit de riolering op het oppervlaktewater te
verminderen is de afgelopen jaren vooral ingezet op het afkoppelen van
hemelwaterafvoer. De resultaten van een studie, die samen met het waterschap
Rivierenland is uitgevoerd, wijzen uit dat de beoogde doelen op een meer
kosteneffectievere wijze kunnen worden bereikt. De waterpartners (waterschap
Rivierenland en Rijkswaterstaat) delen dan ook het voortschrijdend inzicht dat
het afkoppelen ten opzichte van het GRP 2005-2009 naar een lager niveau kan
worden gebracht.

 nadruk op beheren
In de planperiode van het GRP 2010-2016 ligt het accent op het beheren (=zorg
dragen voor het goed functioneren) van het bestaande rioolstelsel.
Daarbij gaat het om het gegevensbeheer goed op orde krijgen en houden,
doelgericht meten aan het rioolstelsel en maatwerk leveren bij het bepalen van
de juiste maatregelen op het juiste moment en op de juiste plaats.
Nadruk op beheer betekent onder andere verder ook accent op het reinigen en
inspecteren van belangrijke transportriolen, meer inzet van reparatie- en
renovatietechnieken en een planmatiger onderhoud aan infiltratievoorzieningen.
De nieuwe zorgplicht inzake grondwateroverlast vereist de komende jaren vooral
extra inzet voor onderzoek, voorlichting en klachtenafhandeling.
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Zorgplichten: afbakening van taken tussen gemeente en burgers
Afvalwater:
De gemeente zorgt via de aanleg van riolering of een individuele
behandeling van afvalwater voor de inzameling en transport van:
−
Huishoudelijk afvalwater, met uitzondering van niet op de
riolering aangesloten panden in Nijmegen-Noord (hiervoor
vraagt de gemeente tijdelijke ontheffing aan op de zorgplicht;
−
Bedrijfsafvalwater, voor zover dit met de capaciteit van het
bestaande rioolstelsel verwerkt kan worden.
Hemelwater:
De gemeente zorgt voor inzameling en verwerking van afvloeiend
hemelwater van:
−
openbare ruimte;
−
bestaande bebouwing;
−
nieuwbouw, voor zover het hemelwater redelijkerwijs niet op
eigen terrein verwerkt kan worden.
Grondwateroverlast.
De gemeente zorgt voor het treffen van maatregelen in de
openbare ruimte om structurele problemen door de grondwaterstand te voorkomen of beperken. De meeste problemen met water
in en rond woningen zijn in Dukenburg. Deze problemen kunnen
echter veelal niet worden opgelost met maatregelen door de
gemeente in de openbare ruimte.

Eisen aan riolering voor een veilige leefomgeving
Belangrijke eisen aan de riolering voor de veilige leefomgeving zijn:
−
Geconstateerde gebreken aan het riool worden verholpen op
basis van een objectief beoordelingskader;
−
De riolering moet er op berekend zijn om hevige neerslag
zonder problemen te verwerken, maar eenmaal in de twee jaar
accepteren we dat door water op straat op enkele plekken in
de stad ernstige (verkeers)hinder optreedt gedurende
maximaal een paar uur;
−
De riolering is zo ingericht dat contact van mensen met
rioolwater zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Strategieën en activiteiten
Afvalwater:
−
De controle en handhaving rond lozingen van afvalwater op de
riolering wordt aangescherpt.
Hemelwater:
−
We gaan de komende jaren onderzoeken wat de effecten zijn
van hevigere regenbuien op de hemelwaterafvoer in de stad;
−
Bij het afkoppelen van hemelwaterafvoer zoeken we vooral
naar combinaties met het verbeteren van groen.
Grondwater:
−
De komende jaren ligt de nadruk op monitoren en voorlichting.
Doelmatig beheer:
−
Klachten worden eenduidig geregistreerd;
−
We verbeteren de afstemming tussen programma’s;
−
We richten een grondwaterloket in.
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Lasten en baten
Over de periode 2010 tot en met 2016 bedragen de jaarlijkse lasten gemiddeld
circa €12 miljoen (prijspeil 1 januari 2010). Baten zijn gelijk aan de lasten.
Spaarbedrag investeringen
Er is gekozen om alle investeringen, dus zowel voor de boekwaarde van de
geactiveerde investeringen vóór 2005, als de in de toekomst te plegen
investeringen, te verwerken via de systematiek van sparen in een voorziening.
Dit resulteert in een jaarlijks ‘spaarbedrag investeringen’ van € 6.9 mln./jaar
(voor de eerste 20 jaar). Na 20 jaar resteert dan een boekwaarde van afgerond €
0 (nihil).
Dotatie onderhoud
Om de lasten voor onderhoud gelijkmatig te spreiden is gekozen voor een
jaarlijkse gelijke dotatie vanuit de exploitatie aan een voorziening. Deze ‘dotatie
onderhoud’ komt, voor de eerste 20 jaar, uit op een bedrag van € 2,3 mln./jaar.
De totale lasten en baten in de planperiode zijn als volgt (bedragen in mln euro):

Jaren

SUBSpaar- Dotatie Overige
TOTALE
bedrag Onder- expl.
Vrijval TOTAAL
LASTEN BTW LASTEN
Invest. houd
Lasten expl.

TOTALE
BATEN

2010

6,9

2,3

2,5

-0,7

10,9

1,1

12,1

12,1

2011

6,9

2,3

2,4

-0,7

10,9

1,2

12,1

12,1

2012

6,9

2,3

2,4

-0,7

10,8

1,2

12,0

12,0

2013

6,9

2,3

2,3

-0,7

10,7

1,2

11,9

11,9

2014

6,9

2,3

2,3

-0,7

10,7

1,1

11,8

11,8

2015

6,9

2,3

2,4

-0,7

10,8

1,1

11,9

11,9

2016

6,9

2,3

2,3

-0,7

10,7

1,1

11,8

11,8

TOTAAL

48,4

15,8

16,5

-5,0

75,7

7,9

83,6

83,6

De gemiddelde rioolheffing zal in de periode 2010 tot en met 2016 vrijwel
constant blijven en ten opzichte van 2009 gemiddeld circa 25% lager liggen,
exclusief indexering.

(Gemiddelde) lasten
(Gemiddelde) baten
Gemiddelde rioolheffing

2009
€ 16 mln
€ 16 mln
€ 195

GRP 2010-2016
€ 12 mln
€ 12 mln
€ 145
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1 Inleiding
1.1. Aanleiding
Volgens de Wet milieubeheer (art. 4.22) moet de gemeente beschikken over een
geldig gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP 2005-2009 geldt tot en met
2009.
De Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken (Wgw) schrijft voor
dat de gemeente binnen vijf jaar na inwerkingtreding (1-1-2008) een GRP
vaststelt, waarin de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en
grondwateroverlast zijn opgenomen.

1.2. Doel en doelgroep
Naast een financieel kader geeft het GRP 2010 - 2016 invulling aan de
zorgplichten zoals omschreven in de Wet verankering en bekostiging
gemeentelijke watertaken. Bij de invulling van deze gemeentelijke zorgplichten
voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwateroverlast streeft de gemeente
(als besturend orgaan) naar een dusdanige beïnvloeding van de voorzieningen
(het bestuurd systeem), dat deze aan gestelde doelen voldoen.

Figuur 1.1: Afbakening watertaken (bron: Leidraad Riolering, module A1100)
(afkortingen: zie bijlage 1.1)
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De raad maakt bij het vaststellen van het GRP keuzes ten aanzien van:
1. de taakafbakening bij de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en
grondwateroverlast;
2. het kwaliteits- en veiligheidsniveau dat de voorzieningen bieden;
3. de wijze waarop deze doelen bereikt kunnen worden.
Het GRP vormt het inhoudelijke en financiële kader bij de uitvoering van de
zorgplichten en is tevens een instrument voor het bestuur om verantwoording af
te leggen aan de burger.

1.3. Geldigheidsduur
Het GRP 2010-2016 is geldig tot en met 2016 en is het derde gemeentelijk
rioleringsplan voor Nijmegen. Het GRP 1994-2004 en 2005-2009 gingen hier
aan vooraf.
Voor de geldigheidsduur haken we aan bij een belangrijke termijn in het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW-actueel, juli 2008). In 2015 moet het
watersysteem ‘op orde’ zijn. Dit houdt in dat ernstige problemen met
wateroverlast opgelost moeten zijn. Met een looptijd van dit GRP tot en met
2016, kan bij het opstellen van het daaropvolgende GRP (2017 en verder)
rekening worden gehouden met nieuw nationaal waterbeleid die zich naar
verwachting rond 2015 aandient.

1.4. Leeswijzer
In onderstaand overzicht is kort beschreven welke vragen het GRP behandelt en
waar de antwoorden hierop in het rapport zijn te vinden.
Vraag
Wat hebben we?
Waarom een GRP?
Wat hebben we gedaan?
Wat willen we?
Waar staan we?
Hoe gaan we dat doen?

Hoofdstuk
2
3
4
5
6
7
8

Titel hoofdstuk
Water en riolering in Nijmegen
Wettelijk kader en beleidskader
Evaluatie GRP 2005-2009
Gewenste situatie
Toetsing huidige situatie
Strategie en activiteiten
Middelen en kostendekking

Hoofdstuk 9 beschrijft het proces richting besluitvorming door de raad.
In hoofdstuk 10 wordt ingegaan op de sturende en controlerende rol van de
raad.

1.5. Begrippen
Bijlage 1.1 bevat een verklarende woordenlijst.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijlagen bij hoofdstuk 1:
1.1 woordenlijst
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2 Riolering en water in Nijmegen
2.1. Waterketen en watersysteem
De gemeentelijke zorgplichten uit de Wet gemeentelijke watertaken strekken zich
uit tot zowel de afvalwaterketen als het watersysteem, zoals te zien valt in
onderstaande figuur.

Figuur 2.1: afvalwaterketen, watersysteem en gemeentelijke watertaken (bron afbeeldingen:
publiekssite stichting Rioned)

Uit dit schema is ook op te maken dat binnen de afvalwaterketen interactie is
tussen de (gemeentelijke) riolering en rioolwaterzuiveringsinstallatie van het
waterschap.
De waterketen beïnvloedt het watersysteem via lozingen vanuit de riolering
(gemeente) en (het effluent van) de rioolwaterzuiveringsinstallatie (waterschap).
Ook kan infiltratie van hemelwater of uitstroming van afvalwater via lekke riolen
(de kwaliteit en kwantiteit van) het grondwater beïnvloeden.
Binnen het watersysteem kan het (peil van het) oppervlaktewater het
grondwaterniveau beïnvloeden (denk aan de verhoging van het waterpeil van het
Maas-Waalkanaal of de Waal).
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2.2. Riolering
De gemeente is beheerder en eigenaar van het openbaar riool.
Het begrip riool moet ruim opgevat worden in het licht van de gemeentelijke
watertaken:
− Het openbaar vuilwaterriool is een voorziening voor de inzameling en
transport van stedelijk afvalwater;
− Het openbaar hemelwaterstelsel is een voorziening voor de inzameling en
verwerking van afvloeiend hemelwater
− Het openbaar ontwateringsstelsel is een voorziening voor inzameling en
verwerking van grondwater.
Tot het openbaar vuilwaterriool rekenen we:
- gemengde rioolstelsels;
- vuilwaterriool van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels.
Tot het openbaar hemelwaterstelsel rekenen we:
- hemelwaterriolen van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels;
- infiltratievoorzieningen.
Ten noorden van de Waal
Ten noorden van de Waal is zowel sprake van een gemengd rioolstelsel (Lent) als
een gescheiden rioolsysteem (Waalsprong).
Het (huishoudelijk) afvalwater wordt via een stelsel van pompen afgevoerd naar
de rioolwaterzuiveringsinstallatie Arnhem-Zuid.
In de Waalsprong wordt een groot deel van het hemelwater van daken en
verharding via bovengrondse afstroming via wadi’s in de bodem geïnfiltreerd. Bij
hevige neerslag wordt het overtollige hemelwater afgevoerd naar het
oppervlaktewater. In de eindsituatie moet het neerslagoverschot binnen de
Waalsprong in natte perioden worden vastgehouden voor tijden van droogte.

Figuur 2.2: een wadi in de Waalsprong
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Ten zuiden van de Waal
In Nijmegen ten zuiden van de Waal wordt het afval- en hemelwater op
verschillende manieren ingezameld en getransporteerd:
− gemengd rioolstelsels, waarbij het afvalwater en het grootste deel van het
hemelwater gezamenlijk wordt ingezameld en getransporteerd naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Nijmegen, Hatert, Neerbosch Oost).
− (verbeterd) gescheiden stelsel, waarbij het afvalwater en een deel van het
hemelwater gescheiden wordt ingezameld (Dukenburg, Lindenholt en de
bedrijventerreinen Noord- en Oostkanaalhaven en Bijsterhuizen).
Het afvalwater en een deel van hemelwater wordt getransporteerd naar de
rwzi Weurt. Het overtollige hemelwater wordt geloosd op oppervlaktewater.
− Hemelwaterinfiltratie, dit is in feite een gescheiden systeem, waarbij het
hemelwater echter niet via een hemelwaterriool wordt ingezameld, maar ter
plaatse in de bodem infiltreert.

Figuur 2.3: gemengd en gescheiden riool (bron illustraties: stichting Rioned)

Afvalwater vanuit en naar omliggende gemeenten
Naast inzameling en transport van afvalwater dat vrijkomt binnen de
gemeentegrenzen wordt het openbaar vuilwaterriool ook gebruikt voor de
doorvoer van afvalwater vanuit delen van enkele omliggende gemeenten
(Groesbeek, Beuningen, Lingewaard, Heumen, Ubbergen en Overbetuwe) naar
een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).
De omgekeerde situatie doet zich, in mindere mate, ook voor namelijk dat
afvalwater dat binnen de gemeentegrens van Nijmegen vrijkomt via een (deel van
het) rioolstelsel van derden wordt afgevoerd naar een rwzi.
Dit is het geval bij Lingewaard, Ubbergen en Wijchen (Bijsterhuizen).
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2.3. Overzicht aanwezige voorzieningen
2.3.1. Openbaar vuilwaterriool en hemelwaterstelsel
Tot het openbaar vuilwaterriool rekenen we:
- gemengde rioolstelsels;
- vuilwaterriool van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels.
Tot het openbaar hemelwaterstelsel rekenen we:
- hemelwaterriolen van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels;
- infiltratievoorzieningen.
Leidingen (vrijverval)
Leidingen (pers- en drukleidingen)
Huis- en kolkaansluitingen
Straat- en trottoirkolken
Rioolgemalen:
−
rioolgemalen met bovenbouw
−
rioolgemalen zonder bovenbouw
−
drukrioleringsgemalen
−
tunnelgemalen
bergbezinkbassins
Overstortvijvers
Leidingen (waterdoorlatend)
Wadi’s
Infiltratieputten
Verharding (waterdoorlatend)
Tabel 2.1: kentallen openbaar vuilwaterriool

701
23
65.000
40.000

km
km
m
st

12
st
20
st
73
st
st
4
3
st
5
st
15
km
7,6
ha
53
st
2,5
ha
en hemelwaterstelsel (per 1-1-2009)

lengte (km)

Leeftijd en inspectiegraad van de riolering
In figuur 2.2 is de inspectiegraad van het vuilwaterriool en hemelwaterstelsel per
periode van aanleg aangeduid. Totaal is circa 70% van het vuil- en
hemelwaterriool geïnspecteerd (peildatum 1-8-09).
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Figuur 2.4: inspecties (m) vuilwater- en hemelwaterstelsel naar periode van aanleg
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2.3.2. Openbaar ontwateringsstelsel
Hiertoe rekenen we:
- drainageleidingen in openbaar terrein;
- alle duikers in watergangen volgens de legger van het waterschap;
- diverse kleine watergangen, waarvoor de gemeente onderhoudsplichtig is.
Duikers zijn, samen met watergangen, vijvers, stuwen en waterbeheergemalen, primair
onderdeel van het oppervlaktewatersysteem.
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het regionale water
(dat wil zeggen oppervlaktewater buiten het rijkswater), dus ook binnen de stad.
Dit onderhoud betekent in de praktijk dat duikers en A-watergangen en vijvers door het
waterschap regelmatig schoongemaakt worden om het doorstroomprofiel te behouden.
De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van duikers.
Het oppervlaktewater vindt, naast neerslag en lozingen vanuit bijvoorbeeld rioolstelsels, ook
zijn oorsprong in kwel. Dit laatste speelt vooral in Dukenburg, Lindenholt en Lent.
Kwel kan een oorzaak zijn van problemen door grondwaterstanden.
Aanpassingen aan het watersysteem, waartoe dus duikers behoren, kan een maatregel zijn
om problemen door grondwaterstanden te voorkomen of beperken.
Maatregelen aan het watersysteem kunnen dus in bepaalde gevallen gerekend worden tot de
gemeentelijke zorgplicht betreffende grondwater.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijlagen bij hoofdstuk 2:
2.1 kaart met openbaar vuilwaterriool en hemelwaterstelsel plus meetpunten riolering
2.2 kaart met infiltratievoorzieningen ten zuiden van de Waal
2.3 kaart met openbaar ontwateringsstelsel plus meetpunten grondwater
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3 Wettelijk kader en beleidskader
Hoofdstuk 3 beschrijft de wetgeving die de basis vormt voor het GRP en overige
relevante wet- en regelgeving en beleidsnota’s. Ook de relatie tussen het GRP
2010-2016 met andere plannen en beleidsvelden binnen de gemeente komt aan
de orde. Vanuit deze basis wordt het beleidskader voor het bestuur geschetst.

3.1. Wet gemeentelijke watertaken
De Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken (Wgw) (1-1-2008)
behelst een wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet op de
waterhuishouding (Whh).
De zorgplicht voor stedelijk afvalwater is vastgelegd in de Wm, de zorgplicht
voor afvloeiend regenwater en overtollig grondwater in de Whh1. Het karakter
van beide zorgplichten verschilt.
Karakter zorgplicht (inzameling) stedelijk afvalwater
Bij deze zorgplicht gaat het om de keuze voor afvoer naar een rwzi of lokale behandeling
(bijvoorbeeld) in een individuele behandeling van afvalwater (IBA). Uitgezonderd situaties met
een ontheffing van de afvalwaterzorgplicht zijn de inspanningen gericht op het zuiveren van
al het stedelijke afvalwater.
De zorgplicht voor afvalwater is een resultaatsverplichting.
Karakter zorgplicht afvloeiend regenwater
Het is niet vanzelfsprekend dat de gemeente al het regenwater inzamelt. De wet hanteert hier
de term ‘doelmatig’ vanuit de gedachte dat de particulier in eerste instantie zélf
verantwoordelijk is voor het regenwater dat op zijn perceel valt.
Als de particulier het regenwater goed in de bodem of het oppervlaktewater kwijt kan, hoeft
de gemeente dit niet in te zamelen. De zorg voor hemelwater is een inspanningsverplichting.
Karakter zorgplicht grondwateroverlast
In de wetswijziging krijgt de gemeente ook een taak om grondwaterproblemen op te lossen,
binnen de daarvoor gestelde grenzen. Net als bij het regenwater heeft de particulier een eigen
verantwoordelijkheid.
Overtollig grondwater dat hij redelijkerwijs niet zelf kan afvoeren, moet hij kwijt kunnen
bij de gemeente, míts dit doelmatig is. De doelmatigheidsafweging ligt bij de gemeente. Wel
moet zij zelf ongewenste beïnvloeding van de grondwaterstand door het uitvoeren van
activiteiten zoveel mogelijk voorkomen. Ook de zorg voor grondwateroverlast is een
inspanningsverplichting.
(bron: Leidraad Riolering, Module A1050, stichting Rioned)

Voorkeursvolgorde
Met de Wgw is de Wet Milieubeheer (artikel III) ook uitgebreid met een
voorkeursvolgorde voor de omgang met hemelwater en ander afvalwater.
Deze volgorde is richtinggevend voor afwegingen die gemeenten maken bij het
omgaan met hemelwater en ander afvalwater. De voorkeursvolgorde heeft
betrekking op de gemeentelijke bevoegdheden en niet op de zorgplicht. De
voorkeursvolgorde leidt niet tot de plicht om (hemelwater) gescheiden in te
zamelen.
1

De Wet op de waterhuishouding komt te vervallen en zal worden opgenomen in de Waterwet (verwacht eind
2009)
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3.2. Overige wetgeving en beleid
Kaderrichtlijn water (KRW)
Deze Europese richtlijn stelt eisen aan de chemische en ecologische kwaliteit van
het oppervlaktewater en grondwater. De eisen gelden voor de zogenaamde
waterlichamen.Voor oppervlaktewater zijn dit grofweg de belangrijkste rivieren,
beken en watergangen. Voor onze regio is bijvoorbeeld De Linge aangeduid als
(oppervlaktewater)lichaam.
Binnen de gemeente Nijmegen is de sloot langs de A73 aan de grens met de
gemeenten Wijchen en Beuningen aangeduid als waterlichaam voor de KRW.
De gemeente Nijmegen neemt geen maatregelen voor de KRW oppervlaktewater.
De opgave vanuit de KRW voor grondwater valt buiten de reikwijdte van het GRP
2010-2016 en zal onderdeel vormen van het op te stellen gebiedsgericht
grondwaterbeheerplan (zie paragraaf 3.3).
Naast de Wet gemeentelijke watertaken is in de looptijd van het GRP 2005-2009
nog andere landelijke wet- en regelgeving van kracht geworden:
- Besluit lozing afvalwater huishoudens (1-1-2008)
Dit besluit bevat algemene regels voor lozing van huishoudelijk afvalwater op
het riool, in de bodem of het oppervlaktewater.
- Activiteitenbesluit (1-1-2008)
Dit besluit bevat algemene regels voor onder meer lozingen van afvalwater
vanuit inrichtingen (bedrijven) op de riolering, in de bodem of het
oppervlaktewater.
In 2009 zal verder het Besluit lozing afvalwater buiten inrichtingen van kracht
worden. De vergunningplicht voor lozingen vanuit de riolering op het
oppervlaktewater, die nu nog geldt op grond van de Wet verontreinigingen
oppervlaktewater geldt, zal dan komen te vervallen en worden vervangen door
algemene regels in dit besluit.
De Waterwet regelt straks het beheer van oppervlaktewater en grondwater en
verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.
De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland,
onder andere:
- Wet op de waterhuishouding
- Wet op de waterkering
- Grondwaterwet
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Met het van kracht worden van de Waterwet zal de aanwijzing van categorieën
van inrichtingen bij lozing op de riolering komen te vervallen.
Argument is dat deze lozingen ondertussen zijn gesaneerd waardoor dubbele
regulering niet meer nodig is.
Indirecte lozingen (dat wil zeggen lozingen op de riolering) zullen in het vervolg
op grond van de Wm worden geregeld.
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Dit heeft tot gevolg dat het takenpakket van het Wm-bevoegd gezag (gemeente
of provincie) uitgebreid wordt met een aantal grote indirecte afvalwaterlozingen.
Belangrijke nota’s die zijn verschenen in de looptijd van het GRP 2005-2009:
- Nationaal Bestuursakkoord Water, NBW-actueel (1-7-2008)
Het NBW-actueel is een akkoord tussen het ministerie van Verkeer en
Waterstaat (V&W), provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen
(UvW).
Het akkoord bevat afspraken hoe om te gaan met klimaatscenario’s, stedelijke
wateropgaven, ruimtelijke doorvertaling van wateropgaven, financiering etc.
Het NBW-actueel is leidend bij afspraken tussen partijen.
- Bestuursakkoord Waterketen BWK-2007 (5-7-2007)
Het BWK-2007 is een akkoord tussen de minsteries van VROM, V&W, de
provincies (IPO), gemeenten (VNG), waterschappen (UvW) en
waterleidingbedrijven (VEWIN) over verdergaande samenwerking in de
waterketen. In Gelderland heeft deze samenwerking reeds zijn beslag
gekregen in de Toekomst Waterketen Gelderland (TWG), waarbij
waterschappen en gemeenten een regionaal samenwerkingsverband zijn
aangegaan.
Op regionaal niveau zijn op het gebied van water de volgende plannen
verschenen:
- Provinciaal waterhuishoudingsplan (provincie Gelderland)
- Waterbeheersplan 2010-2015 (Waterschap Rivierenland)
Het waterschap is beheerder van het regionale oppervlaktewater, zowel voor
de kwaliteit als kwantiteit. Met bevoegdheden op basis van wet- en
regelgeving2 kan het waterschap bijvoorbeeld eisen stellen aan de omvang en
kwaliteit van lozingen op het oppervlaktewater.
Het waterbeheerplan legt (derden) geen verplichtingen op. Wel kunnen
besluiten, regelingen en verordeningen gebaseerd op het waterbeheerplan
leiden tot verplichtingen voor derden.

2

Wvo = Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt opgenomen in de Waterwet
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3.3. Relatie met andere plannen en beleidsvelden
In figuur 3.1 is aangegeven wat de reikwijdte en het wettelijk kader is voor het
GRP en de aangrenzende beleidsvelden en (water)plannen binnen de gemeente.

Figuur 3.1: kader voor plannen rond water

Waterplan
Het uitvoeringsprogramma van het Waterplan 2001 is opgenomen in het GRP
2005-2009 en betrof het afkoppelen van hemelwater en de herinrichting van
vijvers in Dukenburg en Lindenholt.
Het afkoppelen van hemelwater wordt voortgezet binnen het nieuwe GRP. De
herinrichting van de vijvers wordt in 2010 afgerond.
Ontwikkelingen
Na vaststelling van het GRP 2005-2009 heeft zich rond het thema water een
aantal ontwikkelingen voorgedaan, die buiten de reikwijdte van het GRP vallen.
Het betreft met name de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor
oppervlaktewater en de ondergrond en ecologische ambities voor het
oppervlaktewater.
Voor de vertaling van deze ambities naar concrete doelen met een nieuw
uitvoeringsprogramma is een actualisatie van het Waterplan nodig in
samenwerking met onze waterpartners (waterschap, provincie en
waterleidingbedrijf).
Daarbij is ook aandacht voor de afstemming met een gebiedsgericht
grondwater(beheer)plan dat zich vooral richt op (de relaties tussen)
grondwaterwinning, grondwaterkwaliteit en energiewinning uit de bodem (koudewarmteopslag).
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Bekostiging van deze opgaven kan niet plaatsvinden in het kader van GRP 20102016, dat zich immers richt op de kostenposten die financieel onder de
rioolheffing kunnen vallen (zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en
grondwateroverlast).
De financiering van het uitvoeringsprogramma van het nieuwe Waterplan vindt
plaats buiten het GRP 2010-2016 (en de rioolheffing) om.
Overige beleidsvelden
De relatie tussen het GRP en andere beleidsvelden binnen de gemeente ligt
vooral op het vlak van:
- milieubeleid:
o grondwaterbeheer (anders dan grondwateroverlast)
De relatie ligt bijvoorbeeld bij mogelijke beïnvloeding van (beëindiging) van
grondwateronttrekking op (problemen door) grondwaterstanden, zoals bij
Nieuwe Markt en bij de beïnvloeding van de bodemkwaliteit door lekke
riolen en hemelwaterinfiltratie.
o lozingen vanuit inrichtingen en huishoudens:
De relatie ligt vooral op het vlak van handhaving en vergunningverlening
voor lozingen van afvalwater op de riolering door de afdeling Milieu.
- bouwen en wonen:
o de (invulling van de) zorgplicht voor afvloeiend hemelwater:
Het verwerken van hemelwater binnen de grenzen van een bouwplan.
Hiervoor zijn regels opgenomen in de Nijmeegse bouwverordening.
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3.4. Helder beleidskader voor het bestuur
Het GRP is primair bedoeld voor de gemeenteraad. De raad stelt het plan vast.
Bij het vaststellen van het GRP 2010-2016 maakt de raad keuzes bij:
1. invulling van de zorgplichten:
de afbakening tussen verantwoordelijkheden van gemeente en particulier rond
afvalwater, hemelwater en (problemen door) grondwater.

Aan de zorgplicht voor afvalwater verandert in formele zin weinig.
Ook de zorgplicht voor hemelwater verandert in praktische zin niet ingrijpend.
De gemeente blijft het merendeel van het afvloeiende hemelwater inzamelen
en verwerken. De huidige praktijk wordt via de nieuwe wetgeving
geformaliseerd.
Wel geheel nieuw is de zorgplicht voor (problemen door) grondwateroverlast.
Voorbeeld van beleidsmatige keuze rond een zorgplicht : in welke situaties is een particulier
zelf verantwoordelijk voor problemen door grondwaterstanden en wanneer is de gemeente
aan zet?

2. het vaststellen van eisen aan voorzieningen:
het gewenste veiligheids- en kwaliteitsniveau van voorzieningen
bijvoorbeeld: welke mate van wateroverlast bij neerslag is acceptabel?

3. het vaststellen van strategieën:
de wijze waarop gestelde doelen bereikt kunnen worden
Voorbeeld van een strategische keuze: hoe zorgen we dat riolering op
tijd vervangen wordt, met zo weinig mogelijk hinder of schade voor de
omgeving?

Deze indeling vormt het beleidskader op hoofdlijnen voor het bestuur.
Hiermee wordt ook invulling gegeven aan een belangrijke aanbeveling uit het
Nazorgonderzoek rioolbeleid (juni 2008) van de Gemeentelijke rekenkamer
Nijmegen, namelijk dat het GRP een helder kader op hoofdlijnen moet bevatten.
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4 Evaluatie GRP 2005-2009
4.1. Inleiding evaluatie
De evaluatie geeft antwoord op de vraag in hoeverre doelen uit het GRP 20052009 zijn bereikt.
In het GRP bevat de strategie ,
beleid en activiteiten (PLAN).
Vervolgens wordt een plan
uitgevoerd (DO). Door het plan
te evalueren wordt zichtbaar of
met de activiteiten ook de
doelen zijn bereikt (CHECK).
Vervolgens kan waar nodig het
plan worden bijgestuurd (ACT).
Evalueren is checken.
Figuur 4.1: ‘Plan-Do-Check-Act-cirkel’ van dr. W. Edwards Deming (bron: Leidraad Riolering,
module A1050, stichting Rioned)

Om doelen te bereiken zijn activiteiten nodig.
Voor een zo volledig mogelijk beeld van de rioleringszorg in de periode van het
GRP 2005-2009 vindt evaluatie plaats op het niveau van doelen en activiteiten.

4.2. Doelen
Algemene doelen, zoals het beschermen van volksgezondheid, zijn in het GRP
2005-2009 gespecificeerd via zogenaamde functionele eisen.
Deze functionele eisen zijn in bijlage 4.1 aangeduid met een van de volgende
termen:
- voldoet: doel bereikt
- voldoet niet: doel niet bereikt
- maatstaf onduidelijk: de maatstaf is onduidelijk
- niet bekend: er zijn geen of onvoldoende gegevens bekend om te kunnen
vaststellen of het doel bereikt is
Deze systematiek, waarbij (algemene) doelen vertaald zijn naar functionele eisen,
geeft een vrij goed zicht op de verschillende onderdelen van de rioleringszorg.
Wel is de vertaling terug naar (het bereiken van algemene) doelen lastig.
Vanaf 2010 zullen daarom topindicatoren ontwikkeld worden, waarmee het
bestuur duidelijker de voortgang in het bereiken van doelen kan volgen.
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Beschermen volksgezondheid
Het beschermen van de volksgezondheid is één de belangrijkste doelen voor
aanleg van riolering. De rioleringsgraad bedraagt inmiddels meer dan 99%.
Er zijn geen concrete doelstellingen in termen van volksgezondheid.
Duurzaam milieu
In de periode van het GRP 2005-2009 zijn door de gemeente forse (financiële)
inspanningen verricht om de vervuiling vanuit de riolering naar het
oppervlaktewater te voorkomen, voortkomend uit de zogenaamde
basisinspanning riolering.
In de periode van het GRP 2005-2009 hebben deze maatregelen zich vooral
geconcentreerd op het afkoppelen van hemelwater.
Daarbij dient wel een kanttekening te worden geplaatst:
Deze basisinspanning riolering is generiek beleid van waterkwaliteitsbeheerders
op het gebied van riolering en is ontstaan in de eerste helft van de jaren ’90 met
als doel 50% reductie van de vervuiling vanuit de riolering op het
oppervlaktewater.
Door de waterkwaliteitsbeheerders is niet aangetoond dat deze inspaningen tot
een zinvolle bijdrage hebben geleid in het bereiken van schoner
oppervlaktewater. De basisinspanning riolering is daarmee vaak een
administratieve opgave.
Het afkoppelen van hemelwater van de riolering heeft een aantal bijkomende
voordelen, zoals minder schoon water afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en aanvulling van de grondwatervoorraad. Deze bijkomende voordelen
zijn echter niet benoemd als doelstelling in het GRP 2005-2009.
Veilige leefomgeving
Er heeft zich in de periode 2005-2009 geen grootschalige ernstige
(verkeers)hinder of schade voorgedaan voor de leefomgeving als gevolg van
hevige neerslag of door gebreken aan de riolering. De afgelopen jaren hebben
zich wel een problemen voorgedaan bij infiltratiesystemen. Door fouten in
ontwerp, aanleg en onderhoud kon hemelwater bij hevige neerslag niet snel
genoeg verwerkt worden. Deze problemen zijn inmddels grotendeels verholpen.
Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering
Er is de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van inzicht
in de kwaliteit en het functioneren van de riolering.
Wel hebben zich in de afgelopen jaren enkele ongewenste lozingen van
bedrijfsafvalwater voorgedaan, die tot flinke extra onderhoudskosten voor de
gemeente hebben geleid.
Het gegevensbeheer is nog niet op orde, met name voor de
infiltratievoorzieningen. Ook de registratie van klachten rond water en riolering en
het handhavingsregime in het voorkomen van ongewenste lozingen op de
riolering behoeft verbetering.

24

4.3. Activiteiten
De belangrijkste activiteiten uit het GRP 2005-2009 zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aanleg nieuwe riolering en iba’s
Rioolvernieuwing
Afkoppelen hemelwater
Herinrichting vijvers
Onderhoud riolering
Onderzoeken en plannen
Handhaving lozingen

4.3.1. Aanleg nieuwe riolering
Aanleg drukriolering en iba’s
In het raadsvoorstel van 15 december 2004 zijn 123 percelen genoemd die nog
niet op het riool zijn aangesloten. Hiervan zijn inmiddels 45 percelen een
rioolaansluiting of andere zuiveringsvoorziening (IBA). Het project om
afvalwaterlozingen van een veertigtal woonboten in Nijmegen te saneren wordt
naar verwachting vóór 2010 afgerond.
Met de aanleg van riolering voor de overige 78 percelen wordt - conform het
raadsbesluit - gewacht op ontwikkelingen zoals Koers-West, Ruimte voor de
Waal en ontwikkeling Waalsprong. Voor deze situaties vragen we na vaststelling
van het GRP 2010-2016 de benodigde tijdelijke ontheffing op de gemeentelijke
zorgplicht voor inzameling en transport van afvalwater bij de provincie aan.
4.3.2. Rioolvernieuwing
Tot rioolvernieuwing wordt gerekend zowel het vervangen van riolen als het
volledig renoveren van riolen (meestal via de zogenaamde reliningstechniek).
Tot realisatie rekenen we projecten die in het betreffende jaar zijn afgerond.
In de praktijk lopen programmering en uitvoering niet altijd gelijk op.
Dit betekent dat in de jaren 2005 en 2006 meer is gerealiseerd dan de
doelstelling. Grosso modo is het meerdere (samen circa 4,5 km) geprogrammeerd
tijdens en op basis van het GRP 1994-2004.
Jaar
Doelstelling
Realisatie
2005
1,5
4,2
2006
2,7
4,7
2007
3,9
3,3
2008
5,1
3,7
prognose
2009
6,3
4,4
totaal:
19,5
20,3
Tabel 4.1: rioolvernieuwing in kilometers
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4.3.3. Afkoppelen hemelwater
Jaar
Doelstelling
Realisatie
2005
8,8
6,9
2006
7,0
7,6
2007
8,7
8,4
2008
10,5
5,8
2009
6,0 3
8,1
prognose
totaal:
41,0
36,8
Tabel 4.2: afgekoppeld verhard oppervlak in hectare (bron: afkoppeldatabase Nijmegen
jan.2009)

Het verschil in doelstelling en (geprognotiseerde) realisatie voor de jaren 2008 en
2009 is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een verschuiving in
realisatie naar respectievelijk 200 naar 2010.
4.3.4. Herinrichting vijvers
Eén van de speerpunten uit het Waterplan Nijmegen (2001), dat vervolgens is
opgenomen in het GRP 2005-2009, was het verbeteren van de kwaliteit van het
oppervlaktewatersysteem in Dukenburg en Lindenholt.
De herinrichting van de vijvers wordt in 2010 afgerond. De werkzaamheden zijn
een alternatief voor de ombouw van een gescheiden naar een verbeterd
gescheiden rioolsysteem, met behulp van riooltechnische maatregelen.
Het watersysteem in Lindenholt en Dukenburg wordt door de maatregelen
veerkrachtiger, conform de afspraken hierover met het waterschap Rivierenland.
Bijlage 4.2 bevat een uitgebreide evaluatie van deze activiteiten.
Uit deze evaluatie blijkt dat zich gedurende de looptijd van het GRP 2005-2009
een aantal nieuwe thema’s en opgaven rond water heeft gemanifesteerd, die
buiten de reikwijdte van het GRP 2010-2016 vallen, maar wel (bestuurlijke)
aandacht vragen van de gemeente. Het gaat dan vooral om het ruimtelijk spoor:
de gevolgen van de ontwikkeling van ruimtelijke plannen voor de
waterhuishouding en ruimtelijke vertaling van wateropgaven, bijvoorbeeld in
bestemmings- en inrichtingsplannen.
4.3.5. Onderhoud: reiniging (en inspectie)
In de praktijk worden het reinigen (onderhoud) en het inspecteren (onderzoek)
vrijwel altijd binnen een project of bestek direct opeenvolgend uitgevoerd.
Een belangrijke aanbeveling uit het rapport ‘Onderzoek rioolbeleid’ (2002) van de
Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen was ‘ken uw stelsel’.
Voor het GRP 2005-2009 heeft dit geleid tot een extra inspanning om door
rioolinspecties beter zicht te krijgen op de kwalitatieve toestand van het riool.
3

bijstelling doelstelling voor afkoppelen hemelwaterafvoer met de Update GRP 2005-2009 dd.24-9-2008
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Jaar
Doelstelling
Realisatie
2005
80
21
2006
80
123
2007
80
104
2008
80
80
2009
80
80 prognose
totaal:
400
408
Tabel 4.3: reinigen en inspecteren riolen in km (bron: rioolbeheerprogramma jan.2009)

Naast het reinigen van riolen is het volgende onderhoud uitgevoerd:
- planmatig onderhoud van rioolgemalen en verhelpen van storingen
- planmatig reinigen van kolken
- ad-hoc onderhoud aan infiltratievoorzieningen (wadi’s, waterdoorlatende
buizen en verharding)
Daarnaast zijn ook de volgende maatregelen uitgevoerd:
- kleinschalige reparaties aan riolen, kolken en rioolaansluitingen voornamelijk
via meldingen vanuit de Bel- en Herstellijn
- het treffen van maatregelen bij calamiteiten
In het GRP 2010-2016 worden reparaties als een apart beheermaatregel gezien.
4.3.6. Onderzoek en plannen
Tijdens de looptijd van het GRP 2005-2009 zijn binnen de productgroep Integraal
Waterbeheer (IWB) verschillende onderzoeken uitgevoerd en plannen opgesteld,
die een belangrijke input hebben gevormd voor het GRP 2010-2016.
De belangrijkste onderzoeken en plannen zijn hieronder kort beschreven.
Waar van toepassing is aangegeven hoe deze in het GRP 2010-2016 zijn
verwerkt.
Onderzoeken:
a. Onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in Dukenburg en
Lindenholt
In juli 2008 is een meerjarig promotieonderzoek afgerond naar de ecologische kwaliteit
van het oppervlaktewater in Nijmegen (Ecosystem-base urban water management,
K.Vermonde, Radboud Universiteit Nijmegen, juli 2008).
Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat ‘het grootste knelpunt voor het herstel van
de stedelijke waterstelsels in Nijmegen is de kwel vanuit het Maas-Waalkanaal, die
nutriëntrijk water introduceert in de oppervlaktewateren. De kwel vanuit het MaasWaalkanaal heeft een grotere invloed op de waterkwaliteit van de waterstelsels dan het
aangekoppelde verhard oppervlak. Verbetering van de ecologische kwaliteit van deze
waterstelsels vereist dan daarom ook een verdergaande sanering (door RWS) van de
nutriëntenbelasting van de rivieren Maas en Waal’.

Deze conclusie bevestigt de keuze in het Waterplan 2001 en het GRP 20052009 om in te zetten op inrichting van een duurzaam watersysteem in plaats
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van technische maatregelen aan de riolering. Door een natuurlijke inrichting
van oevers, via onder meer aanplant van oevervegetatie, en een hierop
aangepast onderhoudsregime krijgt het oppervlaktewater een hogere
ecologische kwaliteit en meer veerkracht.
b. Hydraulisch functioneren van de riolering
In de looptijd van het GRP 2005-2009 is het nut van een doordachte
meetcampagne aangetoond. Hier is de afgelopen jaren veel in bereikt.
Inmiddels zijn alle externe riooloverstorten voorzien van een niveaumeter. Dit
geldt ook voor de zogenoemde overstortvijvers.
De metingen geven een betrouwbaar beeld van het aantal overstortingen
vanuit het riool. In een geautomatiseerd systeem zijn alle gegevens op elk
gewenst moment te raadplegen. De uitkomsten van de metingen zijn
nadrukkelijk gebruikt in Integrale optimalisatie (afval)watersysteem Nijmegen.
De meetresultaten hebben geleid tot een veel beter inzicht in het functioneren
van het rioolstelsel. Op basis van dit inzicht kan beter onderbouwd besloten
worden óf en wáár maatregelen gewenst zijn.
c. Gezondheidsrisico’s Water & Volksgezondheid (STOWA/Grontmij, 2009)
Nijmegen heeft in 2008 en 2009 geparticipeerd in een landelijk onderzoek
naar het in kaart brengen van gezondheidsrisico’s van water in de stad.
In Nijmegen is onder meer onderzoek gedaan naar (bacteriologische)
verontreiniging van wadi’s, waterspeel- en kunstwerken zoals ‘De
bedriegertjes’ en fonteinen. De definitieve resultaten van dit onderzoek zijn in
de loop van 2009 bekend.
Strategische plannen:
a. Integrale optimalisatie (afvalwater)systeem Nijmegen (Haskoning, oktober
2008)
Deze optimalisatiestudie is opgesteld in opdracht van gemeente Nijmegen en
waterschap Rivierenland in samenwerking met Rijkswaterstaat Oost
Nederland. Het doel van de optimalisatiestudie was ‘het bereiken van de eisen
met betrekking tot emissie, waterkwaliteit en -kwantiteit tegen de laagst
maatschappelijke kosten’. De studie heeft ook tot belangrijke voortschrijdende
inzicht geleid bij onze waterpartners.
De optimalisatiestudie levert waardevol inzicht op in de werking van het rioolstelsel .
Dit inzicht maakt mogelijk dat doelen op meer kosteneffectievere wijze kunnen worden
bereikt.
Door enkele eenvoudige aanpassingen aan het rioolsysteem, zoals aanpassingen aan
een overstortput en wijziging van instellingen van de pompen van het hoofdrioolgemaal
De Biezen, hoeft er beduidend minder hemelwater van het bestaande riool te worden
afgekoppeld dan in het GRP 2005-2009 nog was voorzien.
Met de genoemde maatregelen moet per 1-1-2006 nog circa 65 ha (exclusief Hatert)
worden afgekoppeld (en per 1-1-2010 nog circa 35 hectare). Zodra deze
werkzaamheden voltooid zijn wordt het zandfilter uiterlijk in 2019 overbodig, zoals ook
al is voorzien in de deelovereenkomst (2003) tussen gemeente en waterschap.
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In het verlengde van de optimalisatiestudie heeft de gemeente Nijmegen
deelgenomen aan een pilot van het ministerie van VROM voor een werkwijzer
voor de kosten en baten van hemelwaterbeleid.
Voortbordurend op de resultaten van de optimalisatiestudie is daarbij niet
alleen gekeken naar de initiële investeringskosten voor maatregelen in de
verschillende scenario’s, maar is ook naar de vervangingsinvesteringen en
beheerkosten. Uit deze vergelijking blijkt dat de verschillen in kosten tussen
de scenario’s klein zijn. De geraamde kosten worden echter wel sterk
beïnvloed door aannamen over bijvoorbeeld de levensduur van
afkoppelvoorzieningen. Omdat hier nog betrekkelijk weinig praktijkgegevens
over zijn, moeten de resultaten van deze pilot met de nodige voorzichtigheid
worden betracht. Verder blijken de maatschappelijke baten (nog) niet (goed)
in geld te zijn uit te drukken.
b. Beheer-, onderhoud- en monitoringsplan infiltratievoorzieningen
(Tauw/Grontmij, december 2008)
Dit plan is opgesteld in samenwerking met de gemeente Arnhem.
Het plan beschrijft het onderhoud en onderzoek dat nodig is om de
infiltratievoorzieningen goed te laten functioneren.

Figuur 4.2: vereenvoudigde beheercyclus (bron: Beheer-, onderhoud- en monitoringsplan
infiltrtievoorzieningen, Tauw/Grontmij, 2008)

Op basis van dit plan zijn de onderhoudsbudgetten in het GRP 2010-2016
voor de infiltratievoorzieningen geraamd.
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c. Meetplan riolering (Arcadis, oktober 2008)
Het meetplan riolering beschrijft de (meet)doelen, strategie, activiteiten en
middelen bij het meten aan de riolering. Uit het meetplan blijkt dat Nijmegen
al goed op dreef is bij het inrichten van het meetnet.
De investeringen in personeel en materialen voor het meten zijn relatief laag in
vergelijking met de grote investeringen die gemoeid zijn met maatregelen in
het (afval)watersysteem.
Het meetplan is - net als de optimalisatiestudie - samen met waterschap
Rivierenland tot stand gekomen.
Het meetplan riolering geeft aan wat de personele en financiële middelen
(investerings-, onderhouds- en vervangingskosten voor meetapparatuur) voor
het GRP 2010-2016 zijn.
d) Monitoringsplan stadswater (Haskoning, 2009)
Het Monitoringsplan stadswater is opgesteld in opdracht van waterschap
Rivierenland en de gemeente Nijmegen en zal in de loop van 2009 zijn
afgerond.
Dit plan beschrijft de noodzakelijke meetinspanningen van het waterschap
voor het bewaken van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de
inspanningen van de gemeente voor het monitoren van de
grondwaterstanden.
e) Grondwateroverlast (inventarisatie)
In dit rapport is op basis van beschikbare informatie een verkenning
uitgevoerd naar de ernst, omvang en mogelijke oorzaken van de
grondwateroverlast in Nijmegen.
Daarnaast is in juli 2009 een enquête en onderzoek uitgevoerd naar deze
problematiek in Dukenburg.

4.3.7. Handhaving van lozingen van afvalwater op de riolering
Het aantal overtredingen van voorschriften voor lozingen op afvalwater is niet
bekend. In het bedrijvenbestandsbeheer van de afdeling Milieu heeft tot 2009
geen structurele registratie van dit soort overtredingen plaatsgevonden.
Vanuit een aantal bedrijven op de industrieterreinen zijn in de afgelopen jaren een
aantal malen lozingen van afvalwater gedaan die tot grote vervuiling en extra
kosten voor reiniging van het gemeentelijke riool hebben geleid.
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4.4. Gemeentelijke besluiten
Gedurende de looptijd van het GRP 2005-2009 zijn de volgende besluiten
genomen rond water en riolering:
- Subsidieverordening afkoppelen hemelwaterafvoer 2006 (collegebesluit: 25-12007);
- Vaststellen subsidiebedragen afkoppelen hemelwaterafvoer (collegebesluit: 85-2007);
- Afvalwatersanering woonboten (raadsbesluit: 25-1-2008);
- Overeenkomst met Rijkswaterstaat en waterschap Rivierenland over de
kostenverdeling en maatregelen voor voorkomen van grondwateroverlast in
verband met de peilopzet van het Maas-Waalkanaal (collegebsluit: 10 juni
2008)
- Nota ‘Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer, ontwerp en aanleg’
(collegebesluit: 24-6-2008);
Deze nota vormt het kader voor toetsing van bouwplannen op het onderdeel
hemelwater. Daarnaast bevat de nota criteria voor ontwerp en aanleg van
afkoppel- en infiltratievoorzieningen.
De nota is geldig tot aan het vaststellen van het GRP 2010-2016 en zal gelijk
met of direct volgend op het vaststellen van het GRP 2010-2016 worden
geactualiseerd.
- Update GRP 2005-2009 (collegebesluit: 24-9-2008).
In de Update is onder meer besloten over een meer eenvoudige en (daardoor)
transparante inrichting van de financiële structuur rond het GRP.
Bijzondere aandacht verdient het Nazorgonderzoek rioolbeleid (juni 2008) van de
Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen.
De resultaten van dit onderzoek zijn mede aanleiding geweest voor het
raadsvoorstel 150/2008 Update van het GRP 2005-2009.
Met het GRP 2010-2016 wordt ook verder invulling gegeven aan de
aanbevelingen van het nazorgonderzoek van de Rekenkamer op de onderdelen
‘ken uw stelsel’ en ‘werk planmatig’.
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4.5. Samenvatting evaluatie GRP 2005-2009
Het gemeentelijk rioleringsplan is een beleidsmatig en strategie plan en vormt de
basis voor de jaarlijkse operationele plannen en het kostenverhaal van de
rioleringszorg.
Beleid en strategie
Gedurende de looptijd van het GRP 2005-2009 heeft zich op een aantal
onderdelen wijziging van strategie aangediend:
− Door een meer uniforme wijze van beoordeling van de kwaliteit van de
riolering is gebleken dat de omvang van rioolvernieuwing de komende jaren
minder groot is dan in het GRP 2005-2009 nog aangenomen;
− Uit een nadere optimalisatiestudie voor het (afval)watersysteem, die
gezamenlijk met de waterbeheerders is uitgevoerd, is gebleken dat de opgave
om de vervuiling van de riolering te verminderen op meer kosteneffectieve
wijze kan plaatsvinden.
Planmatig werken
De investeringen plus het onderhoud (reinigen en inspecteren van riolering) is
vertaald naar operationele plannen in de vorm van jaaropdrachten.
Andere onderdelen van de rioleringszorg, zoals reparaties, onderzoek en
planvorming, hebben gedurende de planperiode van het GRP 2005-2009 nog
maar mondjesmaat planmatig plaatsgevonden.
Doelen:
− duurzaam milieu: de vervuiling vanuit de riolering naar het oppervlaktewater
is verminderd, maar het effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater
hiervan is niet bekend;
− veilige leefomgeving: er is zich in de afgelopen jaren geen onacceptabele
ernstige hinder/schade geweest bij hevige neerslag door gebreken aan het
riool;
− doelmatig beheer: het inzicht in de kwaliteit en het functioneren van de
riolering is door onderzoek sterk verbeterd.
Activiteiten: in de periode van het GRP 2005-2009 is:
− circa 20 km riool vernieuwd;
− circa ruim 36 hectare bestaand verhard oppervlak van wegen en daken
afgekoppeld van het bestaande (gemengde) riool ;
− het uitvoeringsprogramma voor de herinrichting van de vijvers in Dukenburg
en Lindenholt is grotendeels afgerond;
− circa 400 km riool gereinigd en geïnspecteerd.
-------------------------------------------------------------Bijlagen bij hoofdstuk 4:
4.1 overzicht evaluatie doelen GRP 2005-2009
4.2 toelichting evaluatie activiteiten Waterplan Nijmegen (2001)
4.3 overzicht uitvoering maatregelen oppervlaktewatersysteem
4.4 overzicht adressen niet gerioleerde panden
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5. Toetsingskader
5.1. Inleiding toetsingskader
Algemene doelen van riolering zijn van oudsher:
1. Beschermen van de volksgezondheid;
2. Waarborgen veiligheid en kwaliteit (voor gebruikers) van de leefomgeving;
3. Bescherming kwaliteit bodem, grond- en oppervlaktewater.
De gewenste situatie wordt beschreven in termen van doelen (wat willen we
bereiken?). Deze algemene doelen zijn vertaald naar de specifieke doelen voor de
rioleringszorg, te weten:
1. inzameling en transport van stedelijk afvalwater
2. inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater
3. voorkomen of beperken van problemen door grondwateroverlast
Deze specifieke doelen komen overeen met de gemeentelijke zorgplichten
volgens de Wet gemeentelijke watertaken.
Het doelmatig beheer is een middel om de doelen te bereiken en heeft met name
betrekking op gegevensbeheer, planvorming, klachtenafhandeling en voorlichting.
Het toetsingskader beschrijven we via:
1. de invulling van de zorgplichten (5.2)
2. het uitwerken van de specifieke doelen via het formuleren van functionele
(technische) eisen aan voorzieningen (5.3)
3. het uitwerken van het doelmatig beheer (5.4)

5.2. Zorgplichten
De Wet gemeentelijke watertaken verplicht de gemeente niet tot het inzamelen
en transporteren van ál het afvalwater en hemelwater en het voorkomen en
beperken van álle problemen door grondwaterstanden.
Voor de zorgplichten voor hemelwater en grondwater ligt de verantwoordelijk
primair bij de perceelseigenaar. De gemeentelijke zorgplicht treedt pas in werking
als redelijkerwijs niet van de perceelseigenaar verwacht kan worden zelf voor
zijn/haar hemel- en grondwater te zorgen.
Belangrijk te vermelden is dat de gemeentelijke zorgplicht voor hemel- en
grondwater een inspanningsverplichting is en geen resultaatsverplichting.
Voor de zorgplicht afvalwater geldt wel een resultaatsverplichting.
De volgende hoofdstukken beschrijven de gemeentelijke zorgplicht voor:
- inzameling en transport van stedelijk afvalwater (hoofdstuk 5.2.1.)
- inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (hoofdstuk 5.2.2.)
- voorkomen of beperken van problemen door grondwater (hoofdstuk 5.2.3.)

33

5.2.1. Zorgplicht inzameling en transport van stedelijk afvalwater
De gemeentelijke zorgplicht voor inzameling van stedelijk afvalwater beperkt zich
tot afvalwater ‘dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en van
huishoudelijke werkzaamheden’4.
Dit houdt in dat bedrijfsafvalwater, waarbij geen sprake is van bovengenoemde
herkomst, in beginsel niet door de gemeente ingezameld en getransporteerd
behoeft te worden.
In de praktijk zal de gemeente overigens het meeste bedrijfsafvalwater dat al is
aangesloten op een openbaar vuilwaterriool blijven inzamelen en transporteren.
Gemeente Nijmegen rekent tot haar zorgplicht voor stedelijk afvalwater:
a) Inzameling en transport van afvalwater van alle huishoudens, met
uitzondering van situaties, waar de aanleg van een voorziening voor
individuele behandeling van afvalwater (iba) door de gemeente doelmatiger is.
Bijzondere aandacht verdienen de volgende situaties:
Niet gerioleerde riolering aangesloten panden in Nijmegen Noord:
Bij raadsbesluit van (dd. 15 december 2004) is vastgesteld om een aantal
panden niet op de riolering aan te sluiten. Het gaat om panden (met nam ein
de Waalsprong), die door oprukkende bebouwing, binnen een periode van
circa 10 jaar binnen het bereik vallen van riolering komen te liggen.
Dit raadsbesluit blijft van kracht. Het betreft een 78 woningen.
De gemeente zal, na vaststelling van het GRP 2010-2016, voor deze panden
alsnog tijdelijke ontheffing op de zorgplicht aanvragen bij de provincie.
Dit betekent dat het huishoudelijk afvalwater van deze panden, voor zover ze
geen probleem vormen voor de kwaliteit van de bodem of oppervlaktewater,
niet door de gemeente wordt ingezameld en getransporteerd tot het moment
dat de panden binnen het bereik van de nog aan te leggen riolering komen te
liggen.
Gemeenschappelijke huisaansluitingen:
Sommige groepen woningen beschikken niet over een afzonderlijke
rioolaansluiting, maar zijn via een gemeenschappelijke particuliere leiding op
één punt aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel.
Uit kostenoogpunt is het effectiever om aanleg van riolering gelijktijdig uit te
voeren met groot wegonderhoud of andere infrastructurele werken.
De gemeente biedt voor iedere woning een aparte huisaansluiting aan,
wanneer er meegelift kan worden met eerstkomend groot onderhoud aan de
weg. De woningen zijn immers al aangesloten op het riool.

4

paragraaf 4 van de Memorie van toelichting van de Wet gemeentelijke watertaken (pg.8)
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Doorvoer afvalwater vanuit en naar omliggende gemeenten
Over de doorvoer van afvalwater vanuit en naar omliggende gemeentes willen
we uniforme afspraken maken.
De hoogte van een eventuele bijdrage van en aan gemeenten zou in beginsel
moeten worden bepaald door de omvang van de lozing en (de lengte van) het
traject waarover het afvalwater in het ontvangende stelsel wordt
getransporteerd (dus een soort ‘kilometerheffing’ voor rioolwater).
De hoogte van een bijdrage moet wel in verhouding staan tot de
administratieve inspanning die verrekening vereist. Dat kan betekenen dat we
bij relatief kleine hoeveelheden een verrekening achterwege laten.
b) Inzameling en transport van bedrijfsafvalwater voor zover dat qua omvang en
samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afvalwater (bijvoorbeeld cafés,
restaurants e.d.).
c) Inzameling en transport van bedrijfsafvalwater, anders dan genoemd onder b),
voor zover dat zonder aanpassingen door de bestaande openbare riolering kan
worden verwerkt.
Aanpassing van het bestaande oepnbare riool vanwege lozing van
bedrijfsafvalwater van niet-huishoudelijke aard, zoals spoel- of koelwater, is
voor rekening van de lozer.
5.2.2. Zorgplicht voor inzameling en verwerking afvloeiend hemelwater
Verwerking van het afvloeiende hemelwater kan zowel betrekking hebben op:
- Inzameling en transport via een:
o openbaar schoonwaterriool van een (verbeterd) gescheiden stelsel
o openbaar vuilwaterriool (gemengd rioolstelsel)
- Inzameling en verwerking via openbare infiltratievoorzieningen
De gemeente Nijmegen rekent tot de zorgplicht hemelwater de inzameling en
verwerking van afvloeiend hemelwater afkomstig van:
a) verhard oppervlak in de openbare ruimte;
b) dak- en terreinverharding van bestaande bebouwde percelen;
c) dakoppervlak van nieuwbouw en herbouw, voor zover:
- het kleinschalige bouwwerken betreft en (de toename van) het verhard
(dak)oppervlak van het bouwwerk beperkt is;
- het hemelwater redelijkerwijs niet op het oppervlaktewater geloosd kan
worden of in de bodem geïnfiltreerd kan worden.
De uitgangspunten voor nieuwbouw en herbouw als genoemd onder c) zijn sinds 2007
opgenomen van de Nijmeegse bouwverordening (artikel 2.7.5.).
Bij bouwplannen moet het hemelwater van dakoppervlak op eigen terrein verwerkt worden.
Ontheffing hierop is mogelijk. De regels gelden alleen voor gebieden met gemengd of
verbeterd gescheiden rioolstelsel, dus niet voor Dukenburg, Lindenholt en de Waalsprong.

35

Criteria voor ontwerp en ontheffing zijn uitgewerkt en opgenomen in de nota
‘Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer, ontwerp en aanleg (mei 2008)’.
Ontwikkelingen regelgeving rond bouwen afvalwaterlozingen:
1. De bouwregelgeving zal naar verwachting in 2010 gewijzigd worden. Een aantal zaken
die nu nog in de bouwverordening zijn geregeld, worden overgeheveld naar een Amvb.
2. Daarnaast is door de VNG medio 2009 een model hemel- en grondwaterverordening
opgesteld. In deze verordening kan de gemeente regels stellen aan eigenaren van
(bestaande en nieuwe) woningen voor de omgang met hemelwater.
Regels voor de omgang met hemelwater zouden in een dergelijke nieuwe verordening
kunnen worden opgenomen. Daarmee zouden de regels voor de omgang met hemelwater
in de huidige Nijmeegse bouwverordening kunnen komen te vervallen.
Om naleving van de regels in de waterverordening te waarborgen zal het wel nodig zijn
aan te haken bij de procedure van de bouwvergunning.

De nota ‘Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer, ontwerp en aanleg (mei
2008)’ blijft, behoudens en kleine technische en redactionele wijzigingen,
geldig tot aan het vaststellen van een nieuwe hemel- en
grondwaterverordening of zoveel eerder als nodig. De wijzigingen zijn
opgenomen in bijlage 5.2.
Uitbreiding areaal openbare ruimte
Bij stedelijke herstructurering, waarbij ook de openbare ruimte opnieuw wordt
ingericht of ontwikkeling van bestaand particulier terrein naar (deels) nieuw
openbaar terrein kan sprake zijn van uitbreiding van areaal.
De gemeente stelt bij deze ontwikkelingen als voorwaarde dat hemelwater
afkomstig van verhard oppervlak alleen in (toekomstig) openbaar terrein mag
worden verwerkt als dit strookt met de strategie voor afkoppelen (hfd.7).
Waalsprong
Bij de ontwikkeling Waalsprong geldt voor de omgang met hemelwater in de
Waalsprong een afzonderlijk beleidskader vastgelegd in het WIW
(Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong).
Technische eisen rond het ontwerp en de aanleg van het openbaar
vuilwaterriool en hemelwaterstelsel zijn opgenomen in het ‘Werkboek
openbare ruimte Waalsprong’.
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5.2.3. Zorgplicht voor het voorkomen of beperken van problemen door
grondwaterstanden.
De gemeentelijke zorgplicht voor voorkomen of beperken van problemen door
grondwaterstanden bevat een aantal algemene elementen. De gemeente kan dit
in het GRP concreet maken door het formuelren van criteria.
Bijvoorbeeld:
− element: wanneer is overlast structureel?
− criterium: als klachten zich minimaal twee achtereenvolgende jaren voordoen
Indien aan alle onderstaande criteria in tabel 5.1 wordt voldaan treft de
gemeente maatregelen.

1.

Element uit zorgplicht
een klacht over
structurele overlast en

Criteria
in een verblijfsruimte of tuin/plantsoen

die zich minimaal twee achtereenvolgende
jaren voordoet

Toelichting
betreft de aan de
grond gegeven
bestemming
dit duidt het
structurele karakter
van de klacht aan
zie figuur 5.1
criteria zijn ontleend
aan Cultuurtechnisch
Vademecum (een
handboek voor
cultuurtechnisch werk)
de periode van 20
dagen is gerelateerd
aan hoogwaterperiode
ontleend aan de
Memorie van
toelichting van de Wet
gemeentelijke
watertaken

2.

een gemiddeld
hoogste
grondwaterniveau

dat minder bedraagt dan 0,7 meter
beneden de kruin van de weg in de
openbare ruimte (klacht in verblijfsruimte)
dat minder bedraagt dan 0,5 meter
beneden de kruin van de weg in de
openbare ruimte (klacht bij tuin/plantsoen)
dat meer dan 20 achtereenvolgende
dagen wordt overschreden

3.

het treffen van
maatregelen in de
openbare ruimte
doelmatig is

4.

het treffen van
maatregelen niet tot
de zorg van de
waterbeheerder hoort

waarbij de gemeente rekening houdt met:
a) de omvang en duur van de overlast
b) het aantal getroffen percelen5
c) de verhouding tussen de kosten voor
maatregelen en de financiële schade
van de overlast6
Peilbesluiten door het waterschap of Rijkswaterstaat voor het
oppervlaktewater(peil) kunnen invloed hebben op de
grondwaterstand. Hetzelfde geldt voor vergunningverlening voor
grondwateronttrekkingen door de provincie. Gevolgen voor de
grondwaterstanden behoren niet tot de gemeentelijke zorgplicht.

Tabel 5.1: invulling van de zorgplicht voor grondwateroverlast

Bij de tussenevaluatie van het GRP 2010-2016 in 2013 zullen ook deze criteria
tegen het licht worden gehouden. Daarbij zullen ook de resultaten van de nog uit
te voeren onderzoeken naar de aard, ernst en omvang (grond)waterproblemen
betrokken worden.

5
6

Het treffen van maatregelen in de openbare ruimte voor bijv. één pand is waarschijnlijk niet doelmatig.
Het treffen van maatregelen is niet doelmatig, wanneer de schade slechts een fractie van de kosten vormt.
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In figuur 5.1 is schematisch weergegeven dat de gemiddelde hoogste
grondwaterstand gerelateerd is aan de kruin van de weg in de openbare ruimte.

Figuur 5.1: schematische voorstelling gemiddelde hoogste grondwaterstand
De verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar voor de staat van zijn eigen woning en perceel
komt neer op het voldoen aan de bouwregelgeving uit de Woningwet en de daarop gebaseerde
regelgeving (het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening). In dit kader zijn van
belang de voorschriften rond de vochtdichtheid van verblijfsruimten.
De bouwregelgeving verplicht niet tot het waterdicht maken van ruimten beneden de begane
grondvloer, tenzij deze ruimten als een zogenoemd verblijfsgebied worden gebruikt, dat wil
zeggen ruimten waar mensen regelmatig verblijven. Hiervoor is in de bouwregelgeving bewust
gekozen. Gemeenten hoeven in hun beleid dan ook evenmin als uitgangspunt een
grondwatersituatie te hanteren, waarbij kelders of kruipruimten gevrijwaard worden van
grondwateroverlast. Kelders en kruipruimten zijn namelijk geen verblijfsruimten.
De wetgeving geeft verder expliciet aan dat de particulier zelf moet zorgen (via bouwkundige
en/of waterhuishoudkundige maatregelen en voorzieningen) dat zijn gebouw voldoet aan
wensen die hij daarbovenop zelf heeft ten aanzien van het object. Concreet is deze passage
voor gemeenten van belang bij discussies met particulieren over aanpak van overlast in kelders
of kruipruimten.’
(bron: VNG-brochure ‘Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak (2007).

5.3 Functionele eisen aan voorzieningen
We stellen (technische) eisen aan het functioneren van voorzieningen.
Onder voorzieningen verstaan we onderdelen van het rioolstelsel (zoals
bijvoorbeeld rioolgemalen) of een (riool)stelsel als geheel.
Deze eisen beschrijven in algemene zin het niveau van veiligheid van
voorzieningen en kwaliteit van de leefomgeving. Maatstaven maken functionele
eisen vervolgens toetsbaar.
Meetmethoden maken maatstaven weer meetbaar. Een voorbeeld:
Functionele eis:
Maatstaf:
Meetmethode:

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen is voldoende om de afvoer van
afvalwater te waarborgen
Ernstige storingen aan gemalen mogen niet langer dan drie uur duren.
Registratie logboek telemetrie-/gemalenbeheersysteem

Bijlage 5.1 bevat een volledig overzicht van de gewenste situatie uitgedrukt in
doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden.
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Het toetsingskader voor het openbaar ontwateringsstelsel moet nog (landelijk)
worden ontwikkeld.
Bijlage 5.1 vormt het toetsingskader voor de huidige situatie (hoofdstuk 6).
De nummering [nr.] van de onderdelen/onderwerpen correspondeert met die uit
bijlage 5.1 (doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden).

5.3.1. Inzameling en transport van stedelijk afvalwater
Goede kwalitatieve toestand van de riolering [1.3, 1.6, 1.7 en 1.12]
De kwalitatieve toestand van de riolering drukken we zoveel mogelijk uit in
zogenaamde toestandsaspecten (NEN 3399), zoals breuk, instorting, etc.
Indien uit de inspectie blijkt dat sprake is van één of meerdere ingrijpmaatstaven
bepaalt de kwaliteitsbeheerder de aard en urgentie van de te nemen maatregelen.
Hierbij zijn niet alleen de toestandsaspecten van de riolering van belang, maar
ook omgevingsfactoren, zoals de hydraulische functie van de leidingen, het
bovengronds weggebruik en infrastructurele ontwikkelingen. Zie bijlage 7.1.
De belangrijkste toestandsaspecten zijn waterdichtheid, stabiliteit en afstroming.
De ingrijp- en waarschuwingsmaatstaven zijn onderdeel van het beslismodel voor
de beoordeling van riolering (zie bijlage 7.1 en 7.2).
Voor infiltratievoorzieningen en het openbaar ontwateringsstelsel zijn landelijk
nog geen eenduidige maatstaven beschikbaar.
Controle lozingen afvalwater op riolering [1.4]
Het controleren van lozingen van afvalwater op de riolering in het kader van
vergunning handhaving van milieuregelgeving dient gebaseerd te zijn op een
inschatting van risico’s voor het milieu en de leefomgeving.
De nadruk zal daarom komen te liggen op lozingen van bedrijfsafvalwater op de
riolering.
Te denken valt aan grote afvalwaterlozingen of lozingen van afvalwater met
schadelijke stoffen, die een nadelige invloed hebben op de kwaliteit en/of het
functioneren van de riolering.
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5.3.2. Inzameling en verwerking afvloeiend hemelwater
Wateroverlast bij hevige neerslag [2.3]
Het functioneren van de riolering bij hevige neerslag relateren we aan klachten en
metingen.
Water op straat:
Hinder
Ernstige hinder
Overlast

effect op verkeer
en omgeving
beperkt
groot
stremmingen

duur

schade

uur
uren
variabel

geen
zeer beperkt
materieel & economisch

Tabel 5.1: categorieën water op straat (bron: stichting Rioned)

Gemiddeld eenmaal per twee jaar accepteren we dat er op enkele plekken in de
stad sprake gedurende maximaal enkele uren is van ernstige (verkeers)hinder.
Het huidige riool is hier ook minimaal op berekend.
Emissie, immissie en gezondheidsaspecten [2.4, 2.5 en 2.6]
De gevolgen van lozingen vanuit de riolering voor het milieu benaderen we vanuit
twee invalshoeken:
a) emissie en immissie (zie figuur 5.3)
b) gezondheidsaspecten

Figuur 5.2: emissie en immissie (bron afbeelding: stichting Rioned)

De emissie (= uitstoot) van vervuiling vanuit de riolering op het
oppervlaktewater vindt via de riooloverstorten plaats tijdens hevige neerslag.
Deze emissie heeft effect op het ontvangend oppervlaktewater (immissie).
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a. emissie:
Het toetsingskader hiervoor wordt gevormd door basisinspanning riolering (zie
ook hoofdstuk 4.2).
(uit: artikel 4, lid 5, Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel, juli 2008)
De basisinspanning geldt onverkort. Gemeenten die de basisinspanning nog niet hebben
gerealiseerd zullen uiterlijk in 2008 in beeld brengen hoever zij zijn met de uitvoering van de
basisinspanning. De basisinspanning is bedoeld als doelvoorschrift wat betekent dat kan
worden gekozen voor alternatieve maatregelen. Indien gemeenten kunnen aantonen dat
realisatie van de resterende maatregelen voor de basisinspanning niet kosteneffectief is in
relatie tot verbetering van het watersysteem (waterkwaliteit en WB21), worden in overleg
met het waterschap andere maatregelen getroffen die dezelfde doelstellingen bereiken.
Hiermee wordt bereikt dat deze gemeenten hun wateropgave ook effectief en efficiënt
kunnen realiseren. Dit wordt vastgelegd in een gemeentelijk besluit waarbij het waterschap,
gelet op de WVO-vergunningvoorschriften, uitdrukkelijk wordt betrokken. Indien het overleg
van gemeente en waterschap niet leidt tot overeenstemming uiterlijk in 2008 dan blijft de
basisinspanning gelden.

Voor kanttekeningen bij de basisinspanning riolering: zie hoofdstuk 4.2 onder
‘duurzaam milieu’.
b. immissie:
De gemeente is geen beheerder van en niet bevoegd gezag voor de kwaliteit
(en kwantiteit) van oppervlaktewater. Dat is een taak van de waterbeheerders
(waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat).
Het toetsingskader voor de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt
gevormd door waterkwaliteitsbeleid van de waterbeheerders.
c) Gezondheidsaspecten
Bij lozingen van stedelijk afvalwater moeten we niet alleen kijken naar de
effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar ook naar
gezondheidsaspecten.
Gezondheidsrisico’s kunnen zich met name voordoen als mens en dier in
direct contact kunnen komen met afvalwater.
Hiervoor is geen eenduidig toetsingskader. Welke situaties acceptabel zijn is
een lokale afweging op basis van een risicoanalyse en kostenafweging.
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5.4. Doelmatig beheer
Doelmatig beheer heeft betrekking op:
1. gegevensbeheer (5.4.1.)
2. planvorming (5.4.2.)
3. voorlichting en klachtenafhandeling (5.4.3.)
4. werkprocessen (5.4.4.)
De volgende hoofdstukken bevatten een algemene beschrijving van de gewenste
situatie voor deze onderdelen van het doelmatig beheer.
De uitwerking hiervan in termen van doelen, functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden is verder beschreven in bijlage 5.1.
5.4.1. Gegevensbeheer
Het gegevensbeheer heeft betrekking op:
a. gegevens over de gebruikers van en lozingen op voorzieningen;
b. basisgegevens van de voorzieningen/objecten zoals de ligging, afmetingen
e.d. van leidingen, putten e.d. ;
c. inspectieresultaten/beoordelingen van de kwaliteit van de objecten;
d. meetgegevens over het functioneren van de riolering.
Het gegevensbeheer dient actueel en toegankelijk te zijn voor gebruikers.
5.4.2. Planvorming
In Nijmegen onderscheiden we de volgende plannen:
1. operationele plannen
2. strategische plannen
3. beleidsplannen
Operationele plannen
Dit zijn plannen die meestal jaarlijks worden opgesteld en zich richten op
uitvoering van maatregelen en onderzoek over de periode van een of twee jaar.
In Nijmegen onderscheiden we de verschillende operationele plannen, zoals
onderhouds-, reparatie- , vernieuwings- en onderzoeksplannen.
Strategische of tactische plannen;
Dit zijn plannen waarin verschillende scenario’s worden onderzocht om een
bepaald doel te bereiken. Een voorbeeld van een strategisch plan is de Integrale
optimalisatie (afval)watersysteem Nijmegen.
Beleidsplannen
Dit zijn plannen waarin beleidsuitgangspunten voor meerdere jaren zijn
vastgelegd, zoals het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
Aan plannen stellen we de volgende algemene eisen: actueel, openbaar en
volledig.
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5.4.3. Voorlichting en klachtenafhandeling
Voorlichting richt zich primair op de gebruikers van de riolering en diegenen die
verblijven in de leefomgeving, waar de riolering onderdeel van uitmaakt.
Hiertoe rekenen we ook klachten over water in en rond woningen.
Doelen die we nastreven bij de voorlichting zijn het verstrekken van informatie:
- over geldende wet- en regelgeving, procedures en subsidies;
- over de aanwezigheid van voorzieningen;
- over goed gebruik van het riool en de leefomgeving.
Algemene eisen aan voorlichting: actueel, helder en toegankelijk.
Klachtenafhandeling richt zich op problemen rond:
- inzameling en transport van afvalwater: bijv. verstopte rioolaansluitingen;
- inzameling en verwerking van hemelwater: met name verstopte kolken;
- problemen met grondwaterstanden: zie 5.2.3.
Algemene eisen aan klachtenafhandeling zijn:
- één loket, een duidelijk front- en back-office;
- eenduidige administratie registratie van klachten en meldingen;
- heldere termijnen voor afhandeling en terugkoppeling.
5.4.4. Werkprocessen
Bepalen van maatregelen
De kwaliteit van de voorzieningen en de risico’s bepalen de urgentie en aard van
maatregelen.
Het beoordelingsproces om te komen tot de juiste maatregelen op het juiste
moment dient zo transparant en objectief mogelijk te zijn.
Ook het nazorgonderzoek van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen naar het
rioolbeleid (juni 2008) pleit voor ‘het hanteren van een meer geobjectiveerde
methode om te bepalen welke maatregelen aan de orde zijn’.
Afstemmen van programma’s en projecten
Operationele plannen voor de riolering dienen te zijn afgestemd met andere
programma’s en projecten. Afstemming van maatregelen vindt plaats:
− naar tijd en plaats:
We kijken waar de uitvoering van andere plannen en projecten samenvallen,
zodat zoveel mogelijk werk-met-werk gemaakt kan worden, waarmee kosten
kunnen worden bespaard en overlast kan worden beperkt.
− in geld:
Bij projecten vanuit verschillende disciplines of prgramma’s is duidelijk welk
deel van de kosten toegerekend kan worden aan de gemeentelijke
watertaken en daarmee bekostigd kan worden via de rioolheffing.
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5.5. Samenvatting gewenste situatie
Zorgplichten:
− de gemeente zorgt voor de inzameling en transport van huishoudelijk
afvalwater en bedrijfsafvalwater (voor zover dit door het bestaande
rioolstelsel verwerkt kan worden);
− de gemeente zorgt voor inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater
van bestaande bebouwing en nieuwbouw (voor zover dit redelijkewijs niet op
eigen terrein verwerkt kan worden);
− de gemeente treft maatregelen in de openbare ruimte om problemen door
grondwaterstanden in verblijfsruimten of tuinen te voorkomen of beperken
indien de klacht zich meer dan twee jaar achtereen voordoen en de
grondwaterstand een vastgesteld niveau overschrijdt.
Eisen aan kwaliteit en veiligheidsniveau van voorzieningen:
− wanneer gebreken geconstateerd zijn worden binnen twee jaar maatregelen
genomen om de geconstateerde gebreken te verhelpen;
− ernstige (verkeers)hinder bij hevige neerslag mag op enkele plekken
gedurende maximaal een paar uur gemiddeld eenmaal per twee jaar
voorkomen;
Doelmatig beheer:
− gegevens dienen actueel en betrouwbaar te zijn;
− plannen dienen actueel te zijn;
− voorlichting aan de burgers over relevante regelgeving, subsidies, plannen en
goed rioolgebruik dient actueel en toegankelijk te zijn;
− klachten worden eenduidig geregistreerd en tijdig afgehandeld;
− maatregelen worden op zo objectief mogelijke wijze vastgesteld en tijdig
afgestemd met andere projecten en programma’s.
--------------------------------------------------------Bijlagen bij hoofdstuk 5:
5.1 doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden
5.2 overzicht wijzigingen nota ‘Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer, ontwerp en aanleg”
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6 Toetsing huidige situatie
6.1. Inleiding
De toetsing van de huidige aan de gewenste situatie kan leiden tot een van de
volgende bevindingen:
- voldoet
- voldoet niet
- niet bekend: er zijn geen of onvoldoende gegevens bekend om te kunnen
vaststellen of de huidige situatie overeenkomt met de gewenste situatie.
Bijlage 5.1 bevat een toetsing van de huidige situatie op het niveau van
functionele eisen.
In de volgende paragrafen is de toetsing van de huidige situatie op de
belangrijkste onderdelen van de rioleringszorg beschreven.
De nummers bij de paragrafen corresponderen met de nummering van
functionele eisen in bijlage 5.1.

6.2. Inzameling en transport van stedelijk afvalwater
6.2.1. Aanleg van riolering [1.1]
De huidige situatie voldoet nog niet aan de gewenste situatie.
Voor de panden ten noorden van de Waal die niet op de riolering zijn aangesloten
of niet voorzien zijn van een iba is nog geen ontheffing bij de provincie
aangevraagd op de gemeentelijke zorgplicht voor inzameling en transport van
afvalwater.
6.2.2. Goede kwalitatieve toestand van de riolering [1.2, 1.4, 1.5 en 1.10]
De belangrijkste toestandsaspecten, waarmee de kwaliteit van de riolering kan
worden aangeduid zijn waterdichtheid, stabiliteit en afstroming.
In onderstaand overzicht ziis aangeven in welke mate waarschuwings- en
ingrijpmaatstaven voor deze toestandsaspecten bereikt zijn (peildatum 10-9-09).
Het hoge percentage bij ingrijpmaastaven wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door de lekke vuilwaterriolen in Dukenburg (zie hoofdstuk 7.3.3.).
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6.2.3. Controle lozingen afvalwater op de riolering [1.3]
Uit de evaluatie (hoofdstuk 4) is gebleken dat er tot dusver onvoldoende
gegevens zijn om vanuit handhaving in het kader van de Wet milieubeheer te
kunnen vaststellen of sprake is van overtredingen van de lozingsvoorwaarden.

6.3. Inzameling en verwerking afvloeiend hemelwater
6.3.1. Wateroverlast bij hevige neerslag [2.3]
Uit de evaluatie voor dit onderdeel (hoofdstuk 4) kan worden afgeleid dat er de
afgelopen jaren geen sprake is geweest van structurele ernstige (verkeers)hinder
tijdens hevige neerslag.
Bij infiltratievoorzieningen in de openbare ruimte die de afgelopen jaren zijn
aangelegd is niet bekend of het hemelwater voldoende snel in de bodem
infiltreert.
In deze situaties is meestal niet de infiltratiecapaciteit maatgevend, maar het
bergend en afvoerend vermogen van de voorzieningen, inclusief noodafvoer.
Ook is lokaal onvoldoende bekend of en zoja hoeveel bodemverontreiniging
infiltratie van hemelwater veroorzaakt. Uit landelijk7 onderzoek blijkt overigens
dat de negatieve effecten van infiltratie op de bodem- en grondwaterkwaliteit
zeer beperkt zijn.

6.3.2. Emissie, immissie en gezondheidsheidsaspecten [2.4, 2.5 en 2.6]
Emissie [2.4]
- Nijmegen ten zuiden van de Waal en ten oosten van het kanaal, exclusief
Hatert:
Met de ingebruikname van het zandfilter in 2006 voldoet de gemeente in
theorie aan de eisen voor vuilemissie naar het oppervlaktewater.
Er zijn wel praktijkmetingen verricht naar de omvang van de lozingen vanuit
de riolering, maar niet naar de samenstelling van overstortend rioolwater.
Totdat het afkoppelen van hemelwaterafvoer is afgerond is tot uiterlijk 2019
inzet van het zandfilter door de gemeente nodig.
Via de Integrale optimalisatie (afval)watersysteem Nijmegen (zie 4.3.6.) is
door gemeente en waterbeheerders al nadrukkelijk invulling gegeven aan het
streven naar kosteneffectievere maatregelen genoemd in het NBW-actueel.

7

Rioned-reeks 12: Ondergrondse infiltratie van hemelwater (2008)
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Figuur 6.1: terrein rioolwaterzuiveringsinstallatie met het zandfilter

- Hatert:
Hatert vormt een afzonderlijk functionerend rioolstelsel. Bovendien loost het
overtollige regenwater vanuit de riolering van Hatert ook op een ander
oppervlaktewatersysteem dan de rest van Nijmegen. Om deze redenen wordt
de emissie (maar ook de immissie) voor Hatert afzonderlijk beschouwd.
In 2009 zal het afkoppelen in Hatert worden afgerond, met mogelijke een
korte uitloop naar 2010. Daarmee voldoet dit stelsel op papier aan de
basisinspanning riolering, in die zin dat de maatregelen zijn uitgevoerd.
Vermindering van de vervuiling is in de praktijk niet gemeten.
- Lent:
Sinds de aanleg van bergbezinkbassins (Laauwikstraat en Parallelweg) voldoet
ook het rioolstelsel van Lent in theorie aan de basisinspanning.
Immissie [2.5]
- Nijmegen ten zuiden van de Waal en ten oosten van het kanaal, exclusief
Hatert:
Lozingen vanuit dit gebied vinden zowel plaats op de Waal als op de sloten
rond het kanaalhavengebied en Neerbosch-Oost.
Uit de waterkwaliteitsberekeningen die in het kader van de optimalisatiestudie
(afval)watersysteem zijn uitgevoerd volgt dat hier in theorie geen ernstige
problemen zijn met de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Er zijn door het waterschap nog geen metingen verricht naar de kwaliteit van
het oppervlaktewater. In Neerbosch-Oost worden in de praktijk wel problemen
in de vorm van vissterfte ervaren.
Lozingen vanuit de riolering op de Waal hebben naar verwachting geen
merkbaar effect op de waterkwaliteit van de Waal.
- Hatert, Waalsprong, Lent, De Grift:
Voor deze gebieden zijn door het waterschap nog geen metingen uitgevoerd
naar de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater.
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- De kwaliteit in het oppervlaktewatersystemen Dukenburg en Lindenholt
voldoet niet aan alle fysisch-chemische eisen. De ecologische criteria zijn nog
niet vastgesteld.
Door de peilopzet van het Maas-Waalkanaal neemt de kwel vanuit het kanaal
naar het (lager gelegen) oppervlaktewatersysteem van Dukenburg en
Lindenholt fors toe.
Het kwelwater bevat veel zogenaamde nutriënten (onder andere stikstof en
nitraat). Toename van de kwel door de peilopzet van het kanaal kan mogelijk
dus negatieve effecten hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater in
Dukenburg en Lindenholt.
Naast immissie voor het oppervlaktewater hebben verontreinigingen via lozing
van afvloeiend hemelwater ook invloed op de kwaliteit van de bodem.
Door de gemeente is hier lokaal nog geen onderzoek naar uitgevoerd.
Landelijk onderzoek (stichting Rioned) wijst uit dat infiltratie van hemelwater niet
leidt tot onacceptabele verontreinging van grond en grondwater.
Nijmegen gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen bij onkruidbestrijding in
de openbare ruimte.
Gezondheidsaspecten
Voor het droogvallende overstortveld Hatertseweg spreekt het GGD-advies8,
wegens de vermenging van de waterhuishoudkundige functie en speel- en
verblijfsfunctie van het terrein, van een ‘onwenselijke situatie’ in verband met
aanwezigheid van micro-organismen. Bij de overige overstortvijvers is geen
sprake van een vermenging van deze functies.

8

Advies betreffende risico’s riooloverstort Hatertseweg gemeente Nijmegen (GGD, 8-11-2007)
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6.4. Voorkomen en beperken problemen door grondwater [3.1, 3.2]
De toestand en het functioneren van het openbaar ontwateringsstelsel zijn nog
niet bekend (zie hoofdstuk 2.3 en bijlage 2.3). De kwalitatieve toestand van het
openbaar ontwateringsstelsel kan niet worden uitgedrukt in de standaard
toestandsaspecten, omdat hiervoor nog geen standaard beschikbaar is.
In verband met de voorgenomen peilstijging van het Maas-Waalkanaal zijn door
gemeente en waterschap in 2008 en 2009 reeds maatregelen genomen om
mogelijke nieuwe problemen door grondwaterstanden te voorkomen en
bestaande problemen door grondwaterstanden te beperken (zie bijlage 4.2).
Door de gemeente is gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe persleiding
Dukenburg een drainageleiding gelegd om kwelwater vanuit het kanaal af te
vangen en af te voeren naar het oppervlaktewatersysteem van Dukenburg.
Verder is een aantal bestaande duikers vergroot voor de afvoer van kwelwater
uit dit gebied.
Eind 2008 is een enquête uitgevoerd onder bewoners van Malvert, Lankforst en
Weezenhof naar problemen met water in en rond woningen. Uit de resultaten
van dit onderzoek lijkt de oorzaak van veel problemen er vooral in gelegen te zijn
dat hemelwater van het perceel niet goed afwatert naar de openbare ruimte of
niet snel genoeg in de bodem wegzakt. Extern onderzoek (juli 2009) bevestigt
dit. Wanneer woningen onvoldoende vocht- of waterdicht zijn kan vochtoverlast
of zelfs schade aan of in woningen ontstaan.
Deze problemen worden dus niet zozeer veroorzaakt door te hoge
grondwaterstanden (zie bijlage 6.1) in de openbare ruimte en kunnen veelal niet
worden opgelost door maatregelen door de gemeente in de openbare ruimte.
Het treffen van maatregelen kan daarom niet gerekend worden tot de
gemeentelijke zorgplicht inzake grondwateroverlast.

6.5. Doelmatig beheer
6.5.1. Gegevensbeheer [4.1]
De basisgegevens en onderhoudstoestand van het openbaar vuilwaterstelsel en
hemelwaterstelsel zijn bekend en opgenomen in het beheersysteem.
Wel is er nog een achterstand in het verwerken van revisiegegevens.
De basisgegevens en kwalitatieve toestand van de infiltratievoorzieningen en het
openbaar ontwateringsstelsel zijn nog niet bekend en ingevoerd in een
beheersysteem.
6.5.2. Voorlichting en klachtenafhandeling [4.3]
De klachtenafhandeling via de Bel- en Herstellijn is weliswaar goed
georganiseerd, maar voor klachten rond wateroverlast vindt nog geen eenduidige
registratie plaats. De oorzaak van klachten is nog niet altijd goed te herleiden.
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De gemeentelijke website voorziet voldoende in algemene voorlichting over
beleid rond afvalwater en hemelwater alsook over de uitvoering van projecten.
Voor de nieuwe zorgplicht voor problemen door grondwater zijn nog niet alle
plannen en beleid voor burgers (digitaal) beschikbaar. Ook de inrichting van een
grondwaterloket voor grondwateroverlast zal nog verder worden vormgegeven.
6.5.3. Plannen [4.2]
Afgezien van plannen en onderzoeken voortkomend uit nieuw beleid ontbreken
nu nog een praktisch werkprotocol op basis van het meetplan riolering, een
calamiteitenplan en een actualisatie van het reinigings- en inspectieplan.
Vanwege de relaties tussen riolering, rioolwaterzuiveringsinstallatie en het
oppervlaktewater stellen we een calamiteitenplan samen met het waterschap op.
6.5.4. Werkprocessen [4.4]
De systematiek voor het bepalen van maatregelen, zoals vermeld in hoofdstuk 5,
is nog niet volledig ingevoerd.
Operationele plannen voor riolerings- en wegbeheer worden jaarlijks op elkaar
afgestemd. Een afstemming met doorkijk over langere periode ontbreekt nog.
Hetzelfde geldt voor een structurele afstemming met andere programma’s
(bijvoorbeeld mobiliteit) en stedelijke herstructurering.

6.6. Samenvatting toetsing huidige situatie
Bijlage 5.1 bevat een totaal overzicht van de toetsing van de huidige situatie.
De belangrijkste resultaten zijn hieronder kort samengevat.
Op het niveau van (functionele) eisen aan voorzieningen voldoet de huidige
situatie aan de gewenste situatie op de volgende onderdelen:
− de capaciteit van de riolering om het (afval)water te verwerken;
− de vervuiling vanuit de riolering naar oppervlaktewater;
− de basisgegevens en kwalitatieve toestand van de riolering;
− de informatievoorziening voor burgers (exclusief de zorgplicht grondwater);
Op
−
−
−

de volgende onderdelen wordt nog niet voldaan aan de gewenste situatie:
eenduidig afhandelingen van klachten/meldingen over (water)overlast;
het tijdig verwerken van revisiegegevens;
afstemming tussen overige programma’s en projecten.

Niet bekend is of voldaan wordt aan de gewenste situatie voor:
− de aanpak van ongewenste lozingen van afvalwater op het riool;
− de werking van infiltratie bij hevige neerslag;
− de werking van openbaar ontwateringsstelsel.
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7 Strategie en activiteiten
7.1. Inleiding strategie en activiteiten
De gewenste situatie (uitgedrukt in doelen, functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden) kan soms op meerdere manieren bereikt worden.
Daarbij dienen keuzen gemaakt te worden in bijvoorbeeld aard, tijdstip en
urgentie van activiteiten.
Indien uit de toetsing is gebleken dat de huidige situatie niet overeen komt met
de gewenste situatie (niet bekend of voldoet niet) is in hoofdstuk 7.2 een
strategie beschreven.
Niet op alle onderdelen is het formuleren van een strategie relevant,
zoals bij het ontbreken van gegevens. Dit kan direct tot een maatregel leiden,
namelijk inventariseren.
Ook geldt hierbij dat sommige onderdelen tot meer dan één zorgplicht gerekend
kunnen worden.

7.2. Strategieën
De nummering [ nr.] van de onderdelen/onderwerpen correspondeert met die uit
bijlage 5.1 (doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden).
7.2.1. Inzameling en transport van stedelijk afvalwater
Aanleg van nieuwe riolering bij bestaande percelen [1.1.]
De aanleg van riolering in openbaar terrein of IBA’s voor ongezuiverde,
bestaande lozingen van huishoudelijk afvalwater kan via de rioolheffing bekostigd
worden.
De strategie is aansluiting op riolering, tenzij de aanleg van een IBA goedkoper is.
Voor de percelen die niet worden aangesloten op de riolering of een IBA vragen
we ontheffing aan aan bij de provincie van de gemeentelijke zorgplicht voor
inzameling en transport van afvalwater .
Aanleg van nieuwe riolering bij nieuwbouw wordt niet bekostigd uit de
rioolheffing, maar via de grondexploitatie.
Goede kwalitatieve toestand van de riolering [1.2, 1.4, 1.5 en 1.10]
Het beoordelingsproces om te komen tot de juiste maatregelen aan de riolering
op het juiste moment is beschreven in bijlage 7.2.
Riolen waar ingrijpmaatstaven bereikt zijn vernieuwen of repareren we binnen
twee jaar.
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Controle van lozingen [1.3.]
De strategie voor controle op lozingen van afvalwater op de riolering is onderdeel
van de uitvoering van de taken betreffende de Wet milieubeheer.
De algemene strategie voor handhaving van milieuvoorschriften aan inrichtingen
is gebaseerd op een inschatting van risico’s voor het milieu en de leefomgeving:
hoe meer risico, des te intensiever de handhaving.
Algemene strategie handhaving inrichtingen:
In de gemeente Nijmegen vallen 2.500 inrichtingen onder de werkingssfeer van de Wet
milieubeheer. Met de komst van het ActiviteitenBesluit (AB) zijn deze bedrijven onderverdeeld in
een 4-tal typen: Type A, B en C en de zogenaamde IPPC-bedrijven. Type A bedrijven zijn niet
meer meldingsplichtig (maar vallen nog wel onder milieuwetgeving). Voor Nijmegen zijn dit er
circa 1000. Voor de overige 1500 inrichtingen is een nieuwe prioriterings- en
planningssystematiek ontworpen en in het bedrijvenbestandsbeheer geïmplementeerd. De
toegepaste formule in de Nijmeegse probleemanalyse is gebaseerd op 'risico = kans x effect'. De
'effectfactor' bestaat uit een vijftal effecten die bij niet-naleven van de regels een rol spelen:
financiële gevolgen, fysieke veiligheid, kwaliteit leefomgeving, natuur en volksgezondheid. De
basis voor de risicofactor zijn de 57 activiteiten zoals in het Activiteitenbesluit genoemd en het
naleefgedrag. De grootte en de milieurelevantie van iedere activiteit zijn aan alle inrichtingen
gekoppeld. Dit vormt samen met een scoringssystematiek voor het naleefgedrag een bepaald
puntentotaal. Inrichtingen boven een bepaald puntentotaal worden minimaal 2 maal per jaar
bezocht. Inrichtingen met een “gemiddeld”puntentotaal worden minimaal 1 maal per jaar
integraal bezocht. Inrichtingen met nog minder punten worden alleen op basis van aspecten of
zelfs helemaal niet (behoudens klachten) bezocht.
Afvalwaterlozingen
Indien van toepassing vindt er tijdens een bezoek altijd controle plaats op het lozen van het
bedrijfsafvalwater. Dit varieert van administratieve controles op het ledigen en reinigen van
afscheiders tot het nemen van controlemonsters voor directe toetsing aan de gestelde
lozingseisen.
Grote afvalwaterlozers hebben vaak meer dan alleen deze lozingsactiviteiten en worden minimaal
één maal per jaar gecontroleerd. Met de inwerkingtreding van de Waterwet wordt de gemeente
bevoegd gezag voor indirecte lozingen (d.w.z. lozingen op de riolering) van enkele grote
afvalwaterlozers, waar nu nog het waterschap bevoegd gezag voor is.

7.2.2. Inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater
Functioneren van infiltratievoorzieningen [2.1.]
Dit geldt voor zowel het lediging (infiltreert het water voldoende snel?) als de
vervuiling (veroorzaakt infiltratie verontreiniging van de bodem?).
De strategie op dit onderdeel is dus om eerst in te zetten op het monitoren
(meten en waarnemen) als structureel onderdeel van de beheercyclus.
Daarnaast voeren we meerdere jaren achtereen projectmatig onderzoek voor
enkele specifieke systemen (wadi, infiltratieputten).
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Capaciteit vuilwaterriool- en hemelwaterstelsel bij hevige neerslag [2.3]
Wegens ontbreken van structurele ernstige problemen met wateroverlast tijdens
hevige neerslag nemen we vooralsnog geen grootschalige verbetermaatregelen.
Het accent zal de komende jaren vooral liggen op meten en waarnemen van het
hydraulisch functioneren van de vuil- en hemelwaterstelsels.
Klimaatontwikkeling en hemelwaterafvoer
Er is nog betrekkelijk weinig bekend over de gevolgen van klimaatontwikkeling
voor zowel de neerslag en daarmee de hemelwaterafvoer in de stad.
Het KNMI heeft voor 2050 vier scenario’s: Per luchtstromingspatroon9 wordt een
basis- en plusscenario geschetst voor de gemiddelde wereldtemperatuur.

Figuur 7.1: KNMI klimaatscenario’s (bron: Klimaat in de 21ste eeuw, KNMI, 2006)

Afhankelijk van het klimaatscenario kan de gemiddelde jaarlijkse (zomer)
neerslaghoeveelheid in 2100 zowel toe- als afnemen zoals blijkt uit figuur 7.2.

Figuur 7.2: gemiddelde zomerneerslag bij de KNMI 2006 scenario’s (bron: Extreme zomerneerslag
2006 en klimaatscenario’s, KNMI publicatie 215, 2007)

9

G=gemiddeld; W=Warm
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Voor de hemelwaterafvoer in de stad zijn echter niet zozeer de gemiddelde
jaarlijkse hoeveelheden relevant als wel de neerslagextremen.
Het aantal natte dagen neemt af, maar de neerslagextremen gemeten naar de
dagsom van de neerslag, die in theorie eenmaal per 10 jaar wordt overschreden,
zullen naar verwachting wel toenemen.
De mate van toename is weer afhankelijk van het klimaatscenario.

Figuur 7.3: Gevolgen voor neerslag in de zomer rond 2100 ten opzichte van het basisjaar 1990
volgens de KNMI’06 klimaatscenario’s.

Vanwege het ontbreken van structurele ernstige problemen met wateroverlast
ligt het accent ten aanzien van klimaatontwikkeling en hemelwaterafvoer in de
komende jaren op onderzoek (risicoanalyse) en monitoring.
Een dergelijke risicoanalyse moet inzicht bieden in locaties, ernst en omvang van
wateroverlast bij toenemende hevige neerslag en mogelijke oplossingen.
Indien uit de risicoanalyse blijkt dat op termijn maatregelen nodig zijn om in te
spelen op toename van hevige neerslag biedt de visie van de stichting Rioned
een helder kader. Afhankelijk van de lokale situatie kan gekozen worden voor
verschillende oplossingen, bijvoorbeeld het tijdelijk bergen van water op straat in
vlakke gebieden.

voor aanpassing wegprofiel

na aanpassing wegprofiel

Figuur 7.4: gecontroleerd water op straat (bron: klimaatverandering, hevige buien en neerslag,
stichting Rioned, 2008)
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Emissie naar oppervlaktewater [2.4.]
In 2007 en 2008 is in gezamenlijke opdracht van waterschap Rivierenland en
gemeente Nijmegen en in samenwerking met Rijkswaterstaat Oost-Nederland de
Integrale optimalisatie (afval)watersysteem Nijmegen uitgevoerd (Haskoning,
2008). Zie hoofdstuk 4.3.6.
De resultaten van deze studie hebben de vraag opgeworpen of ook we in de
komende jaren door moeten gaan met het afkoppelen van hemelwaterafvoer als
maatregel om vuilemissie vanuit de riolering te verminderen (basisinspanning).
Emissie, scenario
In bestuurlijk overleg met het waterschap (mei 2008) is gekozen voor het
volgende scenario:
− de gemeente blijft hemelwater afkoppelen van de riolering
De resultaten van de optimalisatiestudie rechtvaardigen echter wel een
verlaging van de ambities (per 1-1-2010 resteert nog circa 30 hectare);
− de gemeente zet het zandfilter tot uiterlijk 2019 in, tot het moment dat
voldoende afgekoppeld is of alternatieve maatregelen genomen zijn;
− het waterschap optimaliseert de bedrijfsvoering van rioolgemaal De Biezen.
Daarmee handhaven we de visie uit het Waterplan Nijmegen (2001) en houden
we in beginsel ook vast aan de bestuurlijke afspraken met het waterschap (2003
en 2008) en de deelovereenkomsten van het Waterplan Nijmegen (2003).
We zetten de optimalisatie van het (afval)watersysteem in samenwerking met
het waterschap voort volgens de aanbevelingen uit de optimalisatiestudie.
Om ruimte te bieden aan verdergaande optimalisatie ligt het tempo van
afkoppelen de eerste jaren van het GRP 2010-2016 wat lager (gemiddeld 2,5
hectare per jaar).
Emissie, afkoppelen - methoden/technieken
De afgelopen jaren hebben een aantal inzichten en ervaringen opgeleverd over afkoppelen:
- Er is landelijk nog betrekkelijk weinig bekend over de waterdoorlatendheid van
infiltratievoorzieningen op langere termijn (> 10 jaar). Op meerdere locaties en systemen
in Nijmegen (o.a. wadi’s Waalsprong, infiltratieriolen) is geconstateerd dat, door het
dichtslibben, het water in de voorzieningen niet snel genoeg wegzakt. Vooral over de
(on)mogelijkheden van en kosten voor het herstel van de waterdoorlatendheid van
ondergrondse voorzieningen is nog veel onduidelijkheid.
- Er is, ook in den lande, nog betrekkelijk weinig bekend of door onderhoud en tegen welke
onderhoudskosten het waterdoorlatend vermogen van de infiltratievoorzieningen
voldoende hersteld wordt. Dit is ook als belangrijk risico aangeduid in het rapport “Studie
autonoom afkoppelen Nijmegen Oost” (Ingenieursbureau Nijmegen, november 2008).
- Toepassing van ondergrondse infiltratievoorzieningen strookt ook niet goed met het
streven naar zichtbaarheid van water in de leefomgeving (waterbewust). Het water blijft
nog steeds in ‘een putje’ lopen.
- Er is nog maar een begin gemaakt met onderzoek naar de kosten en baten voor het
afkoppelen. Nijmegen heeft in 2008/2009 deelgenomen aan een pilot hierover van het
ministerie van VROM (zie 4.3.6.).
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In het GRP 2010-2016 kiezen we daarom zoveel mogelijk voor afkoppelen:
- via bovengrondse afstroming en infiltratie van hemelwater in combinatie met
verbetering van de groenvoorzieningen
Uit de studie ‘Autonoom afkoppelen hemelwaterafvoer, Nijmegen Zuid
(Ingenieursbureau DGG)’ blijkt dat via deze methoden het grootste deel van
de resterende opgave te realiseren is.
- via bovengrondse afstroming van hemelwater (via de weg en berm) naar het
oppervlaktewater
- via bovengrondse afstroming en ondergrondse verticale infiltratie
Emissie, afkoppelen - instrumenten:
Uit de evaluatie van het GRP 2005-2009 blijkt dat ongeveer een kwart van het
afkoppelresultaat voortkomt uit regelgeving voor bouwplannen.
Met het nieuwe GRP 2010-2016 handhaven we de inspanningsverplichting uit
de Nijmeegse bouwverordening voor zowel nieuwbouw als herbouw.
De subsidieregeling van de gemeente voor het afkoppelen van hemelwaterafvoer
heeft zich tot dusver beperkt tot een bijdrage in de kosten voor afkoppelen van
bestaand ongewijzigd te handhaven verhard oppervlak.
Voor de periode van het nieuwe GRP wordt het ook mogelijk om ook in geval
van afkoppelen bij herbouw een subsidie te verlenen, omdat dit ook een bijdrage
levert aan het verminderen van de verharding die op het openbaar riool is
aangesloten.
De huidige subsidieregeling wordt hierop aangepast. Bij de aanpassing van de
subsidieregeling willen we ook ruimte bieden voor toepassen van vegetatiedaken
bij bestaande bebouwing.
Inspanningsverplichting
hemelwater op eigen terrein



Subsidie voor het afkoppelen
van hemelwaterafvoer

Nieuwbouw
Herbouw
 (nieuw)

Bestaande bebouwing

 (nieuw)
w.o. vegetatiedaken
Tabel 7.1: instrumenten afkoppelen hemelwaterafvoer: bouwverordening en subsidie

Immissie: kwaliteit oppervlaktewater [2.5.]
De algemene strategie voor immissie bestaat uit monitoring:
- Voor het gebied kanaalhaven-Neerbosch-Oost is nog nauwelijks informatie
voorhanden over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het accent zal de
komende jaren liggen op monitoren (door de gemeente) van lozingen vanuit
het rioolstelsel. Het waterschap is verantwoordelijk voor het monitoren van
de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater.
Het is zeer twijfelachtig of met de huidige inrichting van dit oppervlaktewatersysteem eigenlijk wel een goede waterkwaliteit valt te bereiken.
- In het oppervlaktewatersysteem Dukenburg-Lindenholt is de afgelopen jaren
veel onderzoek gedaan naar de chemische en ecologische kwaliteit van het
oppervlaktewater. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren veel maatregelen
uitgevoerd (herinrichting vijvers en baggeren). Uit monitoring door het
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-

waterschap moet blijken wat hiervan de effecten zijn op de kwaliteit van het
oppervlaktewater.
Het oppervlaktewatersysteem van de Waalsprong is nog volop in
ontwikkeling. Ook hier is nog weinig bekend over de kwaliteit van het
oppervlaktewater en de invloed van lozingen vanuit de riolering en de wadi’s.
De gemeente zal in de komende jaren onderzoek doen naar werking van de
wadi’s. Onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater is een taak van
het waterschap.

Immissie: kwaliteit bodem [2.6.]
Bij onderzoek naar gevolgen van infiltratie van hemelwater op de kwaliteit van de
bodem richten we ons op monitoring van wadi’s (Waalsprong) en verticale
infiltratie in zandgronden. Het onderzoek naar de werking van poreuze
infiltratieriolen, dat gestart is in 2008, zal worden voortgezet.
Immissie: gezondheidsaspecten [1.8]
Nijmegen beschikt over een aantal overstortvijvers: Archipelstraat, Houtlaan,
Grootstalselaan, Weg door Jonkerbos, Kanaalstraat (zie bijlage 2.1). Deze
voorzieningen vormen onderdeel van het gemeentelijk (gemengd) rioolstelsel en
zijn nodig om ernstige hinder bij hevige neerslag zoveel mogelijk te voorkomen.
Aan de aanwezigheid van de overstortvijvers kleeft een aantal mogelijke nadelen,
omdat bij hevige neerslag een mengsel van (huishoudelijk) afvalwater en
regenwater geloosd wordt:
o gezondheidsrisico’s:
Het overstortwater bevat onder andere micro-organismen. Mensen en dieren kunnen in
contact komen met overstortwater of restanten hiervan. Hierdoor bestaat de kans op
bijvoorbeeld diarree.

o visuele verontreiniging:
Het overstortwater bevat ook drijfvuil, zoals papier, plastic etc.

o vissterfte:
In sommige overstortvijvers wordt gevist, hoewel deze vijvers formeel geen visfunctie
hebben. De aanwezigheid van vissen levert een paar problemen op. Enerzijds woelen
sommige vissen de bodem om, waardoor het water troebel raakt. Daarnaast is het
zuurstofgehalte in het overstortwater vaak zeer laag waardoor vissen dood gaan.

Het droogvallende overstortveld Hatertseweg verdient speciale aandacht, omdat
hier de waterhuishoudkundige functie samenvalt met een speel- en
verblijfsfunctie (zie figuur 7.5). Bij de andere overstortvijvers speelt dit niet.
Ook vervolgen we het onderzoek naar gezondheidsrisico’s rond water in de stad
(zie 4.3.6.) bij wadi’s en waterspeelplaatsen.
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Figuur 7.5: overstortveld Hatertseweg na een flinke regenbui

De strategie ten aanzien van de overstortvijvers is:
- binnen het GRP 2010-2016 aanpak van de overstortveld Hatertseweg
In 2008 is een onderzoek afgerond naar de risico’s rond en oplossingen voor de
overstortveld aan de Hatertseweg. Het creëren van een ondergrondse berging met
behoud van het groene karakter van het gebied heeft de voorkeur.

-

voor de andere overstortvijvers onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden
om op (middel)lange termijn de gezondheidsrisico’s te verminderen.
De resultaten van dit onderzoek betrekken we bij de tussenevaluatie van het
GRP

7.2.3. Voorkomen of beperken van problemen door grondwaterstanden [3.1]
De komende jaren zullen vooral benut worden voor monitoring naar:
− het effect van de maatregelen in verband met de peilopzet van het MaasWaalkanaal;
− het effect van de dijkverlegging voor de grondwaterstanden in Lent;
− het effect van stopzetting of vermindering van de grondwaterwinning
Nieuwe Markt;
− de aard van de (grond)waterproblemen bij woningen;
Daarnaast bieden we via voorlichting burgers handvaten voor de aanpak van
bestaande problemen door grondwater.
Problemen met grondwaterstanden dienen overigens al in bij het ontwerp en
bouwrijp maken te worden voorkomen. De publicatie “Ontwatering in stedelijk
gebied” (Beter bouw- en woonrijp maken) is hierbij een belangrijke richtlijn.
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7.2.4. Doelmatig beheer
Reinigings- en inspectieplan riolering [4.2]
Met het reinigen van vuilwater- en hemelwaterriolen wordt de afstroming
hersteld. Bij het reinigen van riolen hanteren we een tweesporen-aanpak:
1. wijkgerichte aanpak:
Voor een wijkindeling sluiten we zoveel mogelijk aan bij officiële indeling in
stadsdelen en wijken van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl)
Bij de verschillende wijken kan overigens van een differentiatie sprake zijn in
de frequentie van reinigen en inspecteren.
2. functiegerichte aanpak:
De transportriolen vormen de ‘slagaders’ van het gemeentelijk rioolstelsel.
Het reinigen van transportriolen overstijgt een wijkgerichte aanpak en vereist
ook uitvoeringstechnisch een afzonderlijke benadering. Ook de kosten voor
het reinigen en inspecteren van transportriolen zijn vele malen hoger dan het
gemiddelde, niet alleen vanwege de grote afmetingen van de leidingen, maar
ook omdat deze riolen vaak onder hoofdverkeerswegen liggen, waardoor
zware verkeersmaatregelen nodig zijn. Vanwege de belangrijke
transportfunctie van deze riolen en de risico’s voor het weggebruik reinigen
en inspecteren we in 2010 en 2011 alle nu nog niet geïnspecteerde
transportriolen.
Voorlichting en klachtenafhandeling [4.4]
Voor de zorgplicht inzake grondwateroverlast richten we een grondwaterloket in:

Figuur 7.6: structuur grondwaterloket (verklaring: KCC = klantencontactcentrum)
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Werkprocessen [4.4]: bepalen van maatregelen
Bijlage 7.2 bevat een objectieve methode voor het bepalen van
beheermaatregelen voor de riolering, die we in het vervolg ook hanteren.
Ten aanzien van de keuze tussen het (traditionele) vervangen en het renoveren
van riolen hanteren we de volgende uitgangspunten:
- renovatie kan een goed alternatief zijn voor het vervangen van riolen;
- renovatietechnieken proberen we vooral toe te passen in situaties waar
vervangen van de riolering tot hoge kosten of schade aan de omgeving kan
leiden. Voorbeelden hiervan:
o
o
o
o
o

-

de aanwezigheid van archeologie in de bodem
de aanwezigheid van bodemverontreiniging
de aanwezigheid van duurzame en waardevolle bomen
bij zeer drukke wegen of (winkel)straten
bij diepliggende riolering of riolen met geen of weinig rioolaansluitingen.

de renovatie van het hoofdriool vindt alleen plaats als er geen problemen zijn
met de rioolaansluitingen (huis- en kolkaansluitingen);
na rioolrenovatie worden de rioolaansluitingen vervangen bij het eerstkomend
groot onderhoud aan de wegverharding.

Werkprocessen: afstemmen van plannen en projecten
Jaarlijks vindt afstemming plaats tussen de plannen voor weg- en rioleringsbeheer en overige plannen/programma’s met een doorkijk over 5-10 jaar.
Hierbij wordt gekeken of werk-met-werk gemaakt kan worden.
Deze afstemming resulteert in jaarplannen voor verschillende disciplines.
Het jaarplan riolering is onderdeel van de jaaropdracht Integraal waterbeheer.
meerjarenplanning
wegen

meerjarenplanning
riolering

planning
woonmilieuverbetering

stedelijke
herstructurering

afstemming
meerjarenplanning

programma ’s
mobiliteit, groen

jaarplan
wegen

jaarplan
riolering

jaarplan
woonmilieuverbetering

Figuur 7.7: schematische weergave voor afstemmen van plannen en programma’s
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7.3. Activiteiten
Activiteiten omvatten, naast de uitvoering van maatregelen, ook werkzaamheden
zoals het uitvoeren van onderzoek en het maken van plannen.
Voor de maatregelen aan voorzieningen gaan we uit van de volgende definities:
Begrip

Kenmerk betreffende toestand object

onderhoud

ongewijzigd handhaven

reparatie

beperkte toestandswijziging
ingrijpende toestandswijziging
(evenaren nieuwe aanleg)
verwijderen bestaand object;
plaatsen nieuw object

renovatie
vernieuwen
vervanging
verbetering

Kenmerk betreffende
functioneren systeem
herstel oorspronkelijk
functioneren
idem
idem
idem
aanpassen oorspronkelijk
functioneren

n.v.t.

Tabel 7.2: definities maatregelen

7.3.1. Onderhoud
We onderscheiden planmatig onderhoud aan de volgende objecten:
Object
riolen
kolken
gemalen en fonteinen
bijzondere objecten10
meetapparatuur
infiltratievoorzieningen
Tabel 7.4: onderhoud

Maatregel
reinigen, wortel- en vetfrezen
reinigen
controle en reinigen
controle en reinigen
controle en reinigen
reinigen, maaien (wadi’s)

Het reinigen van riolen voeren we vrijwel altijd uit in combinatie met het
inspecteren van riolen. Inspectie is een strikt genomen onderzoeksmaatregel.
Het planmatig karakter van het onderhoud houdt in dat de werkzaamheden zijn
opgenomen in een bestek of onderhoudscontract.
7.3.2. Reparatie
Voor een transparante boekhouding maken we bij reparatie (of herstel) van
putten, leidingen, kolken of rioolaansluitingen het volgende onderscheid:
Vorm van reparatie
planmatige reparatie
niet-planmatige reparatie
calamiteiten
Tabel 7.3: reparatie
10

Urgentie
niet per direct vereist
niet per direct vereist
per direct vereist

Karakter
planmatig
niet-planmatig
niet-planmatig

schuiven, afsluiters, kleppen, wervelventielen e.d.
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Planmatige reparatie
Tot planmatige reparatie behoort bijvoorbeeld het planmatige herstel van putten,
leidingen, kolken, rioolaansluitingen of infiltratievoorzieningen. Ook
deelrenovaties rekenen we tot reparatie.
Het planmatig karakter betekent dat een bestek of werkomschrijving aan het
werk ten grondslag ligt.
Het planmatig vervangen van rioolaansluitingen of kolken, bijvoorbeeld bij
wegrenovatie zonder dat hoofdriool vervangen wordt, behoort niet tot reparatie,
maar tot vervanging.
Op basis van de beoordeling van de rioolinspecties door de kwaliteitsbeheerder is
in de eerste paar jaar van het GRP 2010-2016 sprake van een intensivering van
het reparatieprogramma. Vanaf 2012 wordt geacht dit terug te vallen naar een
lager niveau.
Niet-planmatige reparatie
Hiertoe rekenen we onvoorziene veelal kleinschalige reparaties, die vaak via de
Bel- en Herstellijn binnenkomen, zoals verzakte kolken of rioolaansluitingen.
Calamiteiten
Tot calamiteiten worden alleen maatregelen gerekend voor tijdelijk herstel
(noodmaatregelen). Door bezwijking of lekkage van putten of leidingen kan
sprake zijn van ernstige risico’s voor weggebruikers of ontoelaatbare
belemmering van de afstroming van afvalwater, waardoor direct
(nood)maatregelen moeten worden genomen.
Wanneer blijkt dat de ernst en omvang van de schade dusdanig is dat een riool in
zijn geheel of gedeeltelijk moet worden vernieuwd wordt dit als investering
aangemerkt. In de jaarlijkse programmering wordt dan ook het voorbehoud
gemaakt dat calamiteiten altijd voor gaan op de geprogrammeerde investeringen.
7.3.3. Vernieuwing
Tot vernieuwen rekenen we vervanging en renovatie.
Belangrijk is te vermelden dat het aantal kilometers te vernieuwen riool geen
goede maat meer is voor het bereiken van een goede kwalitatieve toestand van
de riolering en evenmin voldoende recht doet aan het zo effectief
mogelijk aanwenden van budget.
Bijlage 7.1 bevat een specificatie van de kosten voor rioolvernieuwing.
Daartoe behoort ook om in de periode 2012 t/m 2016 lekkages over totaal circa
25 kilometer vuilwaterriool in Dukenburg via (deel)renovatie te verhelpen.
Ook het vervangen of renoveren van gemalen en rioolaansluitingen behoort tot
vernieuwing.
In de planperiode van het GRP 2010-2016 is tevens een toename voorzien in het
vernieuwen van infiltratievoorzieningen (wadi’s en infiltratieverharding).
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7.3.4. Verbetering
Tot verbetering van het functioneren voorzieningen rekenen we de volgende
maatregelen:
Inzameling en transport van stedelijk afvalwater
− maatregelen vanuit nadere optimalisatie: in onderzoek en n.t.b.;
− maatregelen rond de doorvoer van afvalwater: aanpassen van de persleiding
bedrijventerrein De Grift om de doorvoer van afvalwater via het rioolstelsel
van de gemeente Overbetuwe te beëindigen;
− maatregelen om energieverbruik door rioolgemalen te verminderen.
Inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater
− verbeteren van de overstortvijvers;
− afkoppelen van hemelwaterafvoer;
− verbeteren van de hemelwaterafvoer bij hevige neerslag.
Op basis van de studie Integrale optimalisatie (afval)watersysteem Nijmegen
resteert per 1-1-2010 een opgave van ca. 30 ha. Op grond van de
deelovereenkomst met het waterschap (2003) moet dit uiterlijk 2019
gerealiseerd zijn.
Voor de planperiode van het GRP 2010-2016 is daarbij uitgegaan van een
gemiddeld resultaat van 2,5 hectare per jaar, waarvan op basis van de cijfers uit
de evaluatie verwacht wordt dat gemiddeld 0,5 hectare per jaar met subsidie van
de gemeente via herbouwprojecten en particuliere afkoppelprojecten wordt
gerealiseerd.
De kosten voor het saneren van de overstortvijver Hatertseweg zijn gebaseerd op
het rapport ‘Onderzoek overstortvijver Hatertseweg’ (Ingenieursbureau DGG,
november 2008).
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7.3.5. Plannen
In de planperiode stellen we de volgende plannen:
Operationele plannen:
− we stellen jaarlijks een plan op voor vernieuwing van de riolering
− we stellen jaarlijks een plan op voor planmatige reparatie aan riolering
− we actualiseren in 2010 het reinigings- en inspectieprogramma
− we stellen in 2010 een onderhouds- en inspectieplan op voor het openbaar
ontwateringsstelsel
Strategische plannen:
− we brengen in de periode 2010-2012 in kaart wat de implicaties zijn van
scenario’s voor klimaatontwikkeling voor de afvoer van hemelwater in de
stad en wat de oplossingsrichtingen kunnen zijn;
− we onderzoeken in 2010-2011 de wenselijkheid van mogelijke maatregelen
bij de overstortvijvers;
− we doen doorlopend onderzoek naar het optimaliseren van het
(afval)watersysteem.
Beleidsmatige plannen:
− we laten door een onafhankelijke partij in 2013 een tussenevaluatie uitvoeren
voor het GRP 2010-2016;
− in 2016 stellen we een nieuw gemeentelijk rioleringsplan op.
7.3.6. Onderzoek
In de periode van het GRP 2010-2016 voeren we het volgende onderzoek uit:
Inventariseren:
− we inventariseren de ontbrekende basisgegevens voor de
infiltratievoorzieningen en het openbaar ontwateringsstelsel;
− de achterstand in het verwerken van revisie wordt weggewerkt;
Monitoren (waarnemen en meten):
− we inspecteren jaarlijks de kwalitatieve toestand van een deel van de
riolering op basis van het te actualiseren reinigings- en inspectieprogramma;
− we bewaken het hydraulisch functioneren van het riool en de rioolgemalen
doorlopend via een meetprotocol op basis van het meetplan riolering;
− we onderzoeken de werking van een paar typen infiltratievoorzieningen;
− we bewaken de werking van het openbaar ontwateringsstelsel op basis van
het op te stellen onderhoud- en inspectieplan;
− we vervolgen in de periode 2010-2016 met gebiedsdekkend onderzoek naar
de aard, omvang en gevolgen van (grond)wateroverlast;
− we voeren lokaal onderzoek uit bij klachten over grondwateroverlast;
− we vervolgen het onderzoek naar gezondheidsrisico’s voor water in de stad
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7.3.7. Voorlichting en klachtenafhandeling
Voorlichting
Tijdens de looptijd van het GRP 2010-2016 voeren we de volgende activiteiten
uit op het gebied van voorlichting en klachtenafhandeling:
− we richten een grondwaterloket in, zowel procedureel (Open Huis en backoffice) als inhoudelijk (informatievoorziening op de website);
− we zetten de voorlichting en advisering rond het afkoppelen van hemelwater
voort.
Klachtenafhandeling
We werken aan een meer eenduidige registratie van klachten rond riolering en
water, waardoor een beter zicht ontstaat in de relatie tussen oorzaak en gevolg.
7.3.8. Vergunningen
Op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) dient de
gemeente over een vergunning te beschikken voor lozingen vanuit de riolering op
het oppervlaktewater.
Voor lozingen op rijkswater is Rijkswaterstaat bevoegd gezag, voor lozingen op
overig oppervlaktewater is het waterschap Rivierenland bevoegd gezag.
De Wvo wordt naar verwachting in 2010 opgenomen in de Waterwet.
Lozingen vanuit riolering vallen dan niet meer onder werkingssfeer van de
Waterwet, maar onder een nieuwe AMvB (Besluit lozingen afvalwater buiten
inrichtingen). Voor deze lozingen is dan geen vergunning meer vereist, maar
dient voldaan te worden aan algemene regels.
Aan individuele lozingen kunnen doro het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften
worden opgelegd, indien daar voldoende aanleiding toe bestaat.
Een overzicht van de lozingswerken van het vuil- en hemelwaterriool is
opgenomen in bijlage 7.3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijlagen bij dit hoofdstuk:
7.1 toelichting inspectie, reparatie en vernieuwing vuil- en hemelwaterriolen
7.2 beslismodel beoordeling van riolering
7.3 gegevens lozingswerken vuil- en hemelwaterriool
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8. Laten, baten en personeel
Het hoofdstuk Kosten, baten en personeel beschrijft:
− de financiële structuur van het GRP 2010-2016 en de financiële
uitgangspunten daarbij (8.1)
− de kosten (8.2) om de doelen te bereiken en hoeveel personeel daarvoor
nodig is (8.5)
− de hoogte en ontwikkeling van de baten/rioolheffing (8.3) en de
Geïntegreerde Voorziening GRP (8.4)
Onderstaande tabel 8.1 bevat een overzicht van alle lasten en baten in de
planperiode van het GRP 2010-2016.

Jaren

SUBSpaar- Dotatie Overige
TOTALE
bedrag Onder- expl.
Vrijval TOTAAL
LASTEN BTW LASTEN
Invest. houd
Lasten expl.

TOTALE
BATEN

2010

6,9

2,3

2,5

-0,7

10,9

1,1

12,1

12,1

2011

6,9

2,3

2,4

-0,7

10,9

1,2

12,1

12,1

2012

6,9

2,3

2,4

-0,7

10,8

1,2

12,0

12,0

2013

6,9

2,3

2,3

-0,7

10,7

1,2

11,9

11,9

2014

6,9

2,3

2,3

-0,7

10,7

1,1

11,8

11,8

2015

6,9

2,3

2,4

-0,7

10,8

1,1

11,9

11,9

2016

6,9

2,3

2,3

-0,7

10,7

1,1

11,8

11,8

TOTAAL

48,4

15,8

16,5

-5,0

75,7

7,9

83,6

83,6

Tabel 8.1 Totale lasten en baten GRP 2010-2016 (bedragen x miljoen euro; prijspeil 1 januari
2010)

8.1 Financiële structuur
Uitgangspunt is dat de financiële structuur een in de periode 2010-2016
gelijkblijvend riooltarief mogelijk maakt.
Belangrijke doel is verder een transparanter, helderder en zo eenvoudig mogelijke
structuur, met zuivere toepassing van het zogenaamde spaarsysteem voor alle
vervangings- en verbeteringsinvesteringen en van een geïntegreerde voorziening,
waarin de drie te onderscheiden componenten voor onderhoud, spaardeel voor
investeringen en jaarlijkse financiële resultaten in samenhang met elkaar, maar
wel apart zichtbaar worden bewaakt en verantwoord.
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Sinds het verschijnen van het GRP 2005-2009 heeft de Commissie BBV een
notitie over rioleringen en heeft de Gemeentelijke Rekenkamer in 2008 haar
“Nazorgonderzoek riolering” alsook in maart 2009 de ‘Handreiking wettelijke
eisen rond financiële stromen riolering” uitgebracht.
Van deze stukken en met name van de stukken van de Rekenkamer is uitgebreid
gebruik gemaakt bij het vervolmaken van de financiële structuur.
Een en ander is vertaald in de volgende opzet:
Rekenperiode egalisatie rioolheffing
Om schommelingen in de rioolheffing te voorkomen vindt egalisatie via een
voorziening plaats over een bepaalde termijn. We kiezen daarbij voor een periode
van 20 jaar.
Hiermee voorkomen we dat er na de looptijd van dit GRP 2010-2016 een grote
verandering van het tarief optreedt. Zo’n verandering zou immers impliceren dat
kosten naar de toekomst zijn doorgeschoven of onterecht bij de huidige
gebruikers in rekening worden gebracht.
De gekozen termijn van 20 jaar hangt ook samen met de onder ‘’Investeringen’’
beschreven systeemwijziging.
Argument is ook dat de gekozen termijn goed aansluit bij de ‘’Handreiking
wettelijke eisen rond financiële stromen riolering” van de Rekenkamer, waarin zij
stelt dat een termijn van 10 tot 20 jaar voor tariefstelling acceptabel is. Een
langere termijn waarover egalisatie van de heffing plaatsvindt voor wat betreft
de kostendekkendheid van het riooltarief is niet realistisch, omdat naarmate deze
termijn langer wordt de hardheid van de ramingen afneemt.
Investeringen
Bij het opstellen van het GRP 2005-2009 is nog uitgegaan van drie
systematieken voor de dekking van de investeringen. Bij de Update GRP 20052009 is al teruggegaan naar twee systematieken, te weten:
- afschrijven in 40 jaar van de investeringen voortvloeiende uit GRP’s van voor
2005;
- een soort spaarsystematiek voor de investeringen voortvloeiend uit het GRP
2005-2009.
Wij willen een stap verder gaan ter wille van een optimale toepassing van de
spaarsystematiek, en ter vergroting van transparantie en van eenduidigheid.
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Allereerst: Hoe werkt de spaarsystematiek?
− In de begroting wordt een structurele dotatie geraamd die jaarlijks in de
voorziening wordt gestort om zo te sparen voor de investeringen alsmede om
zo de afbouw van de boekwaarde van de geactiveerde investeringen te
financieren;
− Investeringen worden geactiveerd in de balans;
− De spaarcomponent (het ontvangen spaardeel uit het rioolrecht) dient als
bijdrage van derden hierop in mindering te worden gebracht (exclusief de
interne rentelasten);
− Wat resteert is dan de boekwaarde, waarvoor dus nog geen spaarbedragen
zijn ontvangen en die in de balans dient te worden opgenomen.
Wij kiezen er voor alle investeringen, dus zowel voor de boekwaarde van de
geactiveerde investeringen als voor de in de toekomst te plegen investeringen, te
verwerken via de systematiek van sparen in een voorziening (onderdeel van de
hieronder nader omschreven Geïntegreerde Voorziening GRP).
Dit betekent dat de boekwaarde van de geactiveerde investeringen op de balans
circa € 31,3 mln nu ook onder deze spaarsystematiek dienen te worden
gebracht. Bij de berekening van de spaarcomponent voor deze ´oude´
investeringen gaan we uit van een afschrijving over een termijn van 20 jaar. Met
deze termijn is er op korte termijn geen noemenswaardig verschil tussen het
spaarbedrag voor deze ´oude´ investeringen vergeleken met de huidige
kapitaalslasten bij meerjarig afschrijven over 40 jaar.
Onderhoud
Om de lasten voor onderhoud gelijkmatig te spreiden kiezen we voor een
jaarlijkse gelijke dotatie vanuit de exploitatie aan een voorziening (onderdeel van
de Geïntegreerde Voorziening GRP). Deze dotatie bedraagt jaarlijks circa € 2,3
mln.
De kosten voor onderhoud (inclusief de post ‘’reparaties’’) hebben in de planning
een piek in 2010 en 2011 als gevolg van de introductie van de nieuwe
werkwijze waarin onderhoud een zwaardere rol krijgt vergeleken met de periode
2005-2009. De bestaande Voorziening GRP-nieuw is gedurende 2005-2009
gevoed met extra voedingsdotaties ten behoeve van afvlakking van de kosten
voor de voorziene investeringspiek na 2009. Het GRP 2010-2016 resulteert
vanuit zijn nieuwe systematiek niet in die voorheen verwachte investeringspiek.
Wel is het resultaat dat er gedurende 2010 en 2011 meer onderhoud en
reparatie aan de belangrijkste riolen is gepland. Dit zou tot gevolg hebben dat de
onderhoudsvoorziening (deel van de Geïntegreerde Voorziening GRP) de eerste
jaren technisch gesproken negatief zou komen te staan doordat de dotatie voor
onderhoud kleiner is dan de feitelijke kosten.
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Overige kosten (exploitatie)
De volgende kostenposten vertonen een gelijkmatig beeld over de jaren. Voor
deze posten is het niet nodig en ook niet toegestaan om via een voorziening te
werken:
− Onderzoek
− Plannen
− Voorlichting
− Beheer
− Personeel
− Bijdrage aan overige programma’s (straatvegen, perceptiekosten)
Bijlage 8.2.c bevat een overzicht van de overige exploitatielasten.
Financiële resultaten op de exploitatie
De werkelijke lasten en baten zullen afwijken van de ramingen. Dat geldt dus
voor drie componenten:
- onderhoud
- spaardeel investeringen
- overige exploitatiekosten
Deze worden gestort/onttrokken aan een voorziening (onderdeel van de
Geïntegreerde voorziening GRP).
Kostendekkendheid tarief
In de bepaling van de tarieven (rioolheffing) is kostendekkendheid leidend. De
wettelijke regel schrijft voor dat de geplande opbrengsten niet hoger mogen zijn
dan de geraamde kosten. Ook wordt bij vaststelling van het tarief rekening
gehouden met ‘De handreiking kostentoerekening leges en tarieven 2007’,
opgesteld door Deloitte in opdracht van het ministerie van Biza.
Jaarlijks balans opmaken
Jaarlijks zal bij de jaarrekening worden aangegeven hoe de omvang van de
geïntegreerde voorziening zich verhoudt met het meerjarenkader en de werkelijke
lasten voor investeringen, onderhoud en de overige exploitatie en de
ontwikkeling van de rioolrechten.
Dit is dan ook het moment om op basis van de bevindingen eventueel
aanpassingen voor te stellen en/of keuzes te maken ten aanzien van de
voorziening. Het gevolg kan dan zijn om tot heroverweging van de tariefstelling
over te gaan.
Areaaluitbreiding
Ook in de komende jaren zal Nijmegen zowel uitbreidings- als
inbreidingsprojecten hebben, de zogenaamde areaaluitbreidingen. Dit zal in de
eerste jaren, bij gelijkblijvend tarief (rioolheffing) een voordeel opleveren omdat
de extra baten van de extra volumes (woningen/ niet-woningen) hoger zullen zijn
dan de extra lasten. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de
investeringen voor rioolaanleg uit planexploitaties worden gedekt en dus niet via
de rioolheffing hoeven te worden gedekt.
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Het is onzeker wanneer en in welke hoeveelheden het areaal zich uitbreidt.
Daarom is het lastig de financiële effecten hiervan planmatig in te schatten.
Om die reden kiezen we er primair voor om in dit GRP 2010-2016 geen rekening
te houden met areaaluitbreidingen maar deze jaarlijks in november bij de
vaststelling van de begroting en bij de vaststelling van de hoogte van het
rioolrecht, in beeld te brengen en zo nodig te vertalen naar noodzakelijke
aanpassingen (denk aan aanpassingen in de sfeer van onderhoudslasten en baten
rioolrecht).
Areaaluitbreiding zal mogelijk wel worden ingezet om een negatieve stand van de
Voorziening op te vangen. Een negatieve stand, hoe gering ook, van de
voorziening is volgens de B&V-regels niet toegestaan.
In de cijfers van dit GRP zijn vooralsnog geen ontwikkelingen verwerkt ten
aanzien van het areaal van woningen en niet-woningen. Bij uitbreiding van het
areaal stijgt, bij gelijkblijvende tarieven, de opbrengst aan rioolrecht, terwijl de
lasten in de eerste jaren niet navenant toenemen. Immers, de areaaluitbreiding
brengt in de beginjaren relatief weinig kosten aan beheer en vervanging met zich
mee. Met het verschil tussen opbrengst aan rioolrecht en kosten van de
areaaluitbreidingen wordt de licht negatieve stand van de voorziening
opgevangen. Dit is overigens alleen nodig als op realisatiebasis blijkt dat de
voorziening daadwerkelijk negatief gaat lopen.
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8.2 Lasten
In hoofdstuk 8.2 wordt inzicht gegeven in de geraamde kosten voor
investeringen (8.2.1), onderhoud en reparatie (8.2.2), overige exploitatielasten
(8.2.3) en BTW (8.2.4) voor de periode van 2010 t/m 2016. Voor de periode
daarna en voor nadere specificaties wordt naar de bijlagen verwezen.
Een overzicht van alle kosten is opgenomen in de bijlage 8.1 (prijspeil 2009).
Bijlage 7.2 bevat een toelichting op de (totstandkoming van de) kosten voor
rioolvernieuwing en -reparatie.
8.2.1. Investeringen
Hoofdstuk 8.2.1. beschrijft de kosten voor aanleg van nieuwe riolering, het
vernieuwen en verbeteren van het openbaar vuilwaterriool, hemelwater- en
ontwateringsstelsel.
De vertaling van deze kosten naar een spaarbedrag investeringen is beschreven
in hoofdstuk 8.4 (Voorziening).
Aanleg nieuwe riolering
Dit betreft aanleg van riolering of individuele voorzieningen voor behandeling van
afvalwater van bestaande bebouwing of bewoonde objecten. Het betreft
voornamelijk woningen, die door ontwikkeling met de Waalsprong op de riolering
kunnen worden aangesloten. Totaal is € 50.000,- per jaar voor opgevoerd.
Vernieuwen
Voor de gemiddelde kosten voor rioolvervanging en -renovatie zijn bedragen
aangehouden van respectievelijk € 609 en € 211 per meter. Deze kosten zijn
inclusief putten, aansluitingen en gebruikelijke toeslag volgens de Leidraad
Riolering.
Daarnaast is bij rioolvervanging gerekend met jaarlijks € 100.000 voor extra
kosten in verband met aanwezigheid van archeologie.
In de planperiode bedragen kosten voor rioolvernieuwing gemiddeld iets minder
dan € 3 miljoen per jaar.
Voor de kosten voor het verhelpen van lekkages van vuilwaterriolen in
Dukenburg via renovatie is in de periode 2012 tot met 2016 een bedrag
aangehouden van € 780.000 per jaar.
Binnen de looptijd van het GRP 2020-2016 is verder vervanging gepland van
enkele tientallen drukrioleringpompjes in 2010 ( € 200.000) en renovatie van
rioolgemaal Lindenholt in 2011 (€ 300.000).
Tot vernieuwing behoort ook het vervangen van (onderdelen van)
infiltratievoorzieningen, zoals wadi’s en infiltratieverharding (in de planperiode
oplopend van € 30.000,- tot € 150.000,-) en overige voorzieningen, zoals
meetapparatuur en bijzondere objecten (totaal € 30.000,-/jaar).
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Verbeteren
Bij de kosten van het afkoppelen van hemelwater via projecten die door de
gemeente zelf worden uitgevoerd (gemiddeld 2,0 hectare per jaar) is gerekend
met een gemiddeld bedrag van € 15,- per m2, gebaseerd op kosten van reeds
gerealiseerde projecten in Nijmegen.
Voor het afkoppelen via subsidie van de gemeente (gemiddeld 0,5 hectare per
jaar) is uitgegaan van een bedrag van € 0,- per m2.
In de periode 2011 t/m 2016 bedragen de totale kosten voor het afkoppelen van
hemelwater per jaar € 350.000,-.
Voor 2010 is voor het afkoppelen gerekend met een eenmalige verhoging van
het subsidiebedrag € 50.000,- voor vegetatiedaken tot een totaal van €
100.000,-. In 2010 is € 150.000,- geraamd voor het afkoppelen bij het project
Nachtegaalplein.
Gedurende de planperiode zullen doorlopend kleinschalige maatregelen
uitgevoerd worden ter verbetering (optimalisatie) van het functioneren van de
riolering (€ 20.000,- per jaar) het beperken van wateroverlast (€ 20.000,-/jr).
Voor 2010 is gerekend op het gemeentelijk aandeel in de kosten voor het
aanpassen van de persleiding op bedrijventerrein De Grift (€ 50.000,-).
De kosten (€ 1 miljoen) voor verbetering van het overstortveld aan de
Hatertseweg, gepland in 2011, zijn gebaseerd op het rapport ‘Onderzoek
overstortveld Hatertseweg’ (Ingenieursbureau DGG, november 2008).
Aanleg
rioolleidingen

Vernieuwing
rioolinfiltratiegemalen
voorz.

overig

afkoppelen

TOTAAL

Verbetering
optimalisatie

beperken
overlast

2010

50.000

3.236.706

200.000

30.000

30.000

250.000

100.000

20.000

3.916.706

2011

50.000

2.956.923

300.000

50.000

30.000

350.000

1.000.000

20.000

4.756.923

2012

50.000

2.714.502

50.000

70.000

30.000

350.000

20.000

20.000

3.304.502

2013

50.000

2.785.719

50.000

90.000

30.000

350.000

20.000

20.000

3.395.719

2014

50.000

2.856.935

50.000

110.000

30.000

350.000

20.000

20.000

3.486.935

2015

50.000

2.641.090

50.000

130.000

30.000

350.000

20.000

20.000

3.291.090

2016

50.000

2.736.246

50.000

150.000

30.000

350.000

20.000

20.000

3.406.246

totaal

350.000

19.928.121

750.000

630.000 210.000 2.350.000

1.200.000

140.000 25.558.121

Tabel 8.2. Overzicht van de investeringen (bedragen in euro)

8.2.2. Onderhoud en reparatie
Paragraaf 8.2.2. beschrijft de kosten voor onderhoud en reparatie. De vertaling
van deze kosten naar dotaties onderhoud is beschreven in hoofdstuk 8.4
(Voorziening).
Onderhoud
In de planperiode worden alle nog niet geïnspecteerde riolen gereinigd en
geïnspecteerd. In 2010 en 2011 ligt daarbij het accent op de grote en oudste
riolen (voor een toelichting en specificatie: zie bijlage 7.2).
De kosten voor het reinigen van grote riolen zijn substantieel duurder zijn en
bedragen in 2010 en 2011 € 676.280,- per jaar. Vanaf 2012 bedragen de
kosten voor het reinigen en inspecteren van riolen € 199.880,- per jaar.
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Het reinigen van kolken kost jaarlijks € 200.000,-; regulier onderhoud aan
rioolgemalen € 180.000,- per jaar. De energiekosten voor gemalen worden ook
tot de onderhoudskosten gerekend.
Het gemeentelijk aandeel voor het onderhoud en de exploitatie van het zandfilter
neemt af van € 60.000 in 2010 naar € 20.000 in 2016. In 2010 en 2011 is
jaarlijks € 20.000,- extra nodig vanwege afspraken met het waterschap.
Op basis van het beheer-, onderhoud en monitoringsplan zijn de kosten voor
onderhoud van infiltratievoorzieningen geraamd op € 219.000,- per jaar.
Overige jaarlijkse onderhoudskosten gedurende de looptijd van het GRP zijn:
− reinigen overstortvijvers; in 2012 en 2013 eenmalig respectievelijk
€ 27.000,-/€ 95.000,- voor het baggeren van overstortvijvers;
− onderhoud meetapparatuur voor het meetnet riolering en het
grondwatermeetnet;
− bijzondere objecten (afsluiters, schuiven, kleppen, etc.);
− onderhoud drains, duikers, sloten.
Totaal overige onderhoudskosten: € 65.000,- per jaar.
Onderhoud
rioolleidingen

kolken

rioolgemalen

energie

zandfilter

infiltratievoorz.

overig

eigen uren

TOTAAL

2010

676.280

260.000

180.000

200.000

80.000

219.000

65.000

161.543

1.841.823

2011

676.280

260.000

180.000

200.000

70.000

219.000

65.000

161.543

1.831.823

2012

199.880

260.000

180.000

200.000

40.000

219.000

92.000

161.543

1.352.423

2013

199.880

260.000

180.000

200.000

30.000

219.000 160.000

161.543

1.410.423

2014

199.880

260.000

180.000

200.000

30.000

219.000

65.000

161.543

1.315.423

2015

199.880

260.000

180.000

200.000

20.000

219.000

65.000

161.543

1.305.423

2016

199.880

260.000

180.000

200.000

20.000

219.000

65.000

161.543

1.305.423

totaal: 2.351.960

1.820.000

1.260.000 1.400.000

290.000 1.533.000 577.000 1.130.801 10.362.761

Tabel 8.3 Overzicht kosten onderhoud (bedragen in euro)

Reparatie
In 2010-2011 is een intensivering van het reparatieprogramma voor de riolering
voorzien in verband met de in 2010 ingezette nadruk van investering naar
exploitatie (reparatie). Kosten voor reparatie van ernstig verzakte kolken
bedragen € 75.000,- per jaar.
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De overige reparatiekosten (rioolgemalen, niet planmatige reparatie via de Bel- en
Herstellijn en calamiteiten) blijven in de periode 2010-2016 gelijk.
Reparatie
niet-planmatig reparatie

planmatige reparatie
vuil- & hemel- rioolgemalen
waterriool
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
totaal

224.964
357.214
132.250
96.194
96.194
96.194
96.194
1.099.206

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
700.000

kolken
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
525.000

Bel- en
Herstel

calamiteiten

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
2.100.000

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.400.000

doorbelaste TOTAAL
eigen uren

154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
1.079.211

1.054.137
1.186.387
961.423
925.367
925.367
925.367
925.367
6.903.417

Tabel 8.4: kosten reparatie (bedragen in euro)

8.2.3. Overige exploitatie
Tot de overige exploitatielasten worden gerekend de kosten voor:
− onderzoek
− plannen
− voorlichting en klachtenafhandeling
− beheer
− bijdragen aan overige programma’s (straatvegen, perceptiekosten)
Onderzoek
2010
313.303
2011
283.303
2012
263.303
2013
238.303
2014
238.303
2015
238.303
2016
238.303
totaal 1.813.121

Plannen

Voorlichting

Beheer

499.256
499.256
499.256
499.256
499.256
499.256
499.256
3.494.792

187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
1.315.503

303.868
303.868
303.868
253.868
253.868
253.868
253.868
1.927.076

Bijdragen

TOTAAL

1.171.761
2.476.117
1.170.909
2.445.265
1.170.827
2.425.183
1.170.827
2.350.183
1.170.827
2.350.183
1.170.827
2.350.183
1.170.827
2.350.183
8.196.806 16.747.298

Tabel 8.5. Overzicht van de overige exploitatielastenlasten (bedragen in euro)

De bedragen in tabel 8.5 zijn inclusief de eigen uren.
Per onderdeel worden de kosten hierna verder toegelicht en gespecificeerd.
Onderzoek
− Inventariseren:
In 2010 is een extra inspanning nodig voor het inventariseren van nog
ontbrekende basisgegevens voor de infiltratievoorzieningen en het
ontwateringsstelsel.
− Monitoring (meten en waarnemen):
Projectmatig meerjarig onderzoek naar het functioneren van
infiltratiesystemen kost in 2010 € 40.000.- en de jaren daarna € 10.000,-.
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In de looptijd van het GRP 2010-2016 is verder doorlopend onderzoek naar
(de oorzaak van) klachten over grondwateroverlast (€ 50.000 per jaar in de
periode 2010-2012 en € 25.000 per jaar van 2013 tot en met 2016).
Onderzoek
Inventariseren Monitoren eigen uren TOTAAL
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

40.000 100.000
173.303
313.303
40.000
70.000
173.303
283.303
20.000
70.000
173.303
263.303
20.000
45.000
173.303
238.303
20.000
45.000
173.303
238.303
20.000
45.000
173.303
238.303
20.000
45.000
173.303
238.303
180.000 420.000 1.213.121 1.813.121
Tabel 8.6: kosten onderzoek (in euro)

Plannen
Tot het opstellen van operationele plannen rekenen we het jaarlijks opstellen van
een maatregeleprogramma voor vernieuwing en reparatie (€ 20.000,- ).
Tot strategische plannen rekenen we:
− studie naar de overstortvijvers (in 2010 en 2011: € 20.000,-);
− studie naar gevolgen van klimaatontwikkeling voor de hemelwaterafvoer (in
2010 en 2011: € 50.000,-);
− vervolgstudie gezondheidsrisico’s stedelijk water (€ 10.000,-/jr);
− doorlopende gebiedsdekkende studie naar problemen door en oplossingen
voor grondwaterstanden, inclusief een bijdrage aan strategische
grondwaterplannen derden (€ 20.000,-/jr);
− doorlopende optimalisatie van het vuil- en hemelwaterriool (€ 10.000,-/jr).
Tot
−
−
−

beleidsmatige plannen rekenen we kosten voor:
het opstellen van het Gemeentelijk rioleringsplan 2017 en verder (in 2015);
de tussentijdse evaluatie van het GRP 2010-2016 (in 2013);
doorlopende deelname aan regionale samenwerking in de afvalwaterketen.
Plannen
Operationeel strategisch beleidsmatig doorbelaste TOTAAL
eigen uren

2010
20.000
2011
20.000
2012
20.000
2013
20.000
2014
20.000
2015
20.000
2016
20.000
totaal:
140.000
Tabel 8.7: kosten plannen

110.000
110.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
420.000
(in euro)

10.000
10.000
10.000
30.000
10.000
110.000
10.000
190.000

359.256
499.256
359.256
499.256
359.256
429.256
359.256
449.256
359.256
429.256
359.256
529.256
359.256
429.256
2.514.792 3.264.792
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Voorlichting en klachtenafhandeling
Voortzetting van het huidige waterloket (Waterservicepunt) met uitbreiding met
van de wettelijk verplichte grondwaterloketfunctie kost € 75.000 per jaar.
Voorlichting en communicatie over goed riool- en watergebruik kost jaarlijks €
10.000,- (folders, posters, evenementen, enquetes e.d.).
De eigen uren ten laste van voorlichting en klachtenafhandeling bedragen €
102.929,- per jaar.
Beheer
Tot de post beheer zijn de volgende jaarlijkse kosten gerekend:
− kosten software (€ 16.000,-jr);
− telecomkosten (€ 22.000,-/jr);
− contributie stichting Rioned (€ 15.000,-/jr)
− verontreinigingsheffing RWS (€ 50.000,-/jr);
De eigen uren voor beheer bedragen € 195.868,- per jaar, inclusief € 60.000,per jaar voor tijdelijke ondersteuning bij Bureau kwaliteitsbeheer in de periode
2010-2012.
Bijdragen aan overige programma’s
Tot doorbelaste kosten tussen produkten rekenen we:
− straatvegen:
Aan de exploitatie van het GRP 2010-2016 wordt ook een deel van de
kosten voor straatvegen toegerekend. De inhoudelijke verantwoording
hiervoor is beschreven in de Update GRP 2005-2009. Van de totale kosten
voor het straatvegen wordt jaarlijks € 1.095.000,- toegerekend aan de
exploitatiekosten van het GRP 2010-2016.
− perceptiekosten voor het innen van de rioolheffing
8.2.4. BTW
Bij het rioolrecht geldt dat de gemeente wettelijk gebonden is aan het beginsel
van ten hoogste kostendekkendheid. Hierbij wordt de BTW die conform de
wettelijke regeling via het BTW-compensatiefonds wordt teruggevorderd, niet op
de kosten in mindering gebracht. Daar staat immers voor de gemeente een
korting op het gemeentefonds tegenover. Bij invoering van het BTWcompensatiefonds is daarom de mogelijkheid opengelaten om het rioolrecht te
baseren op het kostenniveau inclusief de BTW. De gemeente Nijmegen maakt
sinds 2006 gebruik van deze mogelijkheid.
De BTW wordt via een gewogen gemiddelde berekend over alle lasten
(investerings-, onderhouds- en exploitatielasten).
De gemiddelde BTW-druk die tot op heden is gehanteerd (tot en met 2009)
kwam uit op een gewogen gemiddelde van 12%. Voor het GRP 2010-2016 geldt
een gewogen gemiddelde BTW-druk van 10%. Een verlaging dus van 2
procentpunten omdat het aandeel van de lasten met 0% BTW flink stijgt. Op
eigen personeelslasten is de BTW immers 0%. Deze personeelslasten dalen niet,
terwijl de totale lasten wel flink dalen.
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8.3. Baten: rioolheffing
Alle kosten voor de gemeentelijke watertaken worden gedekt uit de opbrengsten
van de rioolheffing. De rioolheffing is een bestemmingsbelasting, dat wil zeggen
dat de opbrengsten alleen aangewend mogen worden voor een specifieke
bestemming, in dit geval de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.
De opbrengsten mogen op begrotingsbasis niet meer dan kostendekkend zijn
(wel minder).
Een eigenaar van een pand dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering of
openbaar gemeentewater, betaalt rioolheffing. Het tarief is afhankelijk van de
WOZ-waarde van het aangesloten pand.
De heffingsgrondslag (WOZ-waarde) en heffingsplichtige (eigenaar) vallen binnen
de reikwijdte van de Verordening rioolheffing en buiten de reikwijdte van het
gemeentelijk rioleringsplan.
De gemiddelde rioolheffing blijft in de periode 2010 tot en met 2016 vrijwel
constant en vertoont slechts een zeer geringe fluctuatie. Ten opzichte van 2009
(gemiddelde rioolheffing € 195,00) zal de gemiddelde rioolheffing in de jaren
2010-2016 circa 25% lager liggen, exclusief indexering. Het tarief wordt jaarlijks
in november door de raad vastgesteld.
Indexering
In dit GRP zijn alle lasten en baten berekend op prijspeil 1 januari 2010. Jaarlijks
zal aan de hand van de loon- en prijsstijgingen die zich hebben voorgedaan de
lasten en baten worden bijgesteld.
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8.4. Voorziening
Binnen de bestaande regels en wetgeving kiezen we voor een zo eenduidig en
eenvoudig mogelijke en transparante financiële structuur. Er is daarom gekozen
voor een geïntegreerde voorziening waarin de drie componenten voor spaardeel
voor investeringen, onderhoud en jaarlijkse financiële resultaten in samenhang
met elkaar, maar wel apart zichtbaar worden, en gescheiden geregistreerd en
beheerd worden.
Door de nieuwe Geïntegreerde Voorziening GRP komt de huidige Voorziening
GRP-nieuw (ook wel ‘schommelfonds’ genoemd) te vervallen.
De totstandkoming en de stand van de Geïntegreerde Voorziening GRP per 1-12010 is als volgt (bedragen in €):
Stand per 1-1-2009
Mutaties 2009:
- Dotatie 2009 (cf. begroting)
- Onttrekking 2009 (o.b.v. prognose
'gerealiseerde investeringen GRP 20052009' in het jaar 2009; cf. NJN
melding)
SUBTOTAAL mutaties
Stand per 1-1-2010

8.154.026
6.605.476

7.657.000
-1.051.524
7.102.502

De Geïntegreerde Voorziening GRP bestaat uit drie elementen:
1. Voorziening t.b.v. investeringen
2. Onderhoudsvoorziening
3. Voorziening financiële resultaten
TOTAAL 'geïntegreerde voorziening'

5.502.502
1.600.000
0
7.102.502

Per 1-1-2010 bedraagt de stand van de Geïntegreerde Voorziening GRP € 7,1
mln.
Hiervan wordt € 1,6 mln ingezet voor de onderhoudsvoorziening. Dit geld is
nodig om de piek aan onderhoudslasten in de eerste jaren op te vangen.
Wij achten het terecht om een deel van de voorziening ‘te besteden’ aan
onderhoud omdat inhoudelijk gezien het nieuwe GRP 2010-2016 het accent
verlegt van investeren naar onderhouden/repareren. We zouden als alternatief
ook het riooltarief in 2010 en 2011 extra kunnen verhogen. Dat gaat echter in
tegen ons uitgangspunt van een gelijkmatig riooltarief voor de burger.
Het restant is onderdeel van de voorziening t.b.v. investeringen (€ 5,5 mln).
Het verloop van de (onderdelen van de) Geïntegreerde Voorziening GRP is
opgenomen in bijlagen 8.2.a (spaarbedrag investeringen, bijlage 8.2.b (dotatie
onderhoud) en 8.2.d (Geïntegreerde Voorziening GRP).
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8.5. Personeel
De Leidraad Riolering geeft kentallen voor de personele inspanning.
Deze is sterk afhankelijk van het aandeel uit te besteden werkzaamheden.
Bij gemeente met meer dan 100.000 inwoners speelt bovendien ook de
organisatievorm mee.
Investeringen, onderhoud, onderzoeken en plannen worden bij de gemeente
Nijmegen veelal projectmatig of op contractbasis in- of extern uitbesteed of
uitgevoerd.
Personele kosten liggen dan besloten in de investerings- of exploitatiebudgetten.
Het totale aantal fte voor de binnendienst wordt geraamd op 7,6 fte.
programmamasturing en strategie

2,5

Ingenieursbureau DGG (algemeen technisch advies)

1,1

Kwaliteitsbeheer

4,0
totaal:

7,6

Tabel 8.9: vereiste personele inzet GRP 2010-2016 in fte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijlagen bij hoofdstuk 8:
8.1
overzicht kosten
8.2
overzicht totale lasten en baten
8.2.a spaarbedrag investering
8.2.b dotatie onderhoud
8.2.c overige exploitatielasten
8.2.d verloop van de (onderdelen van de) Geïntegreerde Voorziening GRP
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9. Besluitvorming en inspraak
− Startnotitie
Op 13 januari 2009 is door het college de startnotitie voor het Gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) vastgesteld. In de startnotitie zijn de stappen beschreven
om te komen tot een nieuw GRP en is op een aantal belangrijke onderwerpen
de beleidsvoorkeur van het college aangegeven.
Tevens is in de startnotitie beschreven hoe burgers, bedrijven en
waterbeheerders betrokken worden bij het opstellen van het plan.
− Raadskamer
Op 11 februari 2009 heeft de portefeuillehouder in een raadskamer de raad
geconsulteerd over het nieuwe GRP aan de hand van de startnotitie.
− Concept GRP 2010-2016
In het kader van het betrekken van de waterbeheerders bij het opstellen van
het GRP heeft in april 2009 ambtelijk overleg plaatsgevonden met het
waterschap aan de hand van een concept-versie van het GRP 2010-2016.
− Excursie
Op 8 mei 2009 heeft een delegatie van de raad samen met de
portefeuillehouder deelgenomen aan een excursie, waarbij een demonstratie
van rioolrenovatie bekeken is en een bezoek gebracht is aan het zandfilter.
− Ontwerp GRP 2010-2016
Op 10 juni 2009 is het Ontwerp GRP 2010-2016 door de gemeenteraad
vastgesteld.
− Inspraak en consultatie
Het Ontwerp GRP heeft daarna van 17 juni tot 29 juli 2009 ter inspraak
gelegen voor burgers en bedrijven in Nijmegen en GRP is ter advies verstuurd
aan de waterbeheerders en de provincie.
De reacties op de inspraak en consultatie zijn opgenomen in bijlage 9.

10. Sturing en controle door de raad
De bewaking van de voortgang van de uitvoering van het GRP door de raad vindt
primair plaats via de jaarlijkse B&V-cyclus. Dit omvat niet alleen een financiële
verantwoording, maar ook een beschrijving van de inhoudelijke voortgang van de
uitvoering van het programma.
Omdat op een aantal onderdelen sprake is van een koerswijziging ten opzichte
van het GRP 2005-2009 zal in 2013 in opdracht van het college een tussentijdse
evaluatie van het GRP worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij.
De raad zal over de resultaten van deze evaluatie actief worden geïnformeerd.
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Bijlage 1.1: woordenlijst
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afkoppelen

maatregelen om inzameling en transport van hemelwater via de riolering naar de rwzi te
beëindigen

afvalwater

alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen

afvalwatersysteem

het geheel van riolering en rioolwaterwaterzuivering

basisinspanning

eisen aan de gemiddelde jaarlijkse vuiluitworp uit het gemeentelijk rioolstelsel

bedrijfsafvalwater

afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of
grondwater is

berging

inhoud van een rioolstelsel, randvoorzieningen of infiltratievoorziening uitgedrukt in m3 of mm

drukriolering

riolering waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van pompjes en leidingen

emissie

uitstoot

functionele eisen

aan welke voorwaarden moet worden voldaan en hoe moeten voorzieningen functioneren om de
doelen te bereiken?

gemengd rioolstelsel

een rioolstelsel waarin het huishoudelijkafvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater gezamenlijk
wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie

gescheiden rioolstelsel

een rioolstelsel waarin het huishoudelijkafvalwater en het bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd naar
een rioolwaterzuiveringsinstallatie en het hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater

huishoudelijk afvalwater

afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stof wisseling en huishoudelijke
werkzaamheden

IBA
maatstaven

Individuele behandeling van afvalwater
(getalsmatige) precisering van functionele eisen (maatstaven maken functionele eisen toetsbaar)

meetmethoden

methoden waarmee we de toestand of het functioneren van voorzieningen (zoals beschreven bij
de maatstaven) toetsen aan de gestelde eis

openbaar
hemelwaterstelsel

voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater, niet zijnde een
openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeent of een rechtspersoon die door een gemeente
met het beheer is belast

openbaar
ontwateringsstelsel

voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van grondwater, niet zijnde een openbaar
vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het
beheer is belast

openbaar vuilwaterriool

voorziening voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente
of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast

renovatie

herstel van oorspronkelijk functioneren, waarbij een ingrijpende toestandswijziging wordt
doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuwaanleg

reparatie

herstel van oorspronkelijk functioneren, waarbij een beperkte toestandswijziging wordt
doorgevoerd

stedelijk afvalwater

huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater,
grondwater of ander afvalwater

verbeteren

het aanpassen van het oorspronkelijk functioneren

vervangen

herstel van het oorspronkelijk functioneren, waarbij het bestaande object wordt verwijderd en een
nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst

waarschuwingsmaatstaf

grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek nodig is

water op straat

het optreden van waterstanden boven het straatniveau

wateroverlast

het optreden van waterstanden boven het maaiveldniveau waarbij hinder of schade wordt
ondervonden

watersysteem

het geheel van oppervlakte- en grondwater
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Bijlage 2.1
Kaart met openbaar vuilwaterriool en hemelwaterstelsel plus
meetpunten riolering
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335484Kader01

Bijlage 2.2
Kaart met infiltratievoorzieningen ten zuiden van de Waal
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317381kader01

Bijlage 2.3
Kaart met openbaar ontwateringsstelsel plus meetpunten
grondwater
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317381kader02

Bijlage 3.1
Wetteksten zorgplichten afval-, hemel- en grondwater
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Wet milieubeheer
Artikel 10.33
1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en
het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de
gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een
inrichting als bedoeld in artikel 15a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste
lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een
gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met
het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het
gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt
bereikt.

Wet op de waterhuishouding
Artikel 9a

1. De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen 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 gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg
voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken
van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de
berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen
op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het
afvoeren naar een inrichting als bedoeld in artikel 15a van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren.
Artikel 9b
1. De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor
het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel
nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 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
inrichting als bedoeld in artikel 15a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
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Bijlage 4.1
Overzicht evaluatie doelen GRP 2005-2009
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Doel 1) Beschermen volksgezondheid
Taak: Doelmatige inzameling en transport van afvalwater
Functionele eisen
Maatstaf
1a

Evaluatie

Opmerkingen

voldoet

maatregelen zijn in de planperiode van het GRP 2005-2009
uitgevoerd

(maatstaf)

Aan deze maatstaf kan per definitie niet voldaan worden: nieuwe
(riool)inspecties leveren altijd situaties met overschrijding van
ingrijpmaatstaven. Met het nieuwe GRP 2010-2016 worden
overschrijdingen van ingrijpmaatstaven binnen 2 jaar verholpen.
onduidelijke maatstaf ‘optimaal stelselontwerp’
In het nieuwe GRP 2010-2016 zijn functionele eisen en maatstaven
beter omschreven (bijlage 5.1)
Klachtenregistratie (Bel- en Herstellijn) is nog onvoldoende ingericht
op het registreren en verwerken van klachten over wateroverlast in
relatie tot de oorzaak (in dit geval capaciteitstekort). Op basis van
waarnemingen heeft Nijmegen overigens geen grootschalige
problemen met water-op-straat tijdens hevige neerslag.

Alle percelen en woonschepen waar afvalwater
vrijkomt zijn voorzien van een rioolaansluiting,
m.u.v. specifieke situaties.
De objecten moeten in goede staat zijn.

alle percelen en woonschepen binnen
de gemeentegrens saneren volgens
een door de raad goedgekeurd plan
Ingrijpmaatstaven volgens NEN 3398
voor waterdichtheid en stabiliteit mogen
niet voorkomen.

De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om bij
droog weer het aanbod van afvalwater te
verwerken.
de afvoercapaciteit van de riolering moet
toereikend zijn om het aanbod van afvalwater bij
hevige neerslag te kunnen verwerken,
uitgezonderd in buitengewone omstandigheden

Optimaal stelselontwerp

(maatstaf)

(gemiddeld) maximaal eenmaal per 2
jaar water-op- straat, gedurende
maximaal 30 minuten

niet bekend

de ledigingstijd is maximaal 24 uur.

voldoet

1f

Het afvalwater dient zonder dat overmatige
aanrotting optreedt, de awzi bereiken
De afstroming dient gewaarborgd te zijn

(maatstaf)

zie 1.b)

1g

Intredend grondwater dient beperkt te zijn.

(maatstaf)

zie 1.b)

1h

De vervuilingstoestand van de riolering dient
acceptabel te zijn.

Ingrijpmaatstaven vlgs. NEN 3398 voor
afstroming mogen niet voorkomen.
Ingrijpmaatstaven vlgs. NEN 3398 voor
lekkage, inhangende rubberring,
verplaatsingen, beschadiging en
wortelingroei komen niet voor.
Ingrijpmaatstaven vlgs. NEN 3398 voor
afstroming mogen niet voorkomen.

(maatstaf)

zie 1.b)

1b

1c

1d

1e

Doel 2) Streven naar een duurzaam duurzaam milieu
Taak: Voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater en bodem.
Functionele eisen
Maatstaf
Evaluatie
2a

De vuiluitworp vanuit de riolering dient acceptabel
te zijn.

De vuiluitworp is kleiner of gelijk aan
die van het referentiestelsel (CZV/jr)

voldoet

De resterende uitworp mag geen
belemmering vormen voor de
waterkwaliteit

voldoet
niet bekend

2b

Ongewenste lozingen op de riolering mogen niet
voorkomen.

geen overtredingen van de Wet
milieubeheer

niet bekend

2c

Uittreden van rioolwater (lekke riolering) moet zo
min mogelijk voorkomen

zie 1g

zie 1g

Opmerkingen
Het zandfilter en andere maatregelen leveren voor de gemeente de
vereiste CZV-reductie, die nog niet bereikt is met het afkoppelen
van hemelwater.
In het stadswater van Dukenburg en Lindenholt vormen de lozingen
vanuit de regenwaterriolen geen nadelige invloed op de kwaliteit
van het ontvangend oppervlaktewater (zie 4.3.7.)
In overig water is door de waterkwaliteitsbeheerder nog geen
onderzoek uitgevoerd naar kwaliteit van het oppervlaktewater.
het bedrijvenbestandbeheer van de afdeling Milieu biedt te weinig
mogelijkheden voor een selectie op overtredingen rond lozin gvan
afvalwater.
zie 1g
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Doel 3) Handhaving goede leefomgeving
Taak: Het beperken van overlast voor de omgeving
Functionele eisen
Maatstaf

Evaluatie

Opmerkingen

(maatstaf)
voldoet

zie 1d)
in 2009 is het meetplan riolering (2008) geimplementeerd

De instroming in de riolering via de kolken dient
ongehinderd te kunnen plaatsvinden.

zie 1d)
Meetcampagne om hydraulisch
functioneren beter te begrijpen en zo
efficiente maatregelen te kunnen
nemen.
plasvoming bij kolken dient niet voor te
komen

(maatstaf)

Plasvorming bij kolken komt per definitie wel eens voor.
In het GRP 2010-2016 wordt als maatstaf voor instroming de
landelijke criteria volgens de CROW gehanteerd.

voldoet

3c

De bedrijfszekerheid van gemalen en andere
kunstwerken dient gewaarborgd te zijn.

aanpassen calamiteitenbeheer door
intensivering regulier onderhoud.
storingen dienen binnen 12 uur te zijn
verholpen.

3d

de waterdichtheid en stabiliteit van de riolen moet
zodanig zijn dat calamiteiten (instortingen) zich
niet voordoen.
De riolering dient zodanig afgesloten te zijn dat
overlast door stank wordt voorkomen.
Er dient een klantvriendelijke benadering te zijn.

3a

De afvoercapaciteit .. moet toereikend zijn om het
aanbod van afvalwater bij hevige neerslag te
kunnen verwerken, uitgezonderd in buitengewone
situaties.

3b

3e
3f

niet bekend

Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid
en stabiliteit mogen niet voorkomen.

(maatstaf)

klachten over (stank)overlast moeten
snel worden verholpen.
adequaat reageren op klachten
voldoende voorlichting en informatie
naar belanghebbenden

voldoet
voldoet
(maatstaf)

het huidige gemalenbeheerssysteem biedt niet voldoende mogelijk
op een selectie naar afhandelingstermijjn van storingen.
In 2009 is een nieuw gemalenbeheerssysteem geimplementeerd
die deze functionaliteit wel biedt.
zie 1.b.)

Maatstaf is niet gespecificeerd. Wel is de informatie over water en
riolering op de gemeentelijke website en de site van het
Waterservicepunt geactualiseerd en verbeterd.
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Doel 1), 2) en 3)
Taak: Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering
Functionele eisen
Maatstaf

4a

4b

4c

4d
4e

Er moet inzicht zijn in de gebruikstoestand en het
functioneren van de riolering

de maatregelen dienen tegen de laagst
maatschappelijke kosten te worden uitgevoerd
de gebruikers van de riolering dienen bekend te
zijn bij de gemeente en ongewenste lozingen
dienen te worden voorkomen
het rioleringsbeheer dient goed afgestemd te
worden op andere gemeentelijke taken
er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te
worden van duurzamen en milieuvriendelijke
materialen

volledig en gedetailleerd
gegevensbestand en kaartinformatie
revisiegegevens moeten minimaal na 3
maanden zijn verwerkt.
automatische signalering op alle
gemalen met uitzondering van drukriool
jaarlijkse visuele video-inspectie vanuit
de put van circa 10% van het riool
inspecties vanuit leiding bij
wegreconstructies of indien putinspectie of klachten wijzen op ernstige
schade
detailinspectie 2% van het stelsel per
jaar
resultaten van hydraulische
berekeningen
opstellen en uitvoeren meetcampagne
zoeken bij maatregelen naar een
optimum tussen riolering en zuivering
opstellen en actualiseren operationele
programma’s (vervanging, R&I,
kolkenreiniging, meetplan)
zie 2b)

relatie van rioleringsbeheer met overige
taken moet inzichtelijk zijn
zie 4b)
keuze voor milieuvriendelijke
materialen bij gelijkwaardigheid van
materiaal en kosten

Evaluatie
(maatstaf)

Maatstaf is onvoldoende gespecificeerd.In het GRP 2010-2016 zijn

voldoet niet

Er is een achterstand in het verwerken van basisgegevens en
rioolinspecties.

voldoet
(maatstaf)

Sinds 2005 vinden geen putinspecties meer plaats, maar alleen nog
maar inspecteis vanuit leidingen.

voldoet

(maatstaf)

Sinds 2005 vinden geen putinspecties meer plaats, maar alleen nog
maar inspecteis vanuit leidingen.

voldoet
voldoet
voldoet
voldoet

zie 2b)

zie 2b)

voldoet niet

In hoofdstuk 7.2.3. van het GRP 2010-2016 zijn de werkprocessen
beschreven.
zie 4b)
Landelijk is er nog geen eenduidige systematiek om de
materiaalkeuze op basis van LCA (life-cycle-analysis) te bepalen.

zie 4b)
niet bekend
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Bijlage 4.2
Evaluatie activiteiten Waterplan (2001) ten behoeve van de
evaluatie van het GRP 2005-2009

1. Inleiding
Het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2005-2009 is geldig tot en met 2009.
Voor 2010 - 2016 wordt het derde GRP van Nijmegen opgesteld. Onderdeel van
het GRP 2010-2016 is een evaluatie van de uitgevoerde maatregelen en
onderzoeken in de afgelopen periode 2005 - 2009. In het GRP 2005-2009 is het
Waterplan 2001 inhoudelijk en financieel opgenomen. Deze bijlage bevat een
evaluatie van uitgevoerde plannen, onderzoeken en maatregelen in kader van het
waterplan in de periode 2005-2009.
Afbakening
Deze bijlage biedt een overzicht van uitgevoerde activiteiten van het waterplan
sinds 1997, maar bespreekt in evaluerende zin alleen de resultaten van januari
2005 tot en met maart 2009.
We onderscheiden hierin het waterkwaliteitsspoor en het grondwaterspoor.
Het afkoppelen van hemelwater behoorde eveneens tot de activiteiten, die
voortkwamen uit het Waterplan 2001. Voor het afkoppelen van hemelwater is
wel een evaluatie opgesteld.Deze is echter niet opgenomen in dit GRP.
Het waterkwaliteitsspoor betreft het baggeren en de herinrichting van vijvers in
Dukenburg, Lindenholt en Neerbosch-Oost ten behoeve van het verbeteren van
de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hiertoe behoort benodigd onderzoek.
Het grondwaterspoor betreft onderzoek en maatregelen rond grondwateroverlast,
wat vooral te maken heeft met de verhoging van het waterpeil van het MaasWaalkanaal. In 2010 zal het waterpeil van het kanaal worden verhoogd.
De activiteiten uit het grondwaterspoor waren niet opgenomen in het Waterplan
Nijmegen (2001), maar zijn bekostigd door het GRP 2005-2009. Met het
vaststellen door de raad van de Update GRP 2005-2009 (24 september 2008) is
dit spoor alsnog aan het GRP 2005-2009 toegevoegd.
In 2008 heeft de gemeente ook samen met Rijkswaterstaat en waterschap
afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen en de financiering daarvan
door alle partijen (Notitie maatregelen peilverhoging). De gemeente moet in 2009
extra waterberging realiseren en proberen dichtbij het kanaal de grondwaterstand
te verlagen.
Tijdens de looptijd van het GRP 2005-2009 is een ruimtelijk spoor naar voren
gekomen, dat inhoudelijk en financieel niet was opgenomen in het GRP 20052009. Dit ruimtelijk spoor betreft vooral de ruimtelijke aspecten van
wateropgaven bij stedenbouwkundige projecten en inrichting van de openbare
ruimte. Denk daarbij aan de watertoets voor ruimtelijke plannen, maar ook het
ruimtelijk kader voor water in de structuurvisie. Dit ruimtelijk spoor wordt niet
geëvalueerd maar beschreven in het hoofdstuk ‘Ontwikkelingen’ van deze bijlage
en zal verder zijn beslag krijgen in een actualisatie van het Waterplan 20102015.

2. Ontwikkelingen
De koppeling tussen ruimtelijke ordening en waterhuishouding is niet nieuw.
Bij alle bestemmingsplanprocedures en/of kleine bouwplannen is het sinds 2003
verplicht om de Watertoetsprocedure te doorlopen. Hoofddoel van deze
watertoets is om te voorkomen dat de waterhuishoudkundige situatie van een
bepaald te ontwikkelen gebied achteruitgaat, ofwel door een niet toereikende
waterberging ofwel door een verslechtering van de oppervlaktewater- en
grondwatersystemen. Dit ruimtelijk spoor is echter in niet in het GRP 2005-2009
of het Waterplan Nijmegen (2001) opgenomen.
Om dit water en ruimte proces beleidsmatig te verankeren worden zijn in 2009
een Ruimtelijk Kader Water (voor het oppervlaktewater) en een Ruimtelijk Kader
Ondergrond (grondwater) opgesteld. Beide kaders geven input voor de
gemeentelijke structuurvisie, zodat de waterbelangen integraal worden
meegenomen in het ruimtelijk ordeningsproces.
Naast de ontwikkelingen rond het ruimtelijk spoor schetst het Waterplan
Nijmegen (2001) ook een visie tot 2050, gericht op duurzaamheid en ecologie.
De vertaling van deze visie naar concretere ambities met een nieuw
uitvoeringsprogramma kan ook niet plaatsvinden in het kader van GRP 20102016, dat zich immers richt op de kostenposten die financieel onder de
rioolheffing kunnen vallen.
Voor de vertaling van deze ontwikkelingen en ambities naar een concreet
uitvoeringsprogramma is een actualisatie van het Waterplan nodig in
samenwerking met onze waterpartners (waterschap, provincie en
waterleidingsbedrijf).
In de tweede helft van 2009 zal een startnotitie voor het actualiseren van het
Waterplan aan de raad worden voorgelegd.

3. Historie van Water in Nijmegen
In Nijmegen zijn als uitvoering van het Waterplan 2001, de ontwikkeling van de
Waalsprong en de plannen van Rijkswaterstaat Maaswerken diverse maatregelen
bedacht en uitgevoerd. De maatregelen zijn gelinkt aan een tweetal sporen.
1. Waterkwaliteitspoor
2. Grondwaterspoor
Onder grondwaterspoor worden alle maatregelen geschaard, die behoren tot de
peilopzet van het Maas-Waalkanaal. Het waterkwaliteitsspoor bestaat uit
maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in
Nijmegen ten zuiden van de Waal.
Hieronder wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste onderzoeken en
maatregelen.
Grondwaterspoor
Jaar
Omschrijving onderzoeken/maatregelen
2000 - 2008
Aanleg peilbuizennetwerk
2000 Installatie peilbuisnetwerk Waalsprong ten behoeve van
grondwateronttrekkingsvergunning
2003 Installatie basispeilbuizennetwerk (16 peilbuizen) voor
meetproject peilverhoging Maas-Waalkanaal (MWK)
2005 Aanvullingen op peilbuizennetwerk MWK (Vogelenzang (4),
2006 Hatert (2))
Installatie peilbuizennetwerk Waalfront voor herontwikkeling
2008 Waalfront en Stadsbrug (Waalfront (6),
Biezendwarsstraat(1))
Aanvullingen op peilbuizennetwerk MWK(Neerbosch-Oost
(1), Havengebied (3), Koninginnelaan(3))
2005

Grondwatermodellering Dukenburg/Lindenholt effect
peilverhoging Maas-Waalkanaal. Deze modellering ging nog
uit van 50cm peilopzet. In 2007-2008 is een 2e modellering
door waterschap Rivierenland uitgevoerd met 30cm peilopzet
en voor het gebied Nijmegen - Hatertse Vennen.

2005/2006

Oppervlaktewatermodellering Dukenburg/Lindenholt effect
peilverhoging Maas-Waalkanaal

2008/2009

Uitvoering maatregelen grondwaterbeheersing:
interceptiedrain, vergroten duikers, waterberging Teersdijk

2008/2009

Overdracht peilbuizennetwerk Maas-Waalkanaal en Waalfront
aan TNO

Waterkwaliteitsspoor
Jaar

Omschrijving onderzoeken/maatregelen

1997

Herinrichting Wollenwei-vijvers (nr. 40) (Malvert)

2001

Saneren en herinrichting vijver Kronenburgerpark

2003/2004

Inventarisatie watergangen: beschoeiing, oevers

2000 - 2008
2000
2003/2004
2005
2007
2004 - 2008

onderzoek Flora en Fauna:
Ecoscan: Inventarisatie biologisch kwaliteit stadswateren
Visstandbemonstering en Amfibieënonderzoek door RAVON
Inrichting en beheerplan Nijmeegse stadswateren voor
vissen/amfibieën
Libellen- en dagvlinderonderzoek
Promotie-onderzoek inventarisatie ecologische toestand
watersysteem Dukenburg/Lindenholt en effect maatregelen op
waterkwaliteit

2004 - 2008

Interregproject Project Urban Water: bijdragen voor baggeren en
herinrichting vijvers, studies

2005 - 2009
2005
2006
2007
2009

Baggeren watergangen
0e fase Neerbosch-Oost + Winkelsteeg: Baggeren 4.700 m3
1e fase Dukenburg, Lindenholt :
Baggeren 12.000 m3
2e fase Dukenburg, Lindenholt :
Baggeren 6.000 m3
e
3 fase Dukenburg, Lindenholt :
Baggeren 13.900 m3

2005 - 2009
2006
2008

Aanpak Watergangen: herstel oeververdediging
1e fase Dukenburg, Lindenholt: 1,4 km beschoeiing, 1,8 ha
aanvullen
2e fase Dukenburg, Lindenholt: 0,8 km beschoeiing,
0,3 km natuurvriendelijke oevers

2005
2006
2006 - 2009

Saneren bagger overstortvijver Opaalstraat
Herinrichting overstortvijver Opaalstraat tot park
Herinrichting overstortvijver Grootstal

2006 - 2008

Herinrichting Grote waterpartijen
1. Lankforst vijver: Open planproces, waterspeelaanleiding,
bergingvergroting, natuurvriendelijke oevers (0,8 km)
2. Herinrichting vijver “ ’t Anker” (81) en “de Ontmoeting” (72)
en vijver 70 Lindenholt: Open planproces, bergingvergroting,
natuurvriendelijke oevers (1,9 km), waterspeelplaats.
3. Herinrichting vijvers en park Staddijk: natuurvriendelijke oevers
(2,7 km) herstel beschoeiing (0,2 km)
4. Herinrichting vijvers en park Geologenstrook:
natuurontwikkeling in het park en natuurvriendelijke oevers
(…km)

4. Evaluatie activiteiten
De uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd volgens het indeling en termen
van het nieuwe GRP en worden verdeeld in de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vernieuwing
Reparatie en onderhoud
Verbetering
Onderzoek (inspectie, monitoring, berekenen)
Planvorming
Voorlichting en communicatie
Vergunningen

4.1 Vernieuwing
Waterkwaliteitspoor
Tussen 2005 en 2009 is in 52 watergangen 2,4 km beschoeiing vervangen in de
stadsdelen Dukenburg en Lindenholt. Daarnaast is 5,6 km natuurvriendelijke
oever aangelegd door beschoeiing te verwijderen en een viertal grote
waterpartijen te herinrichten. Bij drie projecten (Lankforst, Lindenholt-Noord en
Lindenholt-midden) is een waterspeelplaats of waterspeel-aanleiding aangelegd.
De twee herinrichtingen van Lindenholt-Noord (’t Anker) en Lindenholt-Midden
(de Ontmoeting) zijn gecombineerd met het Woonmilieuverbeteringsprogramma
en beschikbare gelden voor groenherstel en natuurontwikkeling.
Grondwaterspoor
Bij het peilbuizennetwerk voor het Maas-Waalkanaal is tweemaal een peilbuis
verloren gegaan. Peilbuis 0F en 2D zijn vervangen.
Voor het voorkomen van mogelijke grondwateroverlast als gevolg van de
peilverhoging van het kanaal worden in het oppervlaktewatersysteem
maatregelen genomen om het teveel aan grondwater af te voeren en te bergen.
1. In 2008 is bij aanleg van het nieuwe persriool naar de zuivering, een
interceptiedrain aangelegd tussen de wijken Lankforst en Malvert en het
Maas-Waalkanaal, die een deel van het grondwater afvangt.
2. Om het water goed af te kunnen voeren worden in 2009 vier duikers
vervangen tussen watergang 36,37,38,39 en 17. Het betreft een vorm van
eco-duiker die tevens minder verstoppinggevoelig is. In 2008 zijn hiervoor de
voorbereidingen gestart. De duikers in Malvert worden in 2009 vergroot.
3. Het water moet mag gedoseerd afgevoerd worden naar buiten het stedelijke
gebied. Om te voldoen aan de beperking van de waterafvoer vanuit het
gebied door eisen van het waterschap wordt nabij de Streekweg in voorjaar
2009 een waterbergingslocatie gezocht.

4.2 Reparatie en onderhoud
Waterkwaliteitspoor
Tussen 2005 en 2009 is in Neerbosch-Oost, Dukenburg en Lindenholt 36.600
m3 slib/bagger verwijderd in 35 watergangen. Het werk is uitgevoerd in vier
fasen, waarvan een door het Waterschap Rivierenland. Een deel van het
baggerwerk is gesubsidieerd vanuit het Europese project Urban Water.
Door verbeteringen aan het rioolsysteem van Nijmegen is de wijk Hatert
losgekoppeld en een onderbemalen gebied geworden. De overstortvijver Hatert is
gedempt waarbij in 2005 klasse 4 slib is verwijderd.
Bij het baggerwerk is ook een tiental duikers gereinigd van slib, humeus
materiaal en takken. De doorstroming blijft een zwak punt in Dukenburg omdat
de duikers door ligging op de bodem en beperkte afmeting verstoppinggevoelig
zijn. Sinds 2007, na de overdracht van een deel van de watergangen, zorgt het
Waterschap Rivierenland voor het duikeronderhoud en worden er weinig
incidenten gerapporteerd als gevolg van verstopte duikers.

4.3 Verbetering
Waterkwaliteitspoor
Voor de overdracht van de watergangen aan het Waterschap Rivierenland zijn
afgesproken gemaakt voor de uit te voeren verbeteringen en het op peil brengen
van het onderhoudsniveau. Om het onderhoud van de watergangen mogelijk te
maken zijn in de jaren 2007-2008 totaal 17 te-water-laat plaatsen aangelegd of
verbeterd.
Door verbeteringen aan het rioolsysteem van Nijmegen is de wijk Hatert
losgekoppeld en een onderbemalen gebied geworden, dat wil zegen dat het
rioleringsstelsel op zichzelf functioneert, onafhankelijk van het
hoofdrioleringsgebied. De aanwezige overstortvijver aan de Opaalstraat verloor
daarmee zijn functie en kon na sanering vervallen. De vijver is heringericht als
park.
Een andere overstortvijver aan de Grootstalselaan is als gevolg van een
bouwproject heringericht. In de oude situatie functioneerde de vijver als
overstort van de riolering. Voor de herontwikkeling van het
ouderenverzorgingscentrum Maldenborgh is de vijver heringericht met een
gedeelte voor overstortwater uit de riolering en een deel om het regenwater uit
het gebied op te vangen. De transformatie van de vijver is begonnen in 2006 en
wordt in 2010 afgerond.
Grondwaterspoor
In 2005-2008 is door Waterschap Rivierenland en gemeente Nijmegen een
verdrogingstudie uitgevoerd voor het actiegebied Hatertse Vennen - Hatertse
Broek. In dit bosgebied ten zuiden van Weezenhof is een peilbuisnetwerk
geïnstalleerd van vier peilbuizen. Aan de andere kant van het kanaal zijn in kader

van een afkoppelproject twee peilbuizen geplaatst voor het volgen van de
grondwaterstand. De 6 peilbuizen tesamen voegen een meetraai toe aan het
peilbuisnetwerk dat de grondwaterstand volgt voor en na de peilverhoging van
het kanaal.
In 2006 is voor de nieuwe Stadsbrug en de ontwikkeling van het Waalfront een
waterhuishoudingsplan opgesteld. Daarbij is onderzocht wat de mate van
indringing is van grondwater bij hoge waterstanden van de Waal. Het benodigde
peilbuisnetwerk bestaat uit 6 peilbuizen en wordt sindsdien gemonitoord.
De hoogwaters van 1993 en 1995 leidden in Nederland tot de Deltawet Grote
Rivieren en die leidde tot uitvoering van veel projecten om de bescherming tegen
hoogwater te vergroten. Voor de langere termijn tot 2015 is in 2006 een
Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier vastgesteld die de veiligheid
tegen overstromingen in het rivierengebied regelt. Een van de projecten daarvan
is de dijkteruglegging bij Lent zodat de flessenhals bij Nijmegen verdwijnt. In
2009 is de MER voor de dijkteruglegging opgestart en daarbij wordt gekeken
naar de effectiviteit van een damwand als maatregel tegen grondwateroverlast
na de dijkteruglegging. In 2009 zijn daarvoor in 5 meetraaien met 18 diepe
peilbuizen (20 m) geplaatst vanaf Fort Lent tot aan de locatie van de nieuwe
Stadsbrug. Deze meetraaien worden gevolgd tot 2015 a 2020.

4.4 Onderzoek & monitoring
Waterkwaliteitspoor
Van 2004 tot 2006 liep het eerste monitoringsplan stedelijk water. De
kwalitatieve en kwantitatieve meetparameters gaven input aan het grond- en
oppervlaktewatermodel Dukenburg-Lindenholt.
Binnen het Europese project Urban Water is een promotieonderzoek gefinancierd
aan de Radboud Universiteit. In dit onderzoek van 2004 - 2008 is gekeken naar
de aanwezige flora, fauna en waterkwaliteit van Dukenburg en Lindenholt. In het
onderzoek zou ook het effect onderzocht worden van de getroffen maatregelen
(baggeren, natuurvriendelijke oevers etc.)
Doordat de maatregelen uiteindelijk later in uitvoering zijn gegaan heeft deze
evaluatie beperkt plaatsgevonden. Binnen het promotieonderzoek is door een
groep studenten een groot aantal oppervlaktewaterkwaliteitsmonsters genomen.
In 2008 is het 1e monitoringsplan stedelijk water geëvalueerd. Het opstellen van
het 2e monitoringsplan stedelijk water is in 2008 door Waterschap Rivierenland
en gemeente Nijmegen begonnen en zal medio 2009 afgerond worden. In het 2e
meetplan stedelijk water ligt de nadruk meer op het volgen van de
oppervlaktewaterkwaliteit in geheel Nijmegen. Vooral de ontwikkeling van de
Waalsprong en de daar te realiseren waterkwaliteit wordt intensief gevolgd.
Daarnaast wordt het effect van alle genomen maatregelen in
Dukenburg/Lindenholt bekeken waarbij het aantal waterkwaliteitspunten wordt
uitgebreid.

Grondwaterspoor
Veel onderzoek en monitoring in Nijmegen zijn verbonden aan de peilopzet van
het Maas-Waal kanaal. Vanaf 2003 is een peilbuizennetwerk geïnstalleerd met 2
regenmeters en oppervlaktewaterpeilmetingen bij de uitlaatstuwen van
Dukenburg en Lindenholt. De output hiervan is gebruikt bij het valideren van het
grondwatermodel voor de studie naar de effecten van de peilverhoging. De
grondwaterstudie met het model Microfem is afgerond in 2005. De output van
de grondwaterstudie is gebruikt in het Sobek model van het
oppervlaktewatersysteem Dukenburg-Lindenholt. Op basis van de berekeningen
zijn de te treffen kwantitatieve maatregelen bepaald zoals de interceptiedrain bij
Lankforst-Malvert, het aanpassen van de duikers langs de van Boetbergweg en
de aanleg van de waterberging bij de Streekweg/Teersdijk. De
modelberekeningen zijn afgerond in 2007, in 2008 heeft het definitieve ontwerp
van de maatregelen plaatsgevonden en is de interceptiedrain al aangelegd.
In 2008 is door een groep studenten van Larenstein onder begeleiding van de
gemeente Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke
grondwateroverlast in Weezenhof, Malvert en Lankforst. Een
bewonersonderzoek door enquêtering is uitgevoerd en steekproefsgewijs zijn
eventuele klachten onderzocht op mogelijke oorzaken. Aansluitend is gekeken
naar oplossingsmogelijkheden. Het onderzoek is begin 2009 afgerond. Een
officieel onderzoeksbureau gaat het onderzoek toetsen en aanvullen in 2009.

4.5 Planvorming
Vanaf 1997 zijn diverse plannen opgesteld rond beide sporen:
Jaar
Omschrijving plannen
Waterkwaliteitsspoor
1997
Discussienotitie Lokale waternotitie
1998
Lokale Waternotitie
2000
Ambitietoekenning sfeerbeelden watergangen
2001
Beleidsontwikkeling Water: Waterplan 2001 en Kansenkaart de blauwe
transformatie Nijmegen
2002
Baggerplan Nijmegen
2004
Notitie streefbeelden watergangen Dukenburg, Lindenholt en NeerboschOost
2004
Monitoringsplan Stedelijk Water 2004 - 2006
2003
Deelovereenkomsten met waterpartners Waterplan
Deelovereenkomst Rijkswaterstaat: Basisinspanning riolering
Deelovereenkomst Waterschap Rivierenland: Ketenoptimalisatie
Deelovereenkomst Waterschap Rivierenland: Stadswater
Grondwaterspoor
2007/2008
Inventarisatie grondwatervisie
2008
Opstellen ontwateringkaarten Nijmegen als onderdeel van een visie op de
verbetering waterhuishouding Hatertse Vennen - Hatertse Broek
2008/2009
Monitoringsplan Stedelijk Water 2009 - 2015 i.s.m. waterschap
Rivierenland

4.6 Voorlichting en communicatie
In het Waterplan van 2001 is aangegeven dat communicatie de belangrijkste
pijler is in de blauwe transformatie van Nijmegen. In Nijmegen is hiervoor in
2001 een Waterservicepunt opgericht dat als front- en backoffice fungeert. Alle
vragen van burgers over water worden door het Waterservicepunt beantwoord.
Waterkwaliteitspoor
Het Waterservicepunt speelt sinds 2005 een belangrijke rol in
uitvoeringsprojecten van de gemeente in de openbare ruimte bij de open plan
processen rond de herinrichting van drie vijvers in Dukenburg en Lindenholt. Ook
bij de projecten voor baggeren en herstel beschoeiingen fungeert het
Waterservicepunt als backoffice. Vragen komen binnen en informatie is te vinden
op de website (www.waterbewust.nl). Daarnaast is 5x een nieuwsbrief over
water in Dukenburg en Lindenholt verschenen met meer uitgebreide
achtergrondinformatie.
De projectspecifieke communicatie rond planning en uitvoering van maatregelen
wordt bij elk project gedaan door de coördinator van het Ingenieursbureau van
de gemeente Nijmegen.
Voor de aanpak van het watersysteem Dukenburg-Lindenholt-Neerbosch-Oost is
voor het baggeren uitgebreid overlegd met de vissersverenigingen in Nijmegen.
Voor uitleg van de opzet en de werking van het watersysteem in de Waalsprong
heeft de Gem Waalsprong samen met het Waterschap Rivierenland en gemeente
Nijmegen in eind 2007 weer een nieuw informatiebulletin verspreid.
Grondwaterspoor
Via Waternieuws (de nieuwsbrief over water in Dukenburg en Lindenholt) zijn
bewoners eind 2009 geïnformeerd over (de resultaten van) het onderzoek naar
(grond)wateroverlast. Informatie is ook geplaatst op de gemeentelijke website.

Bijlage 4.3
Overzicht uitgevoerde maatregelen oppervlaktewatersysteem
Dukenburg en Lindenholt

317381kader03

Bijlage 4.4
Overzicht adressen niet gerioleerde panden

I. Niet gerioleerde panden (volgens raadsbesluit 15-12-2004)
II. Overig niet gerioleerde panden
I. Niet gerioleerde panden (volgens raadsbesluit 15-12-2004)
A Panden te zijner tijd aansluiten in het kader van de gebiedsontwikkeling
A1 Panden aan te sluiten in het kader van de ontwikkeling van het
bedrijven terrein Griftdijk. (10 st)
Griftdijk 1
Griftdijk 1c
Griftdijk 2
Griftdijk 3
Griftdijk 4
Griftdijk 5
Griftdijk 6
Griftdijk 7
Griftdijk 8
(Griftdijk 9 en 9a zijn nu
reeds aan te sluiten)
Griftdijk 10
A2 Panden aan te sluiten bij de ontwikkeling van plangedeeltes westelijk
van de Griftdijk Oosterhout-Oost en “Ganzenvoet”. (3 st)
Griftdijk 24
De Boel 2
De Boel 4
A3 Panden aan te sluiten bij de ontwikkeling van het centrum gebied (10
st)
Dijkstraat 1
Dijkstraat 1a+1b
Dijkstraat 10
Dijkstraat 12
Woenderskamp 6
Woenderskamp 8
Woenderskamp 14
Oosterhoutsedijk 88
Oosterhoutsedijk 92
Oosterhoutsedijk 94
A4 Panden aan te sluiten bij de ontwikkeling van Stadseiland. (4 st.)
Bemmelsedijk 4
Visveldsestraat 2
Past. Van Laakstraat 84
Visveldsestraat 28
B Panden te zijner tijd aansluiten danwel te slopen
B1 Panden aan te sluiten bij maatregelen eiland Veur-Lent.
Aantal panden zullen vervallen bij bocht verlegging.
Thans buitendijks. (18 st.)
Bemmelsedijk 2
Oosterhoutsedijk 23
Oosterhoutsedijk 25
Oosterhoutsedijk 27
Oosterhoutsedijk 29

(vervolg B1)
Oosterhoutsedijk 31
Oosterhoutsedijk 33
Oosterhoutsedijk 37
Oosterhoutsedijk 41
Oosterhoutsedijk 43
Oosterhoutsedijk 45
Oosterhoutsedijk 45a
Oosterhoutsedijk 47
Oosterhoutsedijk 49
Oosterhoutsedijk 51
Oosterhoutsedijk 53
Oosterhoutsedijk 55
Oosterhoutsedijk 57
Thans binnendijks ( 18 st.)
Bemmelsedijk 3
Bemmelsedijk 5
Bemmelsedijk 7
Oosterhoutsedijk 8
Oosterhoutsedijk 10
Oosterhoutsedijk 16
Oosterhoutsedijk 18
Oosterhoutsedijk 20
Oosterhoutsedijk 22
Oosterhoutsedijk 24
Oosterhoutsedijk 26
Oosterhoutsedijk 32
Oosterhoutsedijk 36
Oosterhoutsedijk 38
Oosterhoutsedijk 40
Oosterhoutsedijk 40a
Oosterhoutsedijk 42
Oosterhoutsedijk 42a
B2 Panden aan te sluiten danwel te slopen afhankelijk van de
ontwikkelingen in het kader van Koers-West.
Sprengenweg 2 t/m 8
Havenweg 11
Havenweg 13-15
Havenweg 16
Havenweg 20
Havenweg 20A
II. Overig niet gerioleerde panden
Zaligerstraat 6
Sint Annastraat 640
Teersdijk 240
Woerdsestraat 4a
Bosweg 14
Bijsterhuizenstraat 15
Broekstraat 174
Broekstraat 176
Palkerdijk 100

Bijlage 5.1
Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden
GRP 2010-2016 en toetsing huidige situatie(1-3-2009)

 = voldoet
1.
1.1

1.2

1.3

 = voldoet niet
Doel: inzameling en transport van stedelijk afvalwater
Functionele eisen
Maatstaven

Het openbaar vuilwaterriool
bevat een aansluitmogelijkheid
om huishoudelijk afvalwater in te
zamelen, tenzij ontheffing op de
zorgplicht is aangevraagd.
Riolen en putten dienen
voldoende waterdicht te zijn om
instroom van grondwater te
voorkomen en beperken.

Er zijn geen ongewenste lozingen
op het vuil- of schoonwaterriool.

1.4
De afstroming van rioolwater
naar de gemalen of
lozingspunten moet voldoende
zijn.

1.5

1.6

De constructieve toestand van
het riool is zodanig dat
verzakkingen aan het wegdek
zoveel mogelijk worden
voorkomen.
Vuilwaterriolen zijn voldoende
ontlucht.

1.7

De riolering heeft voldoende
afvoercapaciteit om het aanbod
van stedelijk afvalwater te
verwerken.

1.8

1.9

1.10

De bedrijfszekerheid van
gemalen is dusdanig dat afvoer
van afvalwater gewaarborgd is.
Het transport van afvalwater
vanaf de erfgrens tot het
hoofdriool via de huisaansluitingen vindt ongehinderd
plaats.
Riolen en putten dienen
voldoende waterdicht te zijn om
uittreding van rioolwater te
voorkomen of beperken.

Alle percelen beschikken over
een aansluiting op de riolering of
iba of of hebben een ontheffing
op de zorgplicht afvalwater van
de provincie
Ingrijpmaatstaven voor lekkage,
inhangende rubberring,
verplaatsingen, beschadiging en
wortelingroei verhelpen volgens
het objectieve beoordelingskader
kwaliteitsbeheer riolering
Er zijn geen overtredingen van de
lozingsvoorwaarden volgens de
AMvB’s
Ingrijpmaatstaven voor
afstroming verhelpen volgens
het objectieve beoordelingskader
kwaliteitsbeheer riolering
Het laagste inslagpeil van
pompen ligt beneden de b.o.b.
van het laagst inkomend riool.
Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit
en waterdichtheid verhelpen
het objectieve beoordelingskader
kwaliteitsbeheer riolering

? = niet bekend
GRP

Meetmethoden
Registratie bodemlozingen
bij gemeente (Milieu) en
oppwaterlozingen bij
waterbeheerders
Analyse, opgave en
programmering in
jaarlijkse operationele
programma’s.

Controle via het
handhavingsprogramma
van Milieu
Analyse, opgave en
programmering in
jaarlijkse operationele
programma’s.
Controle bij uitvoering
van
onderhoudsprogramma
gemalen
Analyse, opgave en
programmering in
jaarlijkse operationele
programma’s.

Geen stank- of geluidsoverlast
voor bewoners veroorzaakt door
openbaar riool.
De capaciteit van de
rioolgemalen is berekend op
gemiddeld:
- 10 liter per inwoner per uur
- bestaande lozingen van
bedrijfsafvalwater
De capaciteit van de
gemeentelijke rioolgemalen is
berekend op een pompovercapaciteit van 0,7 mm/u
(gemengd) of 0,3 mm/u
(verbeterd gescheiden)
Ernstige storingen zijn binnen 3
uur verholpen, overige storingen
binnen 24 uur.

Op basis van
(afhandeling)
klachtenregistratie.
vergelijking van de
gemeten
droogweerafvoer met de
geinstalleerde capaciteit

Verstoppingen van
huisaansluitingen worden binnen
drie werkdagen verholpen.

Op basis van
klachtenregistratie.

Ingrijpmaatstaven voor lekkage,
inhangende rubberring,
verplaatsingen, beschadiging en
wortelingroei verhelpen volgens
het objectieve beoordelingskader
kwaliteitsbeheer riolering

Analyse, opgave en
programmering in
jaarlijkse operationele
programma’s.
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Controle bij herziening
van basisrioleringsplannen
of Wvo- of
aansluitvergunning.



Via controle op basis van
logboek rioolgemalen en
bijzondere objecten.







7.2.2

2.

Doel: inzameling en transport van afvloeiend hemelwater
Functionele eisen
Maatstaven
Meetmethoden

2.1

Infiltratievoorzieningen in
openbaar terrein hebben
voldoende capaciteit (berging en
ledigingstijd) om het instromend
hemelwater snel genoeg te
verwerken.
Geen hinderlijke plasvorming bij
kolken.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

De voorzieningen voor
verwerking van hemelwater
hebben voldoende capaciteit om
hevige neerslag zonder
wateroverlast te verwerken.
de vuilemissie vanuit gemengde
rioolstelsels dient beperkt te zijn

criteria volgens de nota
“Afkoppelen en infiltreren
hemelwaterafvoer, ontwerp en
aanleg”

Toetsing aan resultaten
van onderzoek
(Monitoringplus).

criteria nader uit te werken o.b.v.
CROW kwaliteitscatalogus
openbare ruimte
Geen ernstige hinder bij een
regenbui met een herhalingstijd
van kleiner of gelijk 2 jaar

Op basis van
(afhandeling)
klachtenregistratie.
Meting van de neerslag
en waarnemingen van
water op straat.

de vuilemissie voldoet aan de
basisinspanning riolering

berekening vuilemissie
op basis van meting
van debieten en
concentraties
monitoring van de
fysisch- chemische en
ecologische toestand
van het
oppervlaktewater
Toetsing aan resultaten
van onderzoek
(Monitoringplus).

de vuilemissie vanuit vuil- en
schoonwaterriolen vormt geen
belemmering voor het bereiken
van aterkwaliteitsdoelstellingen

waterkwaliteitstoets door de
waterbeheerder

Voorzieningen voor
hemelwaterinfiltratie
veroorzaken geen ontoelaatbare
verontreiniging van bodem of
grondwater

geen overschrijding van
kwaliteitsnormen van bodem en
grondwater volgens de Wet
Bodembescherming

3.

Doel: voorkomen en beperken van problemen door grondwaterstanden
Functionele eisen
Maatstaven
Meetmethoden

3.1

Afstroming van overtollig
grondwater via openbare
ontwateringsstelsels is
voldoende.
Capaciteit van openbare
ontwateringsstelsel is voldoende
om het overtollige grondwater af
te voeren.

3.2

11

** er zijn nog geenlandelijke
ingrijp- en
waarschuwingsmaatstaven voor
openbaar ontwateringsstelsel
**tot die tijd wordt als maatstaf
aamgehouden het ontbreken van
structurele problemen

** of aan de criteria
(maatstaf) voldaan
wordt wordt
afgemeten aan
klachten en de
resultaten van
monitoring

functioneren van infiltratievoorzieningen bij hevige neerslag is nog volledig niet bekend

?
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7.2.2



(?)

7.2.2

?

7.2.2

?

7.2.3

?

7.2.3

4.

Doel: doelmatig beheer van riolering
Functionele eisen
Maatstaven

4.1

Gegevens zijn volledig en
betrouwbaar

Gegevens zijn actueel.

Gegevens zijn toegangelijk.

4.2

Plannen zijn actueel.

Plannen zijn toegankelijk.
4.3

Informatie voor burgers en
bedrijven over riolering en
water is actueel en
toegankelijk.

Klachtenafhandeling vindt op
een eenduidige wijze plaats.
Klachten worden tijdig
afgehandeld

4.4

Het bepalen van beheermaatregelen vindt op een zo
eenduidige en objectieve
methode plaats
Bij het bepalen van beheermaatregelen vindt tijdig
afstemming plaats met andere
programma’s en projecten.

12

Gebruikers van de riolering zijn
bekend.
Gegegevens over lozingen van
bedrijfsafvalwater zijn bekend.
Basisgegevens van alle
objecten zijn bekend.
De onderhoudstoestand van
de objecten is bekend,
rekening houdend met
inspectieprogramma
Wijziging van gegevens
worden binnen drie maanden
verwerkt.
Basis- en meetgegevens zijn
binnen de waterketen van de
sector openbare ruimte door
iedereen te raadplegen.
De geldigheidsduur van
plannen wordt niet
overschreden.
Beleidsplannen staan op de
gemeentelijke website.
Alle voor burgers en bedrijven
relevante wet- en regelgeving
is vermeld op de
gemeentesite.
Informatie over goed
rioolgebruik is opgenomen in
de afvalkalender en de
gemeentelijke website.
KCC (Open Huis) fungeert als
front-office
Klachten over riolering worden
binnen 3 dagen afgehandeld
door de Bel- en Herstellijn
Klachten over
grondwateroverlast woden
binnen 6 weken beantwoord.
Beheermaatregelen voor het
vuil- en hemelwaterriool
worden bepaald op basis van
het toetsingskader
kwaliteitsbeheer
Afstemming vindt plaats vóór
het vaststellen van de
operationele programma’s

voldoet niet voor infiltratievoorzieningen en openbaar ontwateringsstelsel

Meetmethoden
Gemeentelijke
basisadministratie
resultaten controlemetingen bij
handhaving
raadpleging rioolbeheersysteem


?

12

raadpleging rioolbeheersysteem

1
steekproef

via proces- en
telemetriesysteem

Controle bij het opstellen van
de jaaropdracht.
Minimaal twee maal per jaar
update van de website.
Minimaal twee maal per jaar
update van de website.

Verantwoording bij het
opstellen van de jaaropdracht.









Jaarlijkse rapportage Bel- en
Herstellijn
Postregistratiesysteem

Verantwoording bij het
opstellen van de jaaropdracht.

Verantwoording bij het
opstellen van de jaaropdracht.







Bijlage 5.2
Overzicht wijzigingen nota ‘Afkoppelen en infiltreren
hemelwaterafvoer, ontwerp en aanleg”

Hoofdstuk

onderdeel

Wijzigingen

Samenvatting

Inhoud
Doelen
Geldigheidsduur

De zin “De nota is een uitwerking van ....” vervalt.
De punten 4. en 5. vervallen.
Wijzigen in “De nota is geldig tot het vaststellen van een
gemeentelijke hemel- en grondwaterverordening”.
Verwijderen “S.4“ (figuur bestaat niet).
Begrenzing Verbeterd gescheiden stelsel uitbreiden met
Noordkanaalhaven.
De tekst bij Grondwaterbeschermingsgebied (Gemeentelijk)
wijzigen van in “- boven- en ondergronds”.
De tekst “Tot 1,00m beneden maaiveld - niet afkoppelen”
wijzigen in “Tot 1,00m beneden maaiveld - niet infiltreren”.
De opsomming van niet af te koppelen straten vervalt.
Figuur S.3 vervalt.
Begrenzing bemalingsgebied Lent volgens bijlage 2.1 van
het GRP 2010-2016.
De volgende ontheffingscriteria toevoegen:
• er kabels e.o. leidingen liggen
• infiltratievoorzieningen binnen de kroonprojectie valt
De Tekst “de hoogste grondwaterstand” wijzigen in
“gemiddeld hoogste grondwaterstand”
Tekst wijzigen in “Vaste norm van 10 mm dakoppervlak
aangesloten op rioolstelsel. Indien uit onderzoek blijkt dat
k ≥ 3 dan B = 5 mm”.
Vervalt.
Toevoegen: “De nota is geldig tot het vaststellen van een
gemeentelijke hemel- en grondwaterverordening”.
Tekst wijzigen in “De voorkeursvolgorde tabel 1-1”.
“paragraaf 2.1” wijzigingen “paragraaf 1.1”.

Figuur S.1

Indeling
Figuur
Legenda

Figuur S.2

Legenda

Figuur S.3
Figuur S.1 en
S.2
Tabel 1

Figuur
Ontheffing,
particulier terrein

Berging, particulier
terrein

Inleiding
1.1
1.2
2.1

2.2.1
2.3
3.2

4.2

4.3

4.4
4.4.1

Detaillering/aanleg
Voorkeursvolgorde
laatste aandachtsbolletje
-

c) bepaling
bodemopbouw
systemen op
openbare grond
a) beleidsmatig
a) Dekking
c) Put- en mangatafmetingen
a) Vormgeving,
overstortleiding
Tabel
Tabel

Aan punt 3. toevoegen:
• vanwege de aanwezigheid van kabels e/o leidingen
• vanwege de kroonprojectie van bomen
punt 6. vervalt.
eerste aandachtsbolletje vervalt.
De tekst “bijlage 2” wijzigen in “bijlage 3”.
De tekst “hoofdstuk 5” wijzigen in “hoofdstuk 4”.
De tekst “De systeemkeuze gebeurt op verschillende
manieren:” wijzigen in “De volgorde hierbij is:”.
De tekst “In het huidige GRP .... kader” vervalt.
Naam van de tabel wijzigen in “Tabel 4-1”.
tekst bij 2de aandachtsbolletje wijzigen in “tabel 4-2”
Naam van de tabel wijzigen in “Tabel 4-2”.
Tekst laatste aandachtbolletje wijzigen in “Bij een berging
van 10mm moet de afvoercapaciteit van de overstortleiding
100 l/s/ha zijn.”
Naam van de tabel wijzigen “Tabel 4-3”.
Naam van de tabel wijzigen “Tabel 4-4”.
verwijzing bij ‘Spelen & infiltreren” wijzigen in 4.4.3.1
verwijzing naar 4.2.3.2 wijzigen in 4.4.3.2
verwijzing naar 4.2.3.3 wijzigen in “maatwerk”
verwijzing bij “Groen met bomen & infiltreren”naar 4.4.3.1

Bijlage 6.1 Kaart grondwaterstanden
Toelichting op de kaart
Ontwateringskaarten zijn ontwikkeld door Witteveen+Bos op basis van
grondwatermodellering in MODFLOW. Op basis van berekening van 1998-2005
is het Actuele Grond en Oppervlaktewater Regime (AGOR) berekend en ook het
AGOR+. Deze laatste is het berekende effect van de voorgenomen peilverhoging
van 30 cm in het Maas-Waalkanaal. De kaarten zijn gemaakt voor gemiddelde
omstandigheden (GVG) en natte omstandigheden (GHG). In het model zijn geen
compenserende maatregelen (zoals de interceptiedrain) meegenomen voor de te
verwachten effecten van de peilverhoging.
De kaart in bijlage 6.1 geeft de berekende gemiddelde hoogste grondwaterstand
(GHG) in meters ten opzichte van maaiveld voor de huidige situatie (AGOR)
gebaseerd op feitelijke gemeten grondwaterstanden.
Gelet op de nauwkeurigheid van het model, kan worden gesteld dat het model
geschikt is om de ontwatering op wijk tot straatniveau in beeld te brengen, maar
niet geschikt is voor een gedetailleerde interpretatie op bouwblok of huisniveau.

Bijlage 7.1 Toelichting inspectie, reparatie en vernieuwing
vuil- en hemelwaterriolen

Toelichting inspectie, reparatie en vernieuwing vuil- en hemelwaterriolen
1. Werkwijze
Korte termijn (tot en met 2016)
Het bepalen van de vereiste maatregelen aan het vuil- en hemelwaterriool
gedurende de periode van het GRP 2010-2016 is zoveel mogelijk gebaseerd op
de resultaten van de beoordeling (per 1-8-2009) van de rioolinspectieresultaten
door de kwaliteitsbeheerder. De maatregelen van geïnspecteerde, nietbeoordeelde riolen en niet-geïnspecteerde riolen zijn geëxtrapoleerd aan de hand
van de resultaten van de beoordeling van de geïnspecteerde riolen. Een en ander
is weergeven in onderstaand schema:
geen maatregel
<10 jr: 302 km
wel geinspecteerd:
367 km

niet beoordeeld:
31 km
wel maatregel
<10 jr: 65 km
wel beoordeeld:
34 km

totaal:
702 km
niet geinspecteerd:
155 km

maatregelen < 10 jr:
1. vernieuwen:
- vervangen of
- renoveren;
2. repararen.

Dukenburg:
150 km
jaarprogramma’s,
lopende projecten,
revisies e.d.: 30 km

Figuur: overzicht wel/niet geinspecteerde en beoordelde vuil- en hemelwaterriolen (per 1-8-2009)

De riolen in Dukenburg zijn buiten deze analyse gelaten. Wegens de specifieke
problematiek (lekke vuilwaterriolen) is hiervoor een afzonderlijke strategie
aangehouden. De kosten voor maatregelen aan het vuilwaterriool in Dukenburg
zijn gebaseerd op de geraamde kosten voor de pilot in de wijk Aldenhof.
Lange termijn (na 2016)
Het indicatieve tijdstip van rioolvernieuwing is gebaseerd op het jaar van
vervanging volgens het beslismodel van het beheerprogramma (zie paragraaf 4).
2. Uitgangspunten
2.1. Urgentie en tijdstip maatregelen
Maatregel
Vernieuwen
Repareren

Vervangen of
Renoveren

direct
< 5 jr
< 10 jr

Uitvoering na vaststellen maatregel
1 of 2 jaar
3 tot en met 5 jaar
6 tot en met 10 jaar
1 of 2 jaar

De beoordeling van geinspecteerde riolen is alleen uitgevoerd voor leidingen
waarbij sprake is van overschrijding van ingrijpmaatstaven van
toestandsaspecten. Bij een ingrijpmaatstaf bepaalt de kwaliteitsbeheerder de
aard en urgentie van de te nemen maatregelen op basis van de
toestandsaspecten en omgevingsfactoren via een objectieve beoordelingskader.
Toestandsaspecten

Waarschuwingsmaatstaf

Ingrijpmaatstaf

Grond zichtbaar
Klasse 4
Holle ruimten zichtbaar
Klasse 4
Oppervlakteschade
Klasse 4
Radiale voegverplaatsing
Klasse 4
binnendringen van grond
Klasse 4
Infiltratie
Klasse 4
Scheur
Klasse 4
Breuk/Instorting
Nvt
Tabel A: Ingrijp- en waarschuwingsmaatstaven beheerprogramma

Klasse 5
Klasse 5
Klasse 5
Klasse 5
Klasse 5
Klasse 5
Klasse 5
Groter of gelijk klasse 2

2.3. Reinigen en inspecteren
In periode 2010 tot en met 2016 worden alle niet geinspecteerde riolen
geinspecteerd (en gereinigd) met daarbij verhoudingsgewijs veel grote riolen.
Dit is niet alleen van belang voor de kosten voor het reinigen en inspecteren,
maar werkt ook door in de (kosten voor de) maatregelen die volgen uit deze
rioolinspecties (zie 2.3 en 2.4).
aanleg jaar
geinspecteerd?
diameter (mm)
150 t/m 500
501 t/m 1000

2009-1979
ja
nee

1978-1939
ja
nee

<1939
ja
nee

144,6

52,0

122,0

55,4

24,7

6,4

21,2

5,0

22,6

14,0

8,2

4,6

totaal (km)
ja
nee
totaal
291,3 113,7 405,0
52,0

23,6

75,6

3,0
2,5
12,2 10,5
8,5
4,4
23,7
17,4 41,0
totaal:
168,8
59,5
156,7 79,9
41,4 15,3
367,0 154,7 521,7
Tabel B: totaal aantal km’s wel/niet geïnspecteerd vuil- en hemelwaterriool per diametercategorie
(mm) en aanlegperiode (exclusief Dukenburg en jaarprogramma’s t/m 2010), peildatum 1-8-‘09
> 1000

2.3. Reparatie (planmatig)
Vuil- en hemelwaterriool
De aard, omvang en de kosten voor planmatige reparaties voor leidingen zijn
gebaseerd op de resultaten van de beoordeling van kwaliteitsbeheerder
(peildatum 1-8-09). Reparaties voor niet beoordeeld of niet geïnspecteerde riolen
zijn op basis van deze beoordeling geëxtrapoleerd.
Een specifiek probleem vormen de kolken in Dukenburg. Een deel van deze
kolken is ernstig verzakt, wat overlast of schade voor de omgeving kan
opleveren. De oorzaak lijkt zowel gelegen in de bodemgesteldheid als de aanleg.
De exacte ernst en omvang is nog niet in kaart gebracht. Herstel heeft de
afgelopen jaren ad-hoc plaatsgevonden. Een meer planmatige aanpak is nodig.
Aangenomen is dat 10% van de circa 5.000 kolken in Dukenburg in de periode
2010 t/m 2016 hersteld moet worden.

2.4. Vernieuwing
Bijkomend te vervangen riolen
De praktijk van de afgelopen jaren leert dat met het vervangen van de riolen met
een slechte (constructieve) kwaliteit gelijktijdig vaak ook minder slechte riolen
vervangen worden, bijvoorbeeld wanneer rioolvervanging samengaat met
stedelijke herstructurering of herinrichting van de openbare ruimte. Dit is bij
rioolvervanging een belangrijke kostenbepalende factor. Op basis van een
steekproef onder enkele jaarprogramma’s en projecten is hiervoor een factor van
1 aangehouden.
Vervangen of renoveren
Wegens voortschrijdende technische ontwikkelingen zal de komende jaren in
vaker gebruik gemaakt kunnen worden van reparatie- of renovatietechnieken.
Renovatie van riolen kan een goed alternatief zijn voor vervanging.
Met grootschalige toepassing van volledige rioolrenovatie moet nog enig
voorbehoud gemaakt worden.
Bij renovatie van riolen worden de rioolaansluitingen (huis- en kolkaansluitingen)
namelijk niet vernieuwd, terwijl rioolaansluitingen wel een volwaardig onderdeel
vormen van het gemeentelijk rioolstelsel. Vernieuwing van hoofdriool en de
rioolaansluitingen wordt daarmee losgekoppeld. Beheersmatig is dit geen
wenselijke ontwikkeling. Verder wordt vernieuwing van rioolaansluitingen ook
(te) afhankelijk van wegrenovatie of stedelijke herstructurering.
Om die reden is voor de niet geinspecteerde riolen kleiner of gelijk 500 mm
veiligheidshalve uitgegaan dat 80% van de te vernieuwen riool vervangen wordt
Voor riolen groter dan 500 mm is 50% aangehouden. Grotere riolen liggen vaak
diep en onder zeer druk bereden wegen. Vanwege de overlast voor de omgeving
en kans op schade voor gebouwen en bomen zal bij grotere riolen eerder gekozen
worden voor (deel)renovatie.
3. Kosten korte termijn (tot en 2016)
3.1 Reinigen en inspecteren
Voor het reinigen en inspecteren per diametercategorie zijn de volgende kosten
aangehouden op basis van een vervuilingsgraad van 20%:
Diameter (mm)
150 t/m 500
501 t/m 1000
1001 t/m 2500

Kosten per m1
€ 4,€ 12,€ 53,-

In de periode 2010 tot en met 2016 worden de volgende lengten vuil- en
hemelwaterriolen gereinigd en geinspecteerd. Daarnaast is er een aanvullende
inspectiebehoefte (€ 50.000,-/jr) wegens afstemming met infrastructurele en
stedebouwkundige ontwikkelingen.

lengte (km)
jaar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
totaal:

0-500 mm
3,2
3,2
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
114,3

Kosten incl. verkeersmaatregelen

501-1000 mm
>1000 mm
9,3
7,5
9,3
7,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
23,6
17,5

totaal
20
20
23
23
23
23
23
155

programma
€ 626.280
€ 626.280
€ 149.880
€ 149.880
€ 149.880
€ 149.880
€ 149.880
€ 2.001.960

extra
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 350.000 €

totaal
€ 676.280
€ 676.280
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
2.351.960

Tabel C: lengten (km) en kosten reinigen en inspecteren vuil- en hemelwaterriool

3.2. Reparaties, planmatig
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 totaal

117.250

117.250

81.463

81.463

81.463

81.463

560.352

224.964

342.214

117.250

81.463

81.463

81.463

81.463

1.010.280

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

450.000

299.964

417.214

192.250

156.463

156.463

156.463

156.463

1.460.280

leidingen:
geinspecteerd (1-8-09)

224.964

niet geinspecteerd
subtotaal:
kolken (Dukenburg)
totaal:

224.964

449.928

Tabel D: kosten reparatie vuil- en hemelwaterriool in euro

3.3. Vernieuwing
Geraamde kosten voor rioolvernieuwing zijn berekend en onderverdeeld naar de
wel en niet geïnspecteerde riolen. Hierbij is rekening gehouden met verschillen in
kosten in verband met afmetingen/diameters van de leidingen.
Kosten voor de aanpak van de lekke vuilwater- riolen in Dukenburg zijn
afzonderlijk benoemd. Daarnaast zal bij stedelijke herontwikkeling ook (extra)
riolering soms vernieuwd moet worden.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 totaal
geïnspecteerd
1.836.717 1.836.717 1.159.970 1.159.970 1.159.970
785.271
785.271 8.723.887
niet geinspecteerd
312.266
624.532
695.749
766.965
925.819 1.020.974 4.346.306
Dukenburg (dwa)
780.000
780.000
780.000
780.000
780.000 3.900.000
rioolaansluitingen
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
350.000
archeologie
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
700.000
Stedelijke ontwikkeling:
Plein 1944
750.000
750.000
Nachtegaalplein e.o.
499.989
256.000
755.989
v.Schaek Mathon
401.940
401.940
totaal: 3.236.706 2.956.923 2.714.502 2.785.719 2.856.935 2.641.090 2.736.246 19.928.121

Tabel E: kosten vernieuwing vuil- en hemelwaterriool in euro

Op basis van de bevindingen van de afgelopen jaren rekenen bij rioolvernieuwing
jaarlijks verder op kosten voor het vernieuwen van rioolaansluitingen bij
wegrenovatie (€ 50.000,-/jr) en extra kosten voor rioolvervanging in verband met
de aanwezigheid van waardevollle archeologie in de grond (€ 100.000,-/jr).

4. Rioolvernieuwing lange termijn (na 2016)
Voor de langetermijn wordt het indicatieve jaar van vernieuwing voor de vuil- en
hemelwaterriolen bepaald via een beslismodel (zie bijlage 7.2).
De criteria in het beslismodel bepalen het indicatieve jaar van vervanging.
De belangrijkste criteria in het beslismodel zijn:
a) ingrijp- en waarschuwingsmaatstaven
b) de substantiele strenglengte
c) risico (= kans*effect) op vergrote schade door (hydraulische) functie van de
buis of de functie van de weg
ad.a) ingrijp- en waarschuwingsmaatstaven
De kwaliteit van de riolering wordt volgens een landelijk gestandariseerde
systematiek (NEN 3398) uitgedrukt in zogenaamde toestandsaspecten (zie 2.1).
Voorbeelden van toestandsaspecten zijn: scheur, breuk (van materiaal) etc.
Ieder toestandsaspect wordt volgens de standaardnormen geclassificeerd.
ad.b) de substantiële strenglengte
Belangrijke factor in het beslismodel is de substantiële strenglengte. Dit is de
lengte van de rioolstreng van put naar put in % van de totale strenglengte
waarop een rioolbuis wordt vervangen, gerenoveerd of gerepareerd. Indien de
substantiële buislengte meer dan 25 % bedraagt is het advies om de rioolstreng
te vervangen of te renoveren; indien minder wordt geadviseerd de buis te
repareren.
ad.c) risico op vergrote schade
Riolen met een belangrijke hydraulische functie of riolen gelegen onder wegen
met belangrijke verkeersfunctie hebben hoger risico op vervolgschade.
Riolen die aan de volgende voorwaarden voldoen zijn in het beslismodel
aangemerkt als risico-riolen:
− stelseltype: gemengd riool, hemelwaterriool, vuilwaterriool
− soort riool: verzamelriool (hiertoe behoren aan de transportriolen)
− afmetingen: leidingen met een diameter groter of gelijk dan 600 mm en
500/750 mm (ei-buizen)
Restlevensduur
De restlevensduur wordt bepaald op basis van de omvang van toestandsaspecten in verhouding tot de substantiele strenglengterisico op vergrote schade.
IJkpunt voor de restlevensduur is de inspectiedatum.
Deze methode doet meer recht aan de feitelijke kwalitatieve toestand van de
riolering dan het statisch vaststellen van het jaar van vernieuwing gebaseerd op
het aanlegjaar en een vaste (technische) levensduur. In het restlevensduurmodel
is het jaar van vernieuwing dus niet direct afhankelijk van het jaar van aanleg.
De niet-geïnspecteerde riolen krijgen door het beheerprogramma automatisch
hetzelfde jaar van vernieuwing toegekend als van de wel geïnspecteerde riolen in
dezelfde categorie. De categoriën worden door het beheerprogramma
automatisch ingedeeld naar periode van jaar van aanleg, diameter, type leiding en
materiaal.

levensduur
restlevensduur

aanleg

vernieuwen

aanleg

inspectie

vernieuwen

Figuur 2: levensduurmodel en restlevenduurmodel

Het beslismodel leidt nog tot een te grote en niet realistische concentratie van
rioolvernieuwing in bepaalde jaren. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het
beperkt aantal leeftijdscategorieën in het beslismodel. Een vereffening van de
pieken (in onderstaande figuur over 5 en 15 jaar uitgevoerd) leidt al tot een
gelijkmatiger verloop.
Doordat er met vervanging van slechte riolen vaak ook minder slechte riolen
worden vervangen (zie paragraaf 2.4 van deze bijlage ) zullen ook de pieken in de
vereffening nog verder afgevlakt worden.

Figuur: prognose rioolvernieuwing (in meter)

Het beslismodel resulteert in een gemiddelde levensduur van 87 jaar.
Een totaal van 700 km vuil- en hemelwaterriool leidt dan gemiddeld tot circa 8
km rioolvernieuwing per jaar.

Bijlage 7.2 beslismodel riolering

Bijlage 7.3
Gegevens lozingswerken vuil- en hemelwaterriool

blad 1 van 2

Bijlage 7.3: Gegevens lozingswerken vuil- en hemelwaterriool
Gemeente:
Woonkern (gebied):
Gegevens lozingswerken huidige situatie in jaar:
Lozingswerk
Nummer
Type

Status

straatnaam en huisnr.

Nijmegen
Nijmegen
2009
Locatie
X-coörd. RD-net Y-coörd. RD-net

Ontvangend
oppervlaktewater

Hoogte
(m+NAP)

Drempel
Ingemeten
Lengte
Ja/nee
(m)

putdeksel
hoogte
(m +NAP)

Hydr. berekening
Randvoorziening Overst.Max.
Verhard
Type inhoud freq.
intensiteit oppervlak
(m3) (n/jaar)
(l/s) bui 9
(ha)

Jaar van
sanering /
realisatie

Aanwezige
meetapparatuur

Terugslagklep
ja/nee

Spoelklep
ja/nee

Bemalingsgebied De Biezen
10 / Z21

RO

Aanwezig

Laarsedam/Bredestraat

185.296.672

428.305.281 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,77 Ja

11,65

9,40

Ja

Nee

Nee

11 / 114

RO

Aanwezig

Dr.de Blécourtstr./Energieweg

184.670.391

427.828.438 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,93 Ja

4,00

9,75

Ja

Nee

Nee

12 / 4551

RO

Aanwezig

Lierstraat/Serenadestraat

184.855.938

426.739.469 Energieweg-Neerbosch-Oost

9,40 Ja

11,00

11,10

Ja

Nee

Nee

37 / 1280

RO

Aanwezig

Kanaalstraat

186.142.953

429.232.625 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,31 Ja

2,70

10,03

Ja

Nee

Nee

184.514.453

426.939.469 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,30 Ja

1,00

9,38

ja

Nee

Nee

Bemalingsgebied Neerbosch-Oost
63 / 4443

RO

Aanwezig

O.C.Huismanstr./Balladestr.

64 / 4415

RO

Aanwezig

Tangostr./Etudestr.

184.276.688

426.819.656 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,16 Ja

1,00

9,40

ja

Nee

Nee

65 / 4437

RO

Aanwezig

O.C.Huismanstr./Cantatestr.

184.296.375

426.791.781 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,18 Ja

1,00

9,42

ja

Nee

Nee
Nee

66 / 4393

RO

Aanwezig

Tangostr./Nocturnestr.

184.100.594

426.700.938 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,20 Ja

1,19

9,80

ja

Nee

67 / 4433

RO

Aanwezig

O.C.Huismanstr./Nocturnestr.

184.121.766

426.672.750 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,20 Ja

1,20

9,77

ja

Nee

Nee

68 / 13257

RO

Aanwezig

Rapsodiestr./Nocturnestr.

184.068.219

427.032.406 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,22 Ja

0,98

9,80

ja

Nee

Nee

69 / 3447

RO

Aanwezig

Rapsodiestr./Jachthoornstr.

184.340.953

427.217.438 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,16 Ja

1,00

9,38

ja

Nee

Nee

70 / 3460

RO

Aanwezig

Fanfarestr./O.C.Huismanstr.

184.591.844

427.013.469 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,18 Ja

3,00

9,40

ja

Nee

Nee

72 / 6581

RO

Aanwezig

Bemalingsgebied Hatert
Nijenrodestr./Middachtenstr.

185.066.219

423.776.813 Hatert-Malden

8,42 Ja

1,56

10,00

ja

Nee

Nee

74 / 6498

RO

Aanwezig

Hulkestijnstr./Nijenrodestr.

184.815.828

424.067.594 Hatert-Malden

8,57 Ja

1,60

10,00

ja

Nee

Nee

76 / 6193

RO

Aanwezig

Turkooispad

184.903.734

424.655.094 Hatert-Malden

8,49 Ja

2,80

10,07

ja

Nee

Nee

Bemalingsgebied Oostkanaalhaven
83 / 14060

HO

Aanwezig

Energieweg

184.461

427.690 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,80 Nee

2,00

10,94

Nee

Nee

Nee

84 / 13422

HO

Aanwezig

Factorijweg

184.313

428.008 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,80 Nee

1,50

9,70

Nee

Nee

Nee

84a/ Z5380

HO

Aanwezig

Dr.de Blécourtstr./Ambachtsweg

184.405

428.163 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,60 Ja

3,00

9,85

Nee

Nee

Nee

85 / 14087

HO

Aanwezig

Energieweg/Ambachtsweg

185.155

428.427 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,60 Nee

1,50

9,80

Nee

Nee

Nee

85a / 3367

HO

Aanwezig

Ambachtweg/Energieweg

185.119

428.449 Energieweg-Neerbosch-Oost

8,80 Nee

1,00

9,80

Nee

Nee

Nee

88 / 13707

HO

Aanwezig

Industrieweg

185.689

429.051 Energieweg-Neerbosch-Oost

9,40 Nee

2,40

10,18

St. Teunismolenweg

184.195

426.118 Hatert-Malden

8,90 Nee

7,00

10,90

Nee

Nee

Nee

Nwe Dukenburgseweg/Oostkanaaldijk

184.334

425.578 Hatert-Malden

9,50 Nee

2,50

10,50

Nee

Nee

Nee

184.874

425.294 Hatert-Malden

8,75 Nee

1,40

10,70

Nee

Nee

Nee

Bemalingsgebied Winkelsteeg Noord
79A / 4721

HO

Aanwezig

79B / 5156

HO

Aanwezig

Bemalingsgebied Winkelsteeg Zuid
80 / 5276

HO

Aanwezig

Hulzenseweg

94 / 15053

HO

Aanwezig

Hogelandseweg/Metaalweg

184.022

429.268 Grens Nijmegen / Weurt

7,65 Nee

5,00

9,00

Nee

Nee

Nee

95 / 15046

HO

Aanwezig

Hogelandseweg/Vlotkampweg

183.875

429.156 Grens Nijmegen / Weurt

7,65 Nee

5,00

9,00

Nee

Nee

Nee

96 / 15050

HO

Aanwezig

Hogelandseweg/Lindenhoutseweg

183.693

426.011 Grens Nijmegen / Weurt

7,65 Nee

5,00

9,00

Nee

Nee

Nee

Bemalingsgebied Westkanaaldijk

blad 2 van 2
Lozingswerk
Nummer
Type

97 / 15000

HO

Status

Aanwezig

straatnaam en huisnr.

Hogelandseweg/Binderskampweg

Locatie
X-coörd. RD-net Y-coörd. RD-net

183.544

Ontvangend
oppervlaktewater

428.872 Grens Nijmegen / Weurt

Hoogte
(m+NAP)

Drempel
Ingemeten
Lengte
Ja/nee
(m)

7,65 Nee

4,40

putdeksel
hoogte
(m +NAP)
9,49

Hydr. berekening
Randvoorziening Overst.Max.
Verhard
Type inhoud freq.
intensiteit oppervlak
(m3) (n/jaar)
(l/s) bui 9
(ha)

Jaar van
sanering /
realisatie

Aanwezige
meetapparatuur
Nee

Terugslagklep
ja/nee
Nee

Spoelklep
ja/nee
Nee

98 / 7106

HO

Aanwezig

Binderkampweg

184.049

428.241 Grens Nijmegen / Weurt

7,65 Nee

3,20

9,00

Nee

Nee

Nee

99 / 7102

HO

Aanwezig

Hogelandseweg/Pieckelaan

183.361

428.740 Grens Nijmegen / Weurt

7,40 Nee

4,00

8,10

Nee

Nee

Nee

100 / 7338

HO

Aanwezig

Microweg

183.962

427.853 Dukenburg

7,65 Nee

4,50

9,00

Nee

Nee

Nee

Overstorten op
Rijkswater
3 / 1583
RO

Aanwezig

Nieuwe Marktstraat

187.212

428.647 Waal

15,60 Ja

5,00

17,89

Ja

Nee

Nee

4 / 1635

RO

Aanwezig

Kronenburgersingel

187.317

428.801 Waal

15,60 Ja

4,00

15,97

Ja

Nee

Nee

5 / 1611

RO

Aanwezig

Oude Haven/Nieuwe Markt

187.423

429.181 Waal

11,03 Ja

3,72

12,60

Ja

Nee

Nee

Bemalingsgebied De Biezen

6 / 13103

RO

Aanwezig

Houtstraat

187.671

428.896 Waal

16,51 Ja

4,61

17,88

Ja

Nee

Nee

9 / 2179

RO

Aanwezig

Hertogplein

188.191

428.530 Waal

28,61 Ja

3,00

32,16

Ja

Nee

Nee

Nee

Bemalingsgebied Noordkanaalhaven
86 / 14070

HO

Aanwezig

Energieweg

185.510

429.059 Maas-Waalkanaal

8,60 Ja

2,60

10,00

Nee

Nee

87 / 1075

HO

Aanwezig

Handelsweg

185.267

429.191 Maas-Waalkanaal

8,60 Ja

2,50

9,83

Nee

Nee

Nee

87A 1028

HO

Aanwezig

Nijverheidsweg

184.883

429.004 Maas-Waalkanaal

8,60 Ja

2,50

10,00

Nee

Nee

Nee

Opmerkingen:

d.d. 24-09-09 Een aantal kolommen + overstorten noordelijk van de Waal dienen nog ingevuld te worden. Daarnaast wordt nog een check gedaan n.a.v. veldonderzoek Waterschap-Gemeente
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Bijlage
Bijlage
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Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
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Bijlage 8.1.a: Kosten vernieuwing
rioolleidingen rioolgemalen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.236.706
2.956.923
2.714.502
2.785.719
2.856.935
2.641.090
2.736.246
2.836.246
2.936.246
3.036.246
3.136.246
3.236.246
3.336.246
3.436.246
3.536.246
3.636.246
3.736.246
3.836.246
3.936.246
4.036.246
4.136.246
4.236.246
4.336.246
4.436.246
4.536.246
4.636.246
4.736.246
4.836.246
4.936.246
5.036.246

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

200.000
300.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

infitratievoorzieningen
€
30.000
€
50.000
€
70.000
€
90.000
€
110.000
€
130.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000
€
150.000

overig totaal TOTAAL
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.496.706
3.336.923
2.864.502
2.955.719
3.046.935
2.851.090
2.966.246
3.216.246
3.316.246
3.416.246
3.516.246
3.616.246
3.716.246
3.816.246
3.916.246
4.016.246
4.116.246
4.216.246
4.316.246
4.416.246
4.516.246
4.616.246
4.716.246
4.816.246
4.916.246
5.016.246
5.116.246
5.216.246
5.316.246
5.416.246

Bijlage 8.1.b: Kosten verbetering
afkoppelen wateroverlast
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

€
€
€
€
€
€
€
€
€

250.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000

€
€
€
€
€
€
€

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

optimalisatie
€
€
€
€
€
€
€

100.000
1.000.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

TOTAAL
€ 370.000
€ 1.370.000
€ 390.000
€ 390.000
€ 390.000
€ 390.000
€ 390.000
€ 350.000
€ 350.000

Bijlage 8.1.c: Kosten onderhoud
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

rioolleidingen
€ 676.280
€ 676.280
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880
€ 199.880

kolken
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000

rioolgemalen
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000

energie

zandfilter

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

80.000
70.000
40.000
30.000
30.000
20.000
20.000
10.000
10.000
-

infiltratievoorz.
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 219.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000

overig

eigen uren

TOTAAL

€ 65.000
€ 65.000
€ 92.000
€ 160.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543
161.543

1.841.823
1.831.823
1.352.423
1.410.423
1.315.423
1.305.423
1.305.423
1.295.423
1.295.423
1.285.423
1.285.423
1.285.423
1.285.423
1.285.423
1.285.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423

Bijlage 8.1.d: Kosten reparatie
vuil- en hemelwaterriool
niet-planmatige reparatie

planmatige reparatie
leidingen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

224.964
357.214
132.250
96.194
96.194
96.194
96.194
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

rioolgemalen
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

kolken
€
€
€
€
€
€
€

Bel-&
Herstellijn
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

eigen uren

TOTAAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

calamiteiten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173
154.173

1.054.137
1.186.387
961.423
925.367
925.367
925.367
925.367
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173

Bijlage 8.1.e: Kosten onderzoek
Inventariseren
Monitoren
2010 €
40.000 € 100.000
2011 €
40.000 €
70.000
2012 €
20.000 €
70.000
2013 €
20.000 €
45.000
2014 €
20.000 €
45.000
2015 €
20.000 €
45.000
2016 €
20.000 €
45.000
2017 €
20.000 €
20.000
2018 €
20.000 €
20.000
2019 €
20.000 €
20.000
2020 €
20.000 €
20.000
2021 €
20.000 €
20.000
2022 €
20.000 €
20.000
2023 €
20.000 €
20.000
2024 €
20.000 €
20.000
2025 €
20.000 €
20.000
2026 €
20.000 €
20.000
2027 €
20.000 €
20.000
2028 €
20.000 €
20.000
2029 €
20.000 €
20.000
2030 €
20.000 €
20.000
2031 €
20.000 €
20.000
2032 €
20.000 €
20.000
2033 €
20.000 €
20.000
2034 €
20.000 €
20.000
2035 €
20.000 €
20.000
2036 €
20.000 €
20.000
2037 €
20.000 €
20.000
2038 €
20.000 €
20.000
€
20.000
€
20.000
2039

eigen uren
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303
€ 173.303

TOTAAL
€ 313.303
€ 283.303
€ 263.303
€ 238.303
€ 238.303
€ 238.303
€ 238.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303
€ 213.303

Bijlage 8.1.f: Kosten plannen
Operationeel
strategisch
110.000
20.000 €
2010 €
110.000
20.000 €
2011 €
40.000
20.000 €
2012 €
40.000
20.000 €
2013 €
40.000
20.000 €
2014 €
40.000
20.000 €
2015 €
40.000
20.000 €
2016 €
20.000
2017 €
20.000
2018 €
20.000
2019 €
20.000
2020 €
20.000
2021 €
20.000
2022 €
20.000
2023 €
20.000
2024 €
20.000
2025 €
20.000
2026 €
20.000
2027 €
20.000
2028 €
20.000
2029 €
20.000
2030 €
20.000
2031 €
20.000
2032 €
20.000
2033 €
20.000
2034 €
20.000
2035 €
20.000
2036 €
20.000
2037 €
20.000
2038 €
20.000
2039 €

beleidsmatig eigen uren
€
10.000 € 359.256
€
10.000 € 359.256
€
10.000 € 359.256
€
30.000 € 359.256
€
10.000 € 359.256
€
110.000 € 359.256
€
10.000 € 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€
100.000 € 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€
100.000 € 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€
100.000 € 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€
100.000 € 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€ 359.256
€ 359.256

TOTAAL
€
499.256
€
499.256
€
429.256
€
449.256
€
429.256
€
529.256
€
429.256
€
389.256
€
389.256
€
389.256
€
489.256
€
389.256
€
389.256
€
389.256
€
389.256
€
489.256
€
389.256
€
389.256
€
389.256
€
389.256
€
489.256
€
389.256
€
389.256
€
389.256
€
389.256
€
489.256
€
389.256
€
389.256
€
389.256
€
389.256

Bijlage 8.1.g: Kosten voorlichting
waterloket
voorlichtings- eigen uren
materiaal
2010 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2011 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2012 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2013 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2014 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2015 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2016 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2017 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2018 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2019 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2020 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2021 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2022 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2023 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2024 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2025 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2026 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2027 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2028 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2029 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2030 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2031 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2032 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2033 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2034 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2035 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2036 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2037 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2038 €
75.000 €
10.000 €
102.929
2039 €
75.000 €
10.000 €
102.929

TOTAAL
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929

Bijlage 8.1.h: Kosten beheer
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

onderhoud
software
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000
€ 16.000

heffingen

contributies materieel

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.000
50.000
50.000

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

telecomeigen uren
kosten
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868
€ 22.000 € 195.868

TOTAAL
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

303.868
303.868
303.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868

Bijlage 8.1.i: Bijdragen aan overige programma's
perceptie
straatvegen
TOTAAL
2010 € 76.784 €
1.094.977 € 1.171.761
2011 € 75.932 €
1.094.977 € 1.170.909
2012 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2013 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2014 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2015 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2016 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2017 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2018 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2019 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2020 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2021 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2022 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2023 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2024 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2025 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2026 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2027 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2028 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2029 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2030 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2031 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2032 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2033 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2034 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2035 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2036 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2037 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2038 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827
2039 € 75.850 €
1.094.977 € 1.170.827

Bijlage 8.2
Overzicht totale lasten en baten

Bijlage 8.2: TOTALE LASTEN en BATEN
NB: totale baten gelijkgesteld aan totale lasten

Spaarbedrag Dotatie
Investeringen Onderhoud

Vrijval
exploitatie
Overige expl. a.g.v. afbouw SUBTOTAAL
Lasten
voorziening
LASTEN

Zie bijlage 8.2.a

Zie bijlage 8.2.c

Zie bijlage 8.2.b

TOTALE
LASTEN

TOTALE
BATEN

Zie bijlage 8.2.d

-7.102.502

10.925.163
10.894.311
10.804.229
10.749.229
10.729.229
10.829.229
10.729.229
10.664.229
10.664.229
10.664.229
11.474.479
11.374.479
11.374.479
11.374.479
11.374.479
11.474.479
11.374.479
11.374.479
11.374.479
11.374.479
9.422.025
9.322.025
9.322.025
9.322.025
9.322.025
9.422.025
9.322.025
9.322.025
9.322.025
9.322.025
315.018.353

1.142.081
1.164.981
1.187.383
1.187.383
1.072.923
1.082.923
1.072.923
1.066.423
1.066.423
1.066.423
1.147.448
1.137.448
1.137.448
1.137.448
1.137.448
1.147.448
1.137.448
1.137.448
1.137.448
1.137.448
942.203
932.203
932.203
932.203
932.203
942.203
932.203
932.203
932.203
932.203
31.846.369

12.067.245
12.059.292
11.991.612
11.936.612
11.802.152
11.912.152
11.802.152
11.730.652
11.730.652
11.730.652
12.621.927
12.511.927
12.511.927
12.511.927
12.511.927
12.621.927
12.511.927
12.511.927
12.511.927
12.511.927
10.364.228
10.254.228
10.254.228
10.254.228
10.254.228
10.364.228
10.254.228
10.254.228
10.254.228
10.254.228
346.864.722
0

0

45.514.679
2.275.734

-7.102.502
-355.125

221.598.103
11.079.905

22.504.344
1.125.217

244.102.447
12.205.122

244.102.447
12.205.122

22.351.832
2.235.183

0
0

93.420.251
9.342.025

9.342.025
934.203

102.762.276
10.276.228

102.762.276
10.276.228

Totaal

6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
188.042.459

2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
66.211.886

2.476.117
2.445.265
2.355.183
2.300.183
2.280.183
2.380.183
2.280.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
67.866.511

Subtotaal over eerste 20 jaar
Gemiddelde bedrag over eerste 20 jaar

138.180.000
6.909.000

45.005.926
2.250.296

Subtotaal over laatste 10 jaar
Gemiddelde bedrag over laatste 10 jaar

49.862.459
4.986.246

21.205.960
2.120.596

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

BTW

-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12.067.245
12.059.292
11.991.612
11.936.612
11.802.152
11.912.152
11.802.152
11.730.652
11.730.652
11.730.652
12.621.927
12.511.927
12.511.927
12.511.927
12.511.927
12.621.927
12.511.927
12.511.927
12.511.927
12.511.927
10.364.228
10.254.228
10.254.228
10.254.228
10.254.228
10.364.228
10.254.228
10.254.228
10.254.228
10.254.228
346.864.722

Bijlage 8.2.a
Spaarbedrag investering

Bijlage 8.2a: Spaarbedrag investeringen
Berekening 'benodigde spaarbedrag'
Investeringen

Spaarbedrag
Investeringen

Vernieuwing

Verbetering

TOTAAL (incl.
doorlopende
investeringen
vanuit 2009)

Balanspositie
1/1/2xxx

3.496.706
3.336.923
2.864.502
2.955.719
3.046.935
2.851.090
2.966.246
3.216.246
3.316.246
3.416.246
3.516.246
3.616.246
3.716.246
3.816.246
3.916.246
4.016.246
4.116.246
4.216.246
4.316.246
4.416.246
4.516.246
4.616.246
4.716.246
4.816.246
4.916.246
5.016.246
5.116.246
5.216.246
5.316.246
5.416.246
120.791.777

370.000
1.370.000
390.000
390.000
390.000
390.000
390.000
350.000
350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.390.000

7.736.706
4.931.923
3.304.502
3.395.719
3.486.935
3.291.090
3.406.246
3.616.246
3.716.246
3.466.246
3.536.246
3.636.246
3.736.246
3.836.246
3.936.246
4.036.246
4.136.246
4.236.246
4.336.246
4.436.246
4.536.246
4.636.246
4.736.246
4.836.246
4.936.246
5.036.246
5.136.246
5.236.246
5.336.246
5.436.246
130.076.777

31.383.000
33.779.856
33.998.470
32.603.873
31.209.843
29.816.418
28.136.575
26.462.699
24.890.020
23.315.117
21.387.846
19.405.301
17.393.892
15.351.741
13.276.850
11.167.091
9.020.198
6.833.756
4.605.197
2.331.780
10.592

3.995.000

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
900.000

Subtotaal over eerste 20 jaar
Gemiddelde bedrag over eerste 20 jaar

3.995.000
199.750

700.000
35.000

71.129.318
3.556.466

4.390.000
219.500

80.214.318
4.010.716

416.369.522
20.818.476

Subtotaal over laatste 10 jaar
Gemiddelde bedrag over laatste 10 jaar

0
0

200.000
20.000

49.662.459
4.966.246

0
0

49.862.459
4.986.246

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Totaal

6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246
4.986.246

Aanleg

Doorlopende
investeringen vanuit
2009 (GRP20052009+stukje
GRPt/m2004)
3.820.000
175.000

Investeringen
7.736.706
4.931.923
3.304.502
3.395.719
3.486.935
3.291.090
3.406.246
3.616.246
3.716.246
3.466.246
3.536.246
3.636.246
3.736.246
3.836.246
3.936.246
4.036.246
4.136.246
4.236.246
4.336.246
4.436.246

Rente ***) (over
balanspositie
Benodigde
1/1)
spaarbedrag
1.569.150
2.195.691
2.209.901
2.119.252
2.028.640
1.938.067
1.828.877
1.720.075
1.617.851
1.515.483
1.390.210
1.261.345
1.130.603
997.863
862.995
725.861
586.313
444.194
299.338
151.566

6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000
6.909.000

***) aannames rentepercentage:
5,0% over 2010
6,5% over 2011 e.v.

80.214.318
4.010.716

26.593.274
1.329.664

138.180.000
6.909.000

Bijlage 8.2.b
Dotatie onderhoud

Bijlage 8.2.b: Dotatie onderhoud
Berekening 'dotatie onderhoud'
Onderhoud

Reparatie

Dotatie
onderhoud

TOTAAL (=
onttrekking
voorziening)

1.841.823
1.831.823
1.352.423
1.410.423
1.315.423
1.305.423
1.305.423
1.295.423
1.295.423
1.285.423
1.285.423
1.285.423
1.285.423
1.285.423
1.285.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
1.266.423
39.662.490

1.054.137
1.186.387
961.423
925.367
925.367
925.367
925.367
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
854.173
26.549.396

2.895.960
3.018.210
2.313.846
2.335.790
2.240.790
2.230.790
2.230.790
2.149.596
2.149.596
2.139.596
2.139.596
2.139.596
2.139.596
2.139.596
2.139.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
66.211.886

Subtotaal over eerste 20 jaar
Gemiddelde bedrag over eerste 20 jaar

26.998.260
1.349.913

18.007.666
900.383

45.005.926
2.250.296

Subtotaal over laatste 10 jaar
Gemiddelde bedrag over laatste 10 jaar

12.664.230
1.266.423

8.541.730
854.173

21.205.960
2.120.596

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Totaal

2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596

Bijlage 8.2.c
Overige exploitatielasten

Bijlage 8.2.c: Overige exploitatie lasten
Berekening 'overige exploitatie lasten'
Onderzoek

Plannen

Voorlichting

Beheer

Overige
expl. Lasten
313.303
283.303
263.303
238.303
238.303
238.303
238.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
213.303
6.719.090

499.256
499.256
429.256
449.256
429.256
529.256
429.256
389.256
389.256
389.256
489.256
389.256
389.256
389.256
389.256
489.256
389.256
389.256
389.256
389.256
489.256
389.256
389.256
389.256
389.256
489.256
389.256
389.256
389.256
389.256
12.617.680

187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
187.929
5.637.870

303.868
303.868
303.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
253.868
7.766.040

1.171.761
1.170.909
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
1.170.827
35.125.831

2.476.117
2.445.265
2.355.183
2.300.183
2.280.183
2.380.183
2.280.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
67.866.511

Subtotaal over eerste 20 jaar
Gemiddelde bedrag over eerste 20 jaar

4.586.060
229.303

8.525.120
426.256

3.758.580
187.929

5.227.360
261.368

23.417.559
1.170.878

45.514.679
2.275.734

Subtotaal over laatste 10 jaar
Gemiddelde bedrag over laatste 10 jaar

2.133.030
213.303

4.092.560
409.256

1.879.290
187.929

2.538.680
253.868

11.708.272
1.170.827

22.351.832
2.235.183

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Totaal

2.476.117
2.445.265
2.355.183
2.300.183
2.280.183
2.380.183
2.280.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.315.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183
2.215.183

Bijdragen aan TOTAAL
overige
programma's

Bijlage 8.2.d
Verloop van de (onderdelen van de) Geïntegreerde
Voorziening GRP

Bijlage 8.2.d: Verloop voorziening + vrijval exploitatie a.g.v. afbouw voorziening (voorziening t.b.v. investeringen en onderhoudsvoorziening)
VERLOOP Voorziening TOTAAL (1) + (2)

Hoogte
voorziening
TOTAAL per
1/1/2xxx
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

7.102.502
5.746.588
4.268.424
3.494.623
2.698.879
1.998.135
1.307.391
616.647
7.097
-602.453
-1.202.003
-1.091.303
-980.602
-869.902
-759.202
-648.501
-518.801
-389.101
-259.401
-129.700
Totaal

VERLOOP Voorz. t.b.v. invest'n (1)

Hoogte
voorziening
TOTAAL per
31/12/2xxx na
'afbouw'
voorziening

Mutatie
Vrijval exploitatie voorziening
a.g.v. afbouw
a.g.v.
voorziening
onderhoud
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
-710.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-645.664
-767.914
-63.550
-85.494
9.506
19.506
19.506
100.700
100.700
110.700
110.700
110.700
110.700
110.700
110.700
129.700
129.700
129.700
129.700
129.700

-7.102.502
0

0

5.746.588
4.268.424
3.494.623
2.698.879
1.998.135
1.307.391
616.647
7.097
-602.453
-1.202.003
-1.091.303
-980.602
-869.902
-759.202
-648.501
-518.801
-389.101
-259.401
-129.700
0

Een negatieve stand, hoe gering ook, van de voorziening is volgens de
B&V-regels niet toegestaan. Maar in de cijfers van dit GRP zijn
vooralsnog geen ontwikkelingen verwerkt ten aanzien van het areaal
van woningen en niet-woningen. Bij uitbreiding van het areaal stijgt, bij
gelijkblijvende tarieven, de opbrengst aan rioolrecht, terwijl de lasten in
de eerste jaren niet navenant toenemen. Immers, de areaaluitbreiding
brengt in de beginjaren relatief weinig kosten aan beheer en vervanging
met zich mee. Met het verschil tussen opbrengst aan rioolrecht en
kosten van de areaaluitbreidingen wordt de licht negatieve stand van de
voorziening opgevangen. Dit is overigens alleen nodig als op
realisatiebasis blijkt dat de voorziening daadwerkelijk negatief gaat
lopen.

Hoogte
voorziening
t.b.v.
investeringen
per 1/1/2xxx
5.502.502
4.952.252
4.402.002
3.851.751
3.301.501
2.751.251
2.201.001
1.650.751
1.100.500
550.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vrijval
exploitatie
a.g.v. afbouw
voorziening
t.b.v.
investeringen

VERLOOP Onderhoudsvoorziening (2)

Hoogte
voorziening
t.b.v.
investeringen
per
31/12/2xxx na
'afbouw'
voorziening

Hoogte
onderhoudsvo
orziening per
1/1/2xxx

4.952.252
4.402.002
3.851.751
3.301.501
2.751.251
2.201.001
1.650.751
1.100.500
550.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.600.000
794.336
-133.578
-357.128
-602.622
-753.116
-893.610
-1.034.104
-1.093.403
-1.152.703
-1.202.003
-1.091.303
-980.602
-869.902
-759.202
-648.501
-518.801
-389.101
-259.401
-129.700

-550.250
-550.250
-550.250
-550.250
-550.250
-550.250
-550.250
-550.250
-550.250
-550.250

-5.502.502 Totaal
0

Dotatie
onderhoud

Ontrekking
onderhoud

Hoogte
voorziening
per
31/12/2xxx
voor
'afbouw'
voorziening

Mutatie
voorziening
a.g.v.
onderhoud

2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296
2.250.296

2.895.960
3.018.210
2.313.846
2.335.790
2.240.790
2.230.790
2.230.790
2.149.596
2.149.596
2.139.596
2.139.596
2.139.596
2.139.596
2.139.596
2.139.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596
2.120.596

-645.664
-767.914
-63.550
-85.494
9.506
19.506
19.506
100.700
100.700
110.700
110.700
110.700
110.700
110.700
110.700
129.700
129.700
129.700
129.700
129.700

45.005.926

45.005.926

0
0

954.336
26.422
-197.128
-442.622
-593.116
-733.610
-874.104
-933.403
-992.703
-1.042.003
-1.091.303
-980.602
-869.902
-759.202
-648.501
-518.801
-389.101
-259.401
-129.700
0

Vrijval
exploitatie
a.g.v. afbouw
onderhoudsvoorziening
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000

-1.600.000

Hoogte
voorziening
per
31/12/2xxx na
'afbouw'
voorziening
794.336
-133.578
-357.128
-602.622
-753.116
-893.610
-1.034.104
-1.093.403
-1.152.703
-1.202.003
-1.091.303
-980.602
-869.902
-759.202
-648.501
-518.801
-389.101
-259.401
-129.700
0

Bijlage 9
Nota inspraak en consultatie

Nota inspraak en consultatie Ontwerp GRP 2010-2016
In het kader van de consultatie van waterbeheerders en provincie zijn binnen de
gevraagde termijn (tot en met 28 augustus 2009) reacties binnengekomen van
waterschap Rivierenland (per brief van 28 augustus 2009, registratienummer
09.0022195)
Van Rijkswaterstaat Oost-Nederland en provincie Gelderland zijn tot 15
september 2009 geen schriftelijke reacties binnengekomen.
De inspraaktermijn voor het Ontwerp Gemeentelijk rioleringsplan Nijmegen 20102016 liep van 17 juni 2009 tot 29 juli 2009. In het kader van de
inspraakprocedure is binnen de gestelde termijn de eeen schriftelijke
binnengekomen op het Ontwerp GRP 2010-2016 van de Onafhankelijke
Nijmeegse Partij (per brief van 28 juli 2009, registratienummer 09.0020378)
In onderstaand overzicht de reactie op de consultatie en inspraak vermeld.
In cursief is aangegeven in hoeverre de consultatie of inspraak leidt tot
aanpassing van het plan.
1.
1.1

1.2

waterschap Rivierenland
In 2003 hebben wij met u en
Rijkswaterstaat een
bestuursovereenkomst afgesloten over de
afspraken die voortvloeiden uit het
gezamenlijk opgestelde en uit te voeren
waterplan en over de uitkomsten van de
optimalisatiestudie riolering –zuivering.
Inmiddels hebben we gezamenlijk een
vervolgstudie (OAS II) uitgevoerd en
afgerond in oktober 2008 met
succesvolle resultaten. Eerder zijn de
(tussen)resultaten al besproken in het
bestuurlijk overleg van 23 juni 2008.
Zoals in dat overleg overeengekomen
zullen we de afspraken die voortvloeien
uit deze OAS vastleggen in een
afvalwaterakkoord.
In het GRP geeft u aan dat er nog een
aantal ongerioleerde percelen zijn binnen
uw gemeente. Wij verzoeken u ons een
overzicht van de ze percelen toe te sturen
inclusief een overzichttekening met de
ligging van deze percelen. Graag zouden
we daarbij een globale planning willen
zien, wanneer de gemeente op dit
moment verwacht dat deze percelen
aangesloten kunnen worden op de
riolering rekening houdend met de
ontwikkelingen (Waalsprong, Koers West
en Ruimte voor de Rivier). Afhankelijk van
de planning zullen wij besluiten of al dan
niet tijdelijke maatregelen op zijn plaats
zijn. Wij gaan er overigens van uit dat u

reactie gemeente Nijmegen
Na vaststelling van het GRP 2010-2016
zullen de afspraken vanuit het bestuurlijk
overleg met het waterschap over de
optimalisatiestudie (afval)watersysteem
worden opgenomen in een samen met de
waterpartners af te sluiten
afvalwaterakkoord.

Gemeente Nijmegen zal in 2009 een plan
opstellen voor de sanering van de
ongerioleerde percelen.
In het plan zal worden aangegeven hoe en
wanneer de percelen gesaneerd wordt, hetzij
door aansluiting op de riolering, hetzij door
aanleg van een individuele behandeling van
afvalwater.
Dit plan zal worden besproken met het
waterschap en de provincie.
Voor de percelen, waarbij voor aansluiting op
de riolering gewacht wordt op
gebiedsontwikkeling, zal tijdelijke ontheffing
bij de provincie worden aangevraagd op de
zorgplicht voor inzameling en transport van
afvalwater.

1.3

2.

3.

4.
4.1

de verbrede zorgplicht toepast voor deze
percelen, en deze voorziet van een
aansluiting op de riolering dan wel een
IBA, zoals aangegeven in het GRP 20052009.
Gemeente Nijmegen beschikt niet over
een Wvo-vergunning voor lozingswerken
van de riolering op het oppervlaktewater
en over een aansluitvergunning voor de
aansluiting van de gemeentelijke riolering
op de zuiveringstechnische werken van
het waterschap. Deze aanvragen heeft u
inmiddels wel in concept aan ons
voorgelegd.
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
** Tot 15 september 2009 is geen
schriftelijke reactie ontvangen.
provincie Gelderland
** Tot 15 september 2009 is geen
schriftelijke reactie ontvangen.
Op ambtelijk niveau heeft de provincie
telefonisch aangegeven te kunnen
instemmen met de financiële paragraaf.
Ten aanzien van de tijdelijke ontheffing
van de provincie voor de nog
ongerioleerde panden in (met name)
Nijmegen Noord is nog overleg gaande
met de provincie.
Onafhankelijke Nijmeegse Partij
De capaciteit van het riool bij grote en
hevige regenval is een zorgpunt voor de
nabije toekomst. Door
klimaatveranderingen worden er meer
hevige regenvalmomenten voorspeld. Wij
vragen hier aandacht voor.

4.2

In de evaluatie staat dat 78 percelen in
2010 nog niet zijn aangesloten op het
riool. Is aan te geven welke percelen het
betreft en wat de reden is van het nog
niet aangesloten zijn op het riool? Ook
willen wij weten hoe dit op dit moment
wordt opgelost? Wij zijn van mening dat
iedere Nijmeegse inwoner moet zijn
aangesloten op het rioolstelsel.

4.3

Het riool is vaak een ondergeschoven
kindje. Burgers en instellingen moeten
naar onze mening meer bewust worden
van hetgeen zich onder de grond afspeelt.
Wij zijn van opvatting dat de gemeente en
het waterschap meer inspanningen

De gemeente Nijmegen heeft overigens bij
raadsbesluit van 15 secember 2004 reeds
gekozen voor de brede zorgplicht voor
inzameling en transport van afvalwater.
De aanvraag voor de vergunningen van het
waterschap loopt reeds.

In de periode 2010-2013 zal een studie
verricht worden naar de gevolgen van
klimaatontwikkeling voor de
hemelwaterafvoer in de stad.
Daarnaast blijft de gemeente meten naar de
werking van het rioolstelsel bij hevige
neerslag.
(de reactie leidt niet tot aanpassing van het
plan).
In vrijwel alle gevallen gaat het om nietgerioleerde panden, die bij de
gebiedsontwikkeling van Nijmegen Noord
(Waalsprong, dijkteruglegging) op de riolering
zullen worden aangesloten, voor zover de
panden dan al niet gesloopt zijn.
De gemeenteraad heeft reeds op 15
december 2004 hiertoe besloten.
Lozing van huishoudelijk afvalwater vindt tot
die tijd plaats in de bodem of het
oppervlaktewater.
(aan het definitieve plan zal een lijst met nietgerioleerde panden worden toegevoegd).
Sinds 2004 beschikt gemeente Nijmegen over
een waterloket: het Waterservicepunt (WSP).
Voor meer info: zie www.waterbewust.nl.
Het WSP wordt ook in de komende jaren
voortgezet. Verder zal de komende jaren via
een doorlopende campagne aandacht

moeten doen op het gebied van
voorlichting.

4.4

Mobiliteit is een van de achilleshielen in
onze stad (zie discussienota Nijmegen
Betrouwbaar Bereikbaar). Wij stellen dat
verkeershinder - ook minder ernstige van
aard - niet of nauwelijks mogen
voorkomen. Wij zijn dan ook van mening
dat hier duidelijkere en scherpere criteria
en doelstellingen over moeten worden
geformuleerd.

4.5

[ten aanzien van het onderzoek naar
grondwateroverlast in Dukenburg]
Worden de uitkomsten ... van het
onderzoek ook meegenomen in het
uiteindelijke GRP?
De ecologische criteria voor de vijvers in
Dukenburg en Lindenholt moeten nog
worden vastgesteld. Gaat dit in
samenspraak met bewonersorganisaties?

4.6

4.7

[ten aanzien van aanpassingen aan
wegprofiel ter beperking van
wateroverlast bij hevige neerslag] Zijn er
voldoende middelen binnen het IBORprogramma of Waterprogramma voor
handen om deze wegen aan te pakken?

gevraagd worden voor goed rioolgebruik door
burgers en bedrijven. Een landelijke campagne
hiervoor start eind 2009 begin 2010.
(de reactie leidt niet tot aanpassing van het
plan).
Verkeershinder door riolering kan grofweg op
twee manieren ontstaan:
-1- door verzakkingen in de weg vanwege
schade aan het riool;
Doelstellingen worden niet uitgedrukt in
termen van een X aantal gevallen van hinder,
maar gerelateerd aan de kwaliteit van het
rioolstelsel. Hiervoor hanteren wij uniforme
criteria.
-2- door water op straat vanwege
capaciteitstekort van de riolering bij hevige
neerslag of verstopte leidingen of kolken.
Het is maatschappelijk niet haalbaar en
betaalbaar alle overlast te vermijden. Een
zekere mate van overlast wordt
geaccepteeerd, namelijk niet vaker dan
gemiddeld eenmaal per twee jaar ernstige
verkeershinder. (de reactie leidt niet tot
aanpassing van het plan).
Ja, de resultaten van onderzoek naar de aard
en oorzaak van (grond) water- overlast in
Dukenburg worden in het definitieve GRP
verwerkt.
De uitwerking van de ecologische ambities
voor het oppervlaktewater in Dukenburg en
Lindenholt vindt buiten het GRP plaats bij de
actualisatie van het waterplan. Voor het einde
van 2009 zal hiervoor een plan van aanpak
worden opgesteld. Evenals bij het planproces
voor het waterplan uit 2001 zal daar een
belangrijke rol voor burgers zijn weggelegd.
In het GRP 2010-2016 is nog geen geld
opgevoerd voor het treffen van maatregelen
in verband met klimaatontwikkeling.
Allereerst is een studie nodig naar de
gevolgen van klimaatontwikkeling voor de
hemelwaterafvoer in de stad (zie punt 1.1.).
Pas dan kan gekeken worden of en waar
maatregelen nodig zijn en hoe dit doelmatig
kan worden uitgevoerd.
Pas in het volgende GRP zullen, mede op
basis van de resultaten van de studie, de
(financiële) consequenties nadrukkelijker aan
de orde komen.
Voor aanpassing van het wegprofiel,
vanwege waterdoelen, zal overigens meestal
herinrichting of reconstructie van de weg
worden afgewacht. Hierdoor wordt werk-metwerk gemaakt en zijn de meerkosten gering.
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Samenvatting
Nota ‘Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer’ april 2010
Inhoud
Deze nota bevat eisen voor het ontwerp en de aanleg van afkoppel- en
infiltratievoorzieningen, zowel voor openbaar als particulier terrein. U kunt de
samenvatting onafhankelijk van de nota gebruiken. In tabel 1 kunt u zien
welke eisen voor u gelden. Voor uitgebreide informatie kunt u de nota
raadplegen.
Gebruikers
Interne en externe doelgroepen kunnen deze samenvatting gebruiken:
gemeenteambtenaren, adviesbureaus, projectontwikkelaars,
woningbouwverenigingen, aannemers en inwoners van de gemeente
Nijmegen.
Doelen
Met het afkoppelen van hemelwater of het niet aansluiten van hemelwater op
de riolering (bij nieuwbouw) wil de gemeente Nijmegen de volgende doelen
bereiken:
1. minder vuiluitstort op het oppervlaktewater;
2. meer afvoercapaciteit van de bestaande riolering;
3. geen schoon hemelwater meer verpompen naar de zuivering.
Geldigheidsduur
De nota is geldig tot het vaststellen van een gemeentelijke hemel- en
grondwaterverordening, tenzij aanpassing eerder noodzakelijk is.
Indeling
In deze samenvatting staat een algemene overzichtskaart van de gemeente
Nijmegen (figuur S.1). Hierop zijn gebieden zichtbaar, waar hemelwater
afgekoppeld moet/kan worden. Ook gebieden waar de gemeente moet
onderzoeken of projecten afgekoppeld moeten of kunnen worden, kunt u
hierop vinden. Verder bevat de nota een themakaart (figuur S.2) waarop is
aangegeven welke gebieden in aanmerking komen voor het infiltreren of niet
aansluiten van hemelwater op de riolering.
Eisen
In tabel 1 staan eisen die gelden als er onderzoek nodig is en als vast staat
dat hemelwater moet worden afgekoppeld of niet mag worden aangesloten.
De tabel maakt onderscheid tussen particulier en openbaar terrein. Ook staan
er verwijzingen in naar de nota voor detailinformatie.

Figuur S.1 Overzichtskaart gemeente Nijmegen
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Figuur S.2 Grondwaterstand
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Tabel 1: Eisen voor het afkoppelen van hemelwater op particulier en openbaar terrein
met verwijzing naar hoofdstukken van de nota
Ontheffing en onderzoek (algemeen)
Ontheffing
infiltratieplicht
(via aanvraag
bouwvergunning, op
basis van advies van
Ingenieursbureau)

Kwalitatieve
aspecten

Particulier terrein

Openbaar terrein

Ontheffing als:
• dakoppervlak nieuwbouw kleiner is dan 50 m2;
• uitbreiding dakoppervlak kleiner is dan 150 m2;
• voor infiltratie beschikbare onbebouwde ruimte¹ < 20%
van perceeloppervlak;
• doorlatendheid bodem bovengrondse infiltratie < 1 m/d;
• doorlatendheid bodem ondergrondse infiltratie < 2 m/d;
• de gemiddeld hoogste grondwaterstand 0,7 m onder de
onderkant van de infiltratievoorziening zit;
• als er geen noodoverstort gecreëerd kan worden.
Geen infiltratie van hemelwater:
• in grondwaterwingebied;
• bij verontreinigde grond; nadere beoordeling
(Milieu/Bodem): verontreinigde locaties conform Wet
Bodembescherming (Globislocaties);
(Bij bedrijven eventueel maatwerkvoorschriften door
afdeling Milieu/Industrie.)

Niet van toepassing

2.1

Geen infiltratie van hemelwater:
• bij routes gevaarlijke stoffen;
• bij marktplaatsen en bushaltes;
• in grondwaterwingebied;
• bij verontreinigde grond; nadere
beoordeling (Afdeling
Milieu/Bodem): verontreinigde
locaties conform Wet
Bodembescherming (Globislocaties).
Geen ondergrondse infiltratie van
hemelwater:
• in grondwaterbeschermingsgebied.

2.2

Infiltratieonderzoek en
waterhuishoudingplan zijn verplicht.

2.3

voor K < 3 geldt dat B = 10 mm
Voor k ≥ 3 geldt dat B = 5mm

3.1

In openbare ruimte zijn alleen
toegestaan:
1. bovengrondse groeninfiltratievoorzieningen
2. infiltratieriolen
• Is vereist, 100 l/sec/ha (met
uitzondering van grootschalige
areaaluitbreiding).
• Bij voorkeur naar groen of water,
zoniet dan naar riolering.
24 uur
• Infiltratiesysteem moet zich
minimaal 2 m van gebouw
bevinden, tenzij beschermende
maatregelen zijn getroffen.
• Afstand tot groen is maatwerk,
algemene regel is buiten
kroonprojectie.
Worden niet meegenomen in de
berekeningen

3.2

Geen ondergrondse infiltratie van hemelwater:
• in grondwaterbeschermingsgebied (gemeentelijk).

Infiltratieonderzoek
& waterhuishoudingplan

Bergingsnorm van 10 mm. Voor het aantonen van minder
capaciteit zijn een infiltratieonderzoek en een
waterhuishoudingplan verplicht.

Hfdst

Ontwerp (algemeen)
Berging

Toe te passen
systemen

1

-

Vaste norm van 10 mm dakoppervlak aangesloten op
rioolstelsel. Indien uit onderzoek blijkt dat de
waterdoorlatendheid van de bodem (k) groter of gelijk is
aan 3 m/d kan volstaan worden met een berging van 5 mm
geen eisen

Overstortconstructie

Bij overloop naar openbaar terrein, hemelwaterafvoer
bovengronds aanleveren

Ledigingstijd
Afstand tot
bebouwing, perceel
of groenvoorziening

24 uur
Infiltratiesysteem moet zich in zijn geheel minimaal 2 m van
gebouw of aangrenzend perceel bevinden. Bij kelders zijn
mogelijk beschermende maatregelen nodig.

Afstromingsverliezen
en afvoervertraging
in berekening

Worden niet meegenomen in de berekeningen

om de volgende redenen kan onbebouwde ruimte niet beschikbaar zijn voor infiltratie van hemelwater:
aanwezigheid van bodemverontreiniging;
aanwezigheid van archeologisch waardevolle locaties;
aanwezigheid van kabels en leidingen;
oppervlakte binnen de kroonprojectie van bomen.
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3.3

3.4
3.5

3.6

Inhoudsopgave
Inleiding

p 7

1
1.1
1.2

Beleidskader
Nationaal en regionaal beleid
Lokaal beleid

p 8
p 8
p 9

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3

Ontheffing en onderzoek
Ontheffing infiltratieplicht hemelwater op particulier terrein
Kwalitatieve aspecten bij infiltratie van hemelwater
Kwalitatieve aspecten bij infiltratie in openbaar terrein
Kwalitatieve aspecten bij infilitratie in particulier terrein
Infiltratieonderzoek: bodemopbouw en infiltratiecapaciteit

p
p
p
p
p
p

11
11
11
11
12
12

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.6

Ontwerp (algemeen)
Berging infiltratievoorziening op particulier terrein
Systeemkeuze
Overstortconstructies
Overstortconstructies in openbaar terrein
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Inleiding
Waarom een nota over ontwerp en aanleg van afkoppel- en infiltratievoorzieningen ?
De gemeente Nijmegen heeft sinds 1997 ongeveer 140 projecten uitgevoerd in de openbare
ruimte met het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering. Het gaat daarbij om zowel
openbaar als particulier verhard oppervlak. In Nederland - ook binnen Nijmegen - is
geëxperimenteerd met de toepassing van allerlei soorten infiltratievoorzieningen. Tijdens deze
pioniersfase zijn de ervaringen met aangelegde voorzieningen geëvalueerd. Dat heeft geleid
tot deze nota met eenduidig beleid. De eisen in deze nota moeten voldoende bescherming
bieden tegen wateroverlast en bodemverontreiniging.

Welke plaats heeft deze nota in het totale afkoppelbeleid van de gemeente?
Het beleid rond het afkoppelen en infiltreren van hemelwater kent drie sporen:
1. Doelen, strategie en opgave
In dit spoor is de optimalisatiestudie afvalwaterketen leidend. In deze studie (afronding
juni 2008) zijn verschillende varianten bekeken, waarmee de gemeente Nijmegen kan
voldoen aan de doelstellingen op het gebied van emissies (vanuit het rioolstelsel naar het
oppervlaktewater) en oppervlaktewaterkwaliteit. De doelen, de strategie en de
gemeentelijke afkoppelopgave is opgenomen in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Nijmegen 2010 - 2016.
2. Ontwerp en aanleg
Deze nota.
3. Beheer, onderhoud en monitoring
De uitgangspunten voor het beheer, onderhoud en de monitoring van afkoppel- en
infiltratievoorzieningen zijn beschreven in beheerplan. Dit plan vormt de basis voor
operationele plannen.
Deze nota beperkt zich tot het tweede spoor: ontwerp en aanleg van afkoppel- en
infiltratievoorzieningen. Wijziging van doelen, strategien of opgaven kan leiden tot bijstelling
van deze nota.

Wat is de geldigheidsduur van deze nota?
De nota is geldig tot aan het vaststellen van een gemeentelijke hemel- en
grondwaterverordening, tenzij eerdere aanpassing van de nota noodzakelijk is.
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1 Beleidskader
1.1 Nationaal en regionaal beleid
Ontwikkeling regen- en afvalwaterbeleid: Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s)
De landelijke regelgeving rond afvalwater wordt herzien en vervangen door een kaderwet of
raamwet. Daaronder vallen ook lozingen van regenwater. Regels staan in een aantal AMvB’s:




Besluit lozing afvalwater huishoudens (per 1-1-2008). Dit besluit geeft algemene regels
voor lozing van afvalwater vanuit particuliere huishoudens;
Activiteitenbesluit (voor inrichtingen) (per 1-1-2008) is van toepassing op inrichtingen
(bedrijven) en reguleert activiteiten (waaronder het lozen van afstromend hemelwater);
Besluit lozing afvalwater buiten inrichtingen (per 1-1-2009). Hiervoor is het Besluit lozing
afvalwater buiten inrichtingen in de maak. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om lozingen
vanuit bronnen die niet onder het Activiteitenbesluit vallen en de openbare ruimte.

In deze algemene regels is lozing van regenwater op riolering, oppervlaktewater en op of in
de bodem zonder beperkingen toegestaan. De wet biedt wel twee mogelijkheden om
regenwaterlozingen via nadere eisen te reguleren:
1. via een gemeentelijke regen- en grondwaterverordening; hierin kunnen zowel kwalitatieve
als kwantitatieve eisen worden gesteld aan lozingen op het riool en op of in de bodem.
Hier is nog geen beleid voor vastgesteld;
2. via een maatwerkvoorschrift; voor een individuele lozing op het riool, op of in de bodem
of het oppervlaktewater. Dit loopt volgens de vergunningenprocedure van afdeling
Milieu/Industrie.
Meer informatie over deze AmvB's vindt u op www.infomil.nl (onderdeel Afvalwater).
Wet gemeentelijke watertaken
Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. In deze nieuwe
regelgeving is de verwerking van regenwater aan de bron door de perceeleigenaar, het
uitgangspunt. Kan deze het afvloeiende regenwater niet in de bodem of naar het
oppervlaktewater brengen? Dan moet de gemeente het regenwater op openbaar terrein
ontvangen.
Voorkeursvolgorde
In de nieuwe wet staat dat de gemeente rekening moet houden met een voorkeursvolgorde
bij het omgaan met afvalwater. Afvloeiend regenwater hoort daarbij. De voorkeursvolgorde is
niet verplicht en staat in tabel 1-1.
Tabel Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.-1 Voorkeursvolgorde
omgang met regenwater
Voorkeur
1

2

3

Behandelmethode

Voorbeeld

Afvangen,
voorkomen van
afvoer

Zo min mogelijk verhard oppervlak aanleggen
Vegetatiedaken (ook goed voor afvangen fijnstof)
Regentonnen met overloop naar tuin

Benutten

Gebruik
Gebruik
Gebruik
Gebruik
Gebruik

Infiltreren

Infiltreren door bovengrondse groen-infiltratievoorzieningen (evt.

voor doorspoelen toilet
voor wassen met wasmachine
voor tuinsproeien
voor waterspeelplaatsen / waterkunstwerken
in het productieproces van bedrijven / industrie
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ecologisch ingericht)
Infiltreren door ondergrondse units
4

5

Bergen

Opvangen in bestaande of nieuw aan te leggen vijvers /
oppervlaktewater

Afvoeren

Afvoer en transport door riolering naar rioolwaterzuivering

Provinciale milieuverordening
Lozingen van hemelwater in grondwaterbeschermingsgebied Heumensoord vallen onder de
provinciale milieuverordening en dus niet onder het gezag van de gemeente. Lozingen zonder
ontheffing zijn hier verboden. Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden, zoals een
onderzoeks- en rapportageverplichting. De provincie toetst de resultaten van dit onderzoek
aan de milieunormen. Bij overschrijding van normering moet de lozing beëindigd worden.

1.2 Lokaal beleid
Waterplan Nijmegen (2001)
Het waterplan zet in op een duurzame omgang met regenwater. Bovendien vormt het de
basis voor de afkoppelstrategie in het geldende Gemeentelijk rioleringsplan 2005-2009.
Bewoners zijn eigenaar van het verhard oppervlak op particulier terrein. Daarom wil de
gemeente bewoners betrekken in het afkoppelen daarvan en zo een waterbewustzijn creëren.
Elke burger moet zich realiseren dat regenwater niet onnodig naar de zuivering hoeft te
worden verpompt, maar dat het juist gebruikt of geïnfiltreerd kan worden. De gemeente doet
verschillende dingen om dit waterbewustzijn te creëren:
a) regenwater zichtbaar laten afstromen;
b) duidelijk maken dat met regenwater - in ruimtelijke zin - visueel aantrekkelijke of
recreatieve dingen gedaan kunnen worden;
c) aangeven dat gebruik van regenwater een besparing op drinkwater oplevert.
Gemeentelijk rioleringsplan 2005-2009
De gemeentelijke afkoppelopgave moet volgens het huidige GRP 2005-2009 voor een groot
deel gerealiseerd worden door mee te liften met rioolvervangingen. De resultaten van de
optimalisatiestudie afvalwaterketen, inzicht in de werkelijke aanleg- en onderhoudskosten en
praktijkervaringen met infiltratievoorzieningen leiden tot heroverweging van het huidige beleid
en de strategie. Dit is een belangrijk onderdeel bij het op- en vaststellen van het nieuwe GRP
2010-2015.
Deze nota legt - aanvullend op het huidige GRP - het afkoppelbeleid vast tot 2010. Dan
wordt het nieuwe GRP van kracht. Beleid uit het GRP kan lokaal vertaald worden naar voor
burgers bindende:
• algemene voorschriften in een gemeentelijke verordening, zoals de bouwverordening.
Informatie over hemelwaterinfiltratie in de bouwverordening vindt u op de Digitale Balie
van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl/digitale balie);
• maatwerkvoorschriften: op grond van de AMvB’s (zie paragraaf 1.1) kan de gemeente,
naast de algemene voorschriften en beleidsregels, specifieke eisen stellen. Eisen voor een
individuele lozing op het riool of in de bodem, als dat nodig is ter bescherming van een
goede werking van gemeentelijke riolering of de kwaliteit van de bodem. Hiervoor is
overleg nodig met de afdeling Milieu/Industrie;
• beleidsregels: deze nota bevat dergelijke beleidsregels.
Bouwverordening (2007)
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Op grond van de gemeentelijke bouwverordening Nijmegen (artikel 2.7.5) is bij
bouwaanvragen het infiltreren van regenwater van dakoppervlak verplicht. Maar het is niet
altijd wenselijk of mogelijk hemelwater te infiltreren. Daarom biedt de bouwverordening de
mogelijkheid om ontheffing op deze verplichting te verlenen (zie www.nijmegen.nl/digitale
balie).
Subsidieregeling afkoppeling particulieren (2001, aangepast in 2007)
Voor de afkoppeling van bestaand verhard oppervlak van de riolering heeft de gemeente een
subsidieregeling. Bij het Waterservicepunt Nijmegen (www.waterbewust.nl) kan iedereen een
aanvraagformulier opvragen. De subsidie bedraagt sinds 2007 €10,-/m2 als bovengronds
geïnfiltreerd wordt en €5,-/m2 als ondergronds geïnfiltreerd wordt.
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2 Ontheffing en onderzoek
2.1 Ontheffing infiltratieplicht hemelwater op particulier terrein
Infiltratieplicht op particulier terrein geldt alleen voor verhard dakoppervlak. De afdeling
Bouwen en Wonen kan - op advies van het Ingenieursbureau - ontheffing hiervoor verlenen
wanneer:
1. bij uitbreiding de toename van het dakoppervlak minder is dan 150 m2;
2. bij nieuwbouw het dakoppervlak minder is dan 50 m2;
3. de voor infiltratie beschikbare onbebouwde ruimte minder is dan 20%;
Een ruimte is niet beschikbaar voor infiltratie van hemelwater:
• als de afstand tussen bebouwing en infiltratievoorziening niet voldoende is;
• bij extra verspreiding van al aanwezige bodem- en/of grondwaterverontreiniging;
• als de aanleg van infiltratievoorzieningen tot te hoge kosten leidt, door de ligging in
archeologisch waardevol gebied;
• door aanwezigheid van kabels en/of leidingen;
• binnen de kroonprojectie van bomen.
4. de doorlatendheid van de bodem minder is dan 2,0 meter per dag;
5. de gemiddelde hoogste grondwaterstand hoger is dan 0,7 meter onder de onderkant van
de infiltratievoorziening;
Voldoet u niet aan één van bovengenoemde criteria? Dan is ontheffing op de infiltratieplicht,
volgens artikel 2.7.5. van de Nijmeegse bouwverordening, niet mogelijk. Uitzondering hierop
vormt particulier terrein dat wordt ontwikkeld tot openbaar terrein. En kan het hemelwater
van de bebouwing niet - op een door de gemeente goedgekeurde wijze - binnen het plan
worden geïnfiltreerd? Dan kan ook een ontheffing worden verleend.

2.2 Kwalitatieve aspecten bij infiltratie van hemelwater
2.2.1 Kwalitatieve aspecten bij infiltratie in openbaar terrein
Geen infiltratie van hemelwater:
•

bij marktplaatsen en bushaltes:
Aanbeveling uit landelijk onderzoek naar riolering en waterkwaliteit (NWRW 1982-1989)
is om de verharde oppervlakken niet af te koppelen.

•

in grondwaterbeschermingsgebied (Heumensoord):
Gelet op de onzekerheid over het milieutechnisch functioneren van
infiltratievoorzieningen op lange termijn en de kosten van de aanleg en het onderhoud
van ondergrondse afkoppel- en infiltratievoorzieningen is het gemeentelijk uitgangspunt
om geen ondergrondse infiltratie van verhard oppervlak in de openbare ruimte (vooral
wegen) in grondwaterbeschermingsgebied Heumensoord uit te voeren.
Bovengrondse infiltratie is wel mogelijk.
Voor bodemlozingen van hemelwater in grondwaterbeschermingsgebied Nieuwmarkt is
de gemeente zelf bevoegd gezag. Deze grondwaterwinning wordt op termijn beëindigd.
Infiltratie van hemelwater (boven- of ondergronds) is hier wel toegestaan.
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Globis-locaties
Op locaties waar sprake is van bestaande bodemverontreiniging kan infiltratie leiden tot
verdere verspreiding van verontreiniging in de bodem.
Deze zogenaamde Globis-locaties zijn op de gemeentelijke MilieuAtlas aangegeven als
‘bodemverontreiniging’.
Bij infiltratie op deze locaties moet vooraf advies worden gevraagd aan de afdeling
Milieu/Bodem.

2.2.2 Kwalitatieve aspecten bij infiltratie op particulier terrein
Infiltratie mag geen extra verspreiding van bestaande bodemverontreiniging veroorzaken
(e.e.a. ter beoordeling door Milieu/Bodem)

Hemelwaterafvoer op terrein behorend tot een inrichting valt onder de Wet Milieubeheer (per
1-1-‘09 Omgevingsvergunning). In de meeste gevallen is de gemeente (afdeling
Milieu/Industrie) hiervan bevoegd gezag. Deze situaties vallen buiten deze nota.

2.3 Infiltratieonderzoek: bodemopbouw en infiltratiecapaciteit
Bodemvervuiling
Bij aanwezige bodemvervuiling hoeft niet geïnfiltreerd te worden. Gegevens van verdachte
locaties en uitgevoerde bodemonderzoeken staan op de website van de gemeente Nijmegen
(MilieuAtlas).
a) Verplichting onderzoek openbaar en particulier terrein
Voor particulier terrein is geen onderzoek nodig als de standaard 10 mm berging wordt
aangelegd. Als hiervan wordt afgeweken, is een infiltratieonderzoek nodig. Voor
voorzieningen op openbaar terrein is altijd een infiltratieonderzoek vereist.
b) Kwaliteit infiltratieonderzoek
Een goed infiltratieonderzoek gaat in op mogelijke grondwaterstanden, bodemopbouw en de
doorlatendheid van de grond. Men kan de diepere bodemopbouw en globale informatie van
grondwaterstanden in Nijmegen achterhalen via TNO-kaarten. De rest van het onderzoek
moet door veldwerk en eventueel laboratoriumwerk bepaald worden.
c) Bepaling bodemopbouw
Voor het bepalen van het aantal uit te voeren boringen en de boorlocaties voor een
infiltratieonderzoek is ervaring nodig. Bodemdoorlatendheidsmetingen die al zijn uitgevoerd,
kunnen gebruikt worden voor een indicatie. In bijlage 3 staat waar de gemeente deze
gegevens digitaal beschikbaar heeft gesteld. Voor een ontwerp moet altijd gemeten worden
op de locatie zelf. De gemeente Nijmegen heeft een aantal richtlijnen voor een goed
infiltratieonderzoek (onderstaand).
Algemene eisen
In Nijmegen is van nature vaak silt aanwezig. In het veldonderzoek moet dit goed worden
bepaald. De bodemopbouw moet altijd in boorprofielen zijn uitgewerkt, conform
grondsoortclassificatie uit NEN 5104. De meetstrategie voor projecten in de openbare ruimte
wordt altijd bepaald in overleg met het Ingenieursbureau.

Detail-eisen
Een functionele eis is dat de bodemopbouw goed beschreven wordt tot minimaal 2 meter
onder de aanlegdiepte van de infiltratievoorziening. De keuze voor het type voorziening
bepaalt dan de meetstrategie. Een aanvullende functionele eis is dat de aanwezigheid van
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stoorlagen onderzocht moet zijn. In de praktijk zijn vaak 5 m boringen nodig om dit aan te
tonen.
d) Bepaling infiltratiecapaciteit
De verwerkingscapaciteit van het systeem wordt bepaald door de infiltratiecapaciteit van de
bodem.
Voor infiltratieleidingen en wadi’s zijn dit in de onverzadigde zone bijvoorbeeld de CCHPmethode en de omgekeerde putproef. De meting moet worden uitgevoerd op de diepte
waarop de toekomstige infiltratie van regenwater plaatsvindt. Voor elk systeem moeten
minimaal op 2 locaties metingen zijn gedaan, om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen
over de infiltratiecapaciteit.
Het bepalen van infiltratiecapaciteit met korrelverdelingsdiagrammen kan aanvullend worden
meegenomen. Er zijn nogal wat methoden met korreldiagrammen met een verschillende
uitkomst. In de rapportage moet de methode waarmee gerekend is, worden toegelicht en
ook waarom deze van toepassing is voor de aangetroffen grond. Waarden van verschillende
methoden mogen niet gemengd worden gebruikt.
In gevallen met zeer doorlatende grond is het vaak niet mogelijk een CCHP of omgekeerde
putproef uit te voeren. Dan is een korrelverdelingsdiagram de enig andere optie. Voor elk
systeem moet minimaal op 2 locaties een korrelverdelingsdiagram zijn bepaald om een
betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de infiltratiecapaciteit. Als het geen homogene
laag is, mag het geen mengmonster zijn. Daarnaast mag het mengmonster maximaal over
een halve meter boorprofiel zijn genomen.
Als rekenwaarde voor de bodemdoorlatendheid wordt de gemeten waarde gedeeld door een
veiligheidsfactor. Hiervoor wordt aangehouden:
Bepalingsmethode
in-situ metingen
korrelverdelingsdiagrammen

Veiligheidsfactor
gemeten waarde delen door 2
gemeten waarde delen door 3

Metingen uit recent geroerde grond mogen niet gebruikt worden voor een in-situ meting. Dit
geeft een te goede infiltratiecapaciteit, omdat er nog veel lucht en poriën aanwezig zijn. De
grond moet voor een in-situ meting eerst weer ingeklonken zijn. Tot die tijd levert de
methode met korrelzeefdiagrammen een infiltratiewaarde.
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3 Ontwerp (algemeen)
3.1 Berging infiltratievoorziening op particulier terrein
In principe geldt voor particulier terrein één bergingsnorm van 10 mm gerelateerd aan het
verhard oppervlak. Hiervan kan worden afgeweken als ervoor gekozen wordt om een
infiltratieonderzoek en waterhuishoudingplan uit te voeren.

3.2 Systeemkeuze
Het hoofduitgangspunt is dat regenwater zoveel mogelijk wordt vastgehouden daar waar het
valt. Regenwater van de openbare ruimte wordt dus geïnfiltreerd op openbaar terrein.
Regenwater op particulier terrein moet ook op particulier terrein infiltreren.
Systemen op particuliere grond
De gemeente adviseert alleen over de toe te passen systemen op particuliere grond. Het is
aan te raden een systeem te kiezen dat goed te beheren en onderhouden is, zodat het niet
na 5 tot 10 jaar opnieuw moet worden aangelegd. De gemeente toetst op berging en overige
eisen.
Systemen op openbare grond
Voor openbaar terrein heeft de gemeente (op basis van praktijkervaringen) voorlopig gekozen
voor een tweetal systemen (waarbij de eerste de voorkeur heeft):
1. groene bovengrondse infiltratiebuffers (wadi, infiltratievelden, zaksloten);
2. betonnen poreuze infiltratiebuizen.
De specifieke eisen bij aanleg van één van deze systemen zijn toegelicht in hoofdstuk 4.
De volgorde hierbij is:
a) beleidsmatig
In het gemeentelijk rioleringsplan en in beleidsnota’s wordt de voorkeursvolgorde voor
het omgaan met hemelwater opgenomen. Hierin kan ook worden opgenomen in welke
gebieden het wel of niet mogelijk of zinvol is af te koppelen.
b) strategisch
In de jaarprogramma’s wordt, op basis van afkoppelkansenkaarten, per jaar een keuze
gemaakt voor de in dat jaar uit te voeren afkoppelprojecten. Kosteneffectiviteit staat hier
centraal.
c) operationeel
De lokale geohydrologische en ruimtelijke situatie bepaalt welke systemen bij een
specifiek project mogelijk zijn. Na een voorlopig ontwerp wordt bepaald of binnen het
project wel of niet wordt afgekoppeld.

- 14-

3.3 Overstortconstructies
3.3.1 Overstortconstructie in openbaar terrein
Als er meer regen valt dan een oppervlak kan opvangen, kunnen straten, woningen of
panden onderlopen. Om wateroverlast te beperken, moeten overstortconstructies worden
ingepland, om het teveel aan water te kunnen afvoeren. Dit noemen we
overstortconstructies.
Vormgeving overstortconstructies
Lager gelegen groen kan goed als overstortconstructies dienen in openbaar gebied of in
tuinen.
Uitgangspunt is dat regenwater niet moet overstromen van openbaar naar particulier terrein.
Omgekeerd is dit onder bepaalde (gemeentelijke) voorwaarden wel toegestaan.
Bij ondergrondse systemen moet een overstortconstructie naar de riolering worden
aangelegd. Daar horen ook terugslagkleppen in de rioolputten bij.

3.3.2 Overstortconstructies bij particulier terrein
In het verleden zijn bij gescheiden stelsels veel problemen ontstaan door foute aansluitingen
van vuilwater op regenwaterriolen. Dit gevaar dreigt ook voor het duurzaam gescheiden
stelsel dat afvalwater gaat lozen op een infiltratievoorziening. Het beleidsuitgangspunt van
de gemeente Nijmegen is dat regenwater van daken zichtbaar naar openbaar terrein wordt
afgevoerd. Dit gebeurt meestal via de goot van een regenpijp naar de straat. Een andere
optie is ondergronds afvoeren, waarbij het regenwater op de erfgrens via een kolk uittreedt.
Overstortconstructies bij particulier terrein kunnen op grond van de bouwverordening
Nijmegen niet meteen worden verplicht. De bouwverordening moet hierop worden
aangepast. Een noodoverloop is wel aan te bevelen.
Verder biedt het Besluit lozing afvalwater huishoudens, waar ook de lozing van hemelwater
onder valt, de mogelijkheid om andere regels op te stellen. Bijvoorbeeld via een
maatwerkvoorschrift voor een individuele lozing.
Als een infiltratievoorziening op particulier terrein een noodoverloop heeft naar openbaar
terrein kan ook het voorschrift gelden dat het hemelwater bovengronds op de erfgrens
afloopt.

3.4 Capaciteit infiltratievoorziening in openbaar en particulier
terrein
Als bepaling van de bergingscapaciteit in de infiltratievoorziening is de doorlaatfactor de
grootste bepalende factor. Om particulieren niet onnodig op kosten te jagen en een
procedure te voorkomen hebben we een veilige bergingseis van 10mm opgelegd op
particulier terrein. In het openbare gebied is het altijd rendabel om te onderzoeken of de
bergingseis verkleind kan worden. Voor ingrijpende plannen moet altijd een rioleringsplan
worden opgesteld waar hemelwater een onderdeel van vormt.
Onderbouwing ontwerpeis berging in relatie tot de infiltratiecapaciteit van de bodem
Met gebruik van de 37-jarige neerslagdata uit de stippengrafiek van Kuipers is gekeken naar
de invloed van het creëren van extra berging voor regenwater dat wordt afgevoerd via de
riolering naar de rioolwater-zuiveringsinstallatie (RWZI). Twee aspecten zijn hierbij aan de
orde: welk volume wordt per jaar geïnfiltreerd in de bodem in plaats van afgevoerd naar de
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RWZI en welk volume wordt minder overgestort uit het gemengde stelsel. Jaarvolumes en
piekvolumes 1x/jr en 1x/10 jr zijn berekend.
De berekeningen zijn uitgevoerd voor een infiltratieriool. De invloed is bepaald op een
gemengd stelsel met een stelselberging van 7 mm en een pompovercapaciteit (POC) van 0,7
mm/h. De keuze voor een berekening van een infiltratieriool is het meest veilig omdat deze in
verhouding tot het aangesloten verharde oppervlak een relatief minder groot
infiltratieoppervlak heeft dan toepassingen zoals een wadi of verticale infiltratievoorziening.
Voor wadi’s is het infiltratieoppervlak relatief minimaal 1,5 keer zo groot. Een verticale
infiltratievoorziening werkt ook efficiënter door de waterkolom die wordt gecreëerd en voor
overdruk zorgt.
Door externe deskundigen op het gebied van riolering en afkoppelen is deze benadering
bestudeerd en zijn de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Er moet voorzichtig worden gerekend met waarden van doorlaatbaarheid van de
bodem zogenaamde K-waarden, omdat de doorlaatbaarheid van de bodem rondom
een infiltratievoorziening in de loop van de tijd kan afnemen
2. Uivoeren van een controle aan de hand van neerslagreekssimulaties uit de module
C2200 van de Leidraad Riolering. Deze reeks is gebaseerd op de 25-jarige
neerslagreeks 1955-1979 die op basis van uursommen een beter beeld geeft van de
invloed van piekbelastingen.
Beide adviezen zijn meegenomen in de eindconclusie voor de bepaling van bergingsnormen in
relatie tot de waterdoorlaatbaarheid van de bodem.
Conclusies uit de Stippengrafiek van Kuipers
De voornaamste conclusie is dat bij een K-waarde van 1 m/d en een extra berging van 5 mm
in een infiltratieriool al 96% minder water per jaar naar de RWZI wordt afgevoerd.
Wanneer een berging van 5 mm wordt aangelegd bij een K-waarde van 5 m/d wordt er
99,8% minder afgevoerd en bij een K-waarde van 10m/d is dat 100%.
Verder kan geconcludeerd worden dat bij een berging van 5 mm en een K-waarde van 1m/d
per jaar ruim 55 % minder overstort en ook minstens 50 % minder overstort bij een
gebeurtenis van 1 x per 10 jaar.
Wanneer de berging 5 mm blijft en de K-waarde 5 m/d is, stort er per jaar 97 % minder over
en treedt een vermindering van 91 % op bij een gebeurtenis van 1 x per 10 jaar.
Wanneer een K-waarde van 3 m/d wordt gekozen bij een bergingsnorm van 5mm wordt
99% geïnfiltreerd en nog maar 1% afgevoerd naar de RWZI. Wat dus een winst van 3% is
ten opzichte van de situatie met een K-waarde van 1 m/d.
Verder zal er uitgaande van een K = 3 m/d en B = 5mm per jaar 90% minder overgestort
en ook ten minste 80% minder bij een gebeurtenis van 1 x per 10 jaar.
Een overzicht van deze cijfers is opgenomen in bijlage 4.
Conclusies uit neerslagsimulaties uit de module C2200 van de Leidraad Riolering
Wanneer de neerslagsimulaties uit de module C2200 worden beschouwd zijn de
overstortingspercentages hoger dan bij de stippengrafiek van Kuipers en variëren de waarden
bij K=1 m/d en B = 10 mm of k = 5 m/d en B=5 mm tussen de 2 % en
12,5 % met een gemiddelde van 6,5 %.
Wanneer de waarden K=3 m/d en B = 5 mm worden gekozen is er sprake van een
gemiddeld overstortpercentage van 22%.
Bij de waarden K = 3 en B =10 mm resulteert dit in een gemiddeld overstortpercentage van
7,5% (zie bijlage 5).
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Hoewel de overstortpercentages hoger liggen dan bij de stippengrafiek van Kuipers is de het
effect bij minimale inspanning het hoogst en zal in het laatste geval het overstortpercentage
met 80% gereduceerd worden.
Onzekerheden
1. De eventuele afname van de doorlaatbaarheid van de bodem rondom de
infiltratievoorziening is onbekend en niet bemeten en daarom alleen als
aandachtspunt te noemen.
2. Het werkelijke effect van de emissies van riooloverstorten op oppervlaktewater en
het eigenlijke effect hiervan op gezondheid en milieu zijn nog nauwelijks te bepalen
en bovendien lastig te meten.
Scherpere normen kunnen pas worden gedefinieerd als meer informatie over bovenvermelde
onzekerheden is verzameld en geanalyseerd.
De meest essentiële gegevens zijn natuurlijk gegevens over de effecten van vuilemissies op
oppervlaktewater en de invloed van afkoppelen hierop. Onder andere moet gelet worden op
de locaties van afkoppelen en de ecologische of recreatieve functie van het oppervlaktewater
waarop geloosd wordt.
Geconcludeerd kan worden dat met een relatief lage inspanning grote effecten kunnen
worden bereikt. Het grootste effect zit in de eerste 5 mm berging in combinatie met de hoge
K-waarden in Nijmegen. In het gebied waar een gemengd stelsel ligt, is over het algemeen
sprake is van diepe grondwaterstanden en is de bodem voornamelijk opgebouwd uit zand en
grindpakketten. De K-waarden van de bodem 1 m beneden maaiveld of dieper variëren van 5
tot 40 m/d.
Omdat een overloopconstructie in alle gevallen is vereist is het onnodig al het hemelwater te
infiltreren en enkel de vraag met welke inspanning het hoogste rendement wordt behaald.
Verder is het voorkomen van een water-op-straat situatie geen argument om af te koppelen
en geen beperkende factor omdat er in Nijmegen geen situaties bekend zijn waar sprake is
van een water-op-straat situatie zoals die in het GRP als wateroverlast gedefinieerd wordt.
Om een zo eenduidig mogelijk normering te hanteren wordt met een veiligheid van 100 l/s/ha
gerekend die in alle gevallen toereikend is. Voor grotere projecten zoals inbreidingsplannen of
aansluiten van nieuwe wijken moet een rioleringsplan worden opgesteld en kan worden
afgeweken van deze overstorteis.
De bergingseisen zijn daarom als volgt:
Particulier terrein en openbaar terrein:
Voor K < 3 geldt B = 10 mm
Voor K ≥ 3 geldt B = 5 mm

3.5 Afstand van infiltratievoorziening tot bebouwing, percelen en
beplanting
Infiltratie van regenwater kan vochtproblemen geven voor bebouwing of overlast
veroorzaken voor aangrenzende percelen.
Bij de toetsing van de bouwplannen aan de gemeentelijke bouwverordening geldt dat de
minimale afstand tot bebouwing 2 m bedraagt. Afwijkingen zijn mogelijk als maatregelen
genomen worden waarbij de waterdichtheid van de bebouwing gegarandeerd is. Voor de
bouwvergunning beslist het Ingenieursbureau of het bedachte systeem veilig genoeg is.
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Voor het groen geldt dat Nijmegen in het bijzonder de binnenstad groener wil maken. In een
hoog versteende omgeving is ingezameld regenwater dat gedoseerd richting het groen wordt
geleid, een goede optie. Daarbij wordt de afstand van de voorziening tot de kroonprojectie
als richtlijn aangehouden. Afwijkingen worden kortgesloten met het Ingenieursbureau.

3.6 Afstromingsverliezen, afvoervertraging en berging op straat
Afstromingsverliezen en afvoervertraging mogen worden verwaarloosd. Ze worden dan ook
niet opgenomen in ontwerpberekeningen.

- 18-

4 Detaillering en aanleg (systeemspecifiek)
Dit hoofdstuk bespreekt de specifieke eisen voor betonnen poreuze infiltratieriolen,
bovengrondse groene infiltratievoorzieningen en infiltratieverharding. Naast ontwerpeisen
worden er aanwijzingen gegeven over de aanleg van sommige systemen.

4.1 Ontwerp betonnen poreuze infiltratie: eisen op systeemniveau
Algemene zaken
1. Het infiltratieriool wordt horizontaal aangelegd.
2. Het infiltratiesysteem wordt als een doorlopend systeem aangelegd; over eventuele
afwijkingen wordt met de gemeente overlegd.
3. De maximale afstand tussen de putten bedraagt 80 m in verband met het kunnen
reinigen ervan; de minimale afstand wordt bepaald door het verval en door zijstraten.
4. Bij zijstraten wordt in het infiltratiesysteem een put geplaatst om te anticiperen op
het toekomstig afkoppelen van zijstraten.
5. Bij verval van het maaiveld waarbij het infiltratieriool getrapt wordt aangelegd, wordt
het bovenstroomsgelegen gedeelte gestuwd tot 5 cm boven binnen bovenkant van
de hoogst gelegen buis. Dit geldt alleen voor betonnen poreuze infiltratieriolen met
vergelijkbare k-waarde van de buis van 20 m/d. De minimale doorlaatwaarde van een
systeem ex-situ gemeten, moet minimaal 45 m/d bedragen.
6. Toegepaste diameters zijn alleen 400,600 of 800 mm.

4.2 Ontwerp betonnen poreuze infiltratie: eisen op elementniveau
a) Dekking
1. Minimale dekking in verband met het vrij kruisen van kabels en leidingen is 1,4 m. Bij
het kruisen van gemengde huisaansluitingen kan het eventueel 10 cm dieper.
2. In uitzonderlijke situaties kan de minimale dekking minder dan 1,4 m zijn. Op dat
moment moet goed naar het kruisen van kabels en leidingen gekeken worden en naar
de benodigde minimale dekking voor het goed spreiden van de verkeerlasten. Elke
betonleverancier geeft voor zijn eigen product aan wat de minimale dekking moet zijn
bij de verkeersklasse en de grondsoort. Tot en met verkeerklasse 30 is het vaak 0,7
m. Afwijking van de dekking kan alleen in overleg met de gemeente Nijmegen.
3. Ook voor de maximale dekking gelden de normen van de betonleverancier voor de
ongewapende poreuze buizen (zie tabel 4-1).
Tabel 4-1: Maximale dekking op buizen (voorbeeld De Hamer)
Diameter

maximale gronddekking kruin

Ø 400

3m

Ø 600

2,8 m

Ø 800

2,6 m

b) Kruisen van leidingen
Kruisen van infiltratieriool met andere riolen:
• Verticaal moet minimaal 20 cm zitten tussen de buitenkant van de buizen.
• Horizontaal moet minimaal 30 cm zitten tussen de buitenkant van de leiding en de
buitenkant van de put en minimaal 50 cm tussen de buitenkant van de leidingen.
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c) Put- en mangatafmetingen
•
•

Voor reiniging en inspectie van het betonnen riool geldt dat de mangaten specifieke
afmetingen moeten hebben en geldt een minimum aantal mangaten per put.
Voor reiniging en inspectie van het betonnen riool gelden minimale specifieke
inwendige afmetingen van de putten (zie onderstaande tabellen 4-2)

Tabel 4-2: Put (eindput of doorgaande put)
Grootste aansluitende
diameter in put

Benodigde put (afmetingen
inwendig in mm)

Minimaal dagmaat
mangat

Aantal
mangaten

Ø 400

800 x 800

Ø 600

1

Ø 600

1000 x 1000

Ø 700

1

Ø 800

1250 x 1250

Ø 700

1

Bij verval van het maaiveld waarbij het infiltratieriool getrapt wordt aangelegd, wordt het
bovenstrooms gelegen gedeelte gestuwd tot 5 cm boven binnen bovenkant van de hoogst
gelegen buis. De getrapte delen worden verbonden met een buis ola overstortconstructie die
een capaciteit moet hebben van 100 l/s/ha.
d) Toepassen van volvullings regenwaterafvoersysteem
Een volvullingssysteem loost geconcentreerd het regenwater met hoge stroomsnelheden op
een infiltratiesysteem. Om erosie achter de wand van een poreus infiltratieriool te
voorkomen, moet een afvoerpunt van zo'n systeem uitkomen in een dichte betonbuis in
plaats van een poreuze infiltratiebuis. De minimale lengte van zo’n buis is de standaardlengte
van een betonnen buiselement.
e) Herkenbaarheid van het systeem
Trottoir- en straatkolken zijn herkenbaar als onderdeel van het infiltratiesysteem door
het waaiermotief. De kolken moeten van de volgende types zijn en zijn als standaard
details in het moederbestek opgenomen:
- Trottoirkolk Struyk verwo type T1271-900 met waaierdeksel
- Trottoirkolk Struyk verwo type T1370.2-900 met waaierdeksel
- Straatkolk Struyk verwo type S1260-900 met waaierdeksel.
•

Het mangatdeksel is herkenbaar als onderdeel van het infiltratiesysteem doordat er tenminste
RW in de rand eromheen staat en bij voorkeur RWA op het deksel
f) Overige zaken
•
•
•
•

De putten moeten een minimale zandvang hebben van 15 cm diepte.
Voor het type mangatdeksel geldt dat in Nijmegen met het standaard materialenboek
wordt gewerkt. Het type deksel is op te vragen bij het Ingenieursbureau.
De waking van het systeem bij maximale vulling van de buizen moet minimaal 50 cm
bedragen.
In principe wordt in Nijmegen geen geotextiel toegepast om de poreuze infiltratiebuis
heen. Pas bij zeer slecht doorlatende grondlagen kan het nodig zijn dat een geotextiel
wordt toegepast als fysieke scheiding tussen het draineerzand (of grind) van de sleuf
en de omringende bodem. Dit moet altijd met de gemeente overlegd worden.
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4.3 Overstortconstructie en kolkenplan
a)Vormgeving overstortconstructie
Voor de overstort naar het gemengde en vuilwater riool gelden de volgende algemene eisen:
Terugslagklep
• Er moet altijd een terugslagklep aanwezig zijn in de put van het vuilwaterriool.
• Het type terugslagklep moet worden kortgesloten met de gemeente. Het
materialenboek van de gemeente Nijmegen is leidend.
Overstortleiding
• De overstortleiding mag vlak liggen, maar heeft bij voorkeur een verhang van 1:100
tot 1:200.
• De binnen onderkantbuis van de overstortleiding moet zo hoog mogelijk liggen, zodat
deze minimaal 5 cm ligt boven de hoogstgelegen binnen bovenkantbuis van de riolen
in de ontvangende put. Eventueel kan ook met drempels gewerkt worden. Alle
afwijkende situaties moeten met de gemeente worden kortgesloten.
• Bij ondergrondse overstortconstructies heeft de overstortleiding een diameter van
minimaal 160 mm. Het aantal overstortpunten is bij voorkeur één per systeem. Voor
meer punten is overleg nodig met de gemeente.
• Bij een berging van 10mm moet de afvoercapaciteit van de overstortleiding 100l/s/ha
zijn.
Bij een overstortconstructie bovengronds waarbij het teveel aan water over het maaiveld
afstroomt, geldt dat
• regenwater geen gebouwen binnen mag lopen als het hard regent;
• het water bij voorkeur naar oppervlaktewater of groenvoorzieningen moet gaan.
b) Eisen aan een kolkenplan
De algemene eis is dat regenwater dat afstroomt ook via de kolken in het systeem
terechtkomt. Hiervoor geldt:
• Er moet minimaal één kolk per 200 m2 verhard oppervlak zijn.
• Bij tonronde bestrating moet aan elke zijde van de weg een kolkliggen.
• Er moeten kolken aanwezig zijn voor en na verkeersdrempels of andere fysieke
obstructies in afstroming
• Bij de laagst gelegen plekken aan het maaiveld moet in ieder geval een kolk komen.
• Lijnafwatering kan functioneren als kolk; dit moet specifiek ontworpen worden.
• Bij een aantal geschakelde kolken (in een serie) moet de afvoercapaciteit van de
kolkleiding voldoende zijn. Zo ontstaat bij neerslag geen water op straat .
Nijmegen heeft veel hellend gebied en dat betekent dat de instroming lastig kan zijn.
Hiervoor geldt:
•
•

Afstanden tussen kolken worden kleiner naarmate men onderaan de helling komt.
Onderaan de helling (5% en steiler) is het verstandig een aantal kolken naast elkaar
te hebben of een buffervoorziening met verticale infiltratie. Het ontwerp moet ter
goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd.
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4.3.1 Aanwijzingen voor aanleg poreuze betonnen infiltratieriool
Er is een aantal algemene aanwijzingen die gelden voor de aanleg van het infiltratieriool.
Daarnaast heeft elke leverancier zijn eigen aanwijzingen. Deze moeten bij de leverancier
worden opgevraagd.

a) Toegepaste grondtypen
• Poreuze infiltratiebuizen worden verwerkt in een sleuf of cunet ter grootte van 30 cm
naast en onder de buis. Deze worden aangevuld met ‘draineerzand’. Dit draineerzand
moet voldoen aan de voorschriften, zoals deze in de RAW-standaard staan,
hoofdstuk 23, par. 26.01.
• Het zand ter plaatse mag gebruikt worden als het een gemeten k – waarde heeft van
minimaal 5 m/d. In dit geval kan het worden aangevuld met het uitkomende zand.
• Bij het aanvullen mag in elk geval geen klei, leem, veen of teelaarde worden gebruikt.
Dit kan de werking van de poreuze infiltratiebuis namelijk verstoren.
b) Aansluiten van huisaansluitingen
• Extra aan te brengen inlaten kunnen op het werk uitsluitend worden ingeboord op de
daarvoor bestemde inlaatkast, in de buurt van het mof-eind van de poreuze
infiltratiebuis. De voorkeur gaat echter uit naar het tijdens de productie inboren van
een inlaat. Er wordt in elk geval afgeraden om inlaten te boren in de poreuze
infiltratiebuis zelf.
c) Verdichten van grond rond leidingen
• Het ontgraven, leggen, aanvullen en verdichten van de poreuze infiltratiebuizen moet
op dezelfde wijze gebeuren als ‘dichte’ betonbuizen. Dit wil zeggen verdichten in
lagen van maximaal 50 cm naast de buis (direct boven de buis een laag, ter breedte
van de buis, niet verdichten).
• Er mag nooit zware mechanische verdichtingapparatuur worden gebruikt. Ook
moeten er geen grondverzetmachines met rupsbanden worden gebruikt om te
verdichten; er moet geen aanvulgrond van te grote hoogte worden gestort en er mag
geen aanvulgrond worden gebruikt waarin grof puin en dergelijke zit.
d) Versmeren sleufwand
• Bij aanwezigheid van klei en leem kan de sleufwand versmeren. Voor het aanvullen
van de sleuf moet de sleufwand met de tanden van de graafbak opgeruwd worden.
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4.4 Ontwerp bovengrondse groene infiltratievoorzieningen
In deze paragraaf worden verschillende soorten bovengrondse groene infiltratievoorzieningen
besproken, die te combineren zijn met functies van de openbare ruimte.
Tabel Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.-3 Typen groene
infiltratievoorziening

Type voorziening

Verschillen

Infiltratieveld

De diepte is maximaal 30 à 40 cm, al het water infiltreert via de bodem.

Wadi

De diepte is maximaal 30 à 40 cm, het grootste deel van het water infiltreert
via de bodem. Als noodvoorziening is vaak een slok-op aangebracht. Onder
de bodem is een drain met een buffer. De drain voert het water naar elders af
(oppervlaktewater, ondergrondse infiltratievoorziening).

Infiltratiebassin /
Zaksloten

Het verschil met een infiltratieveld is dat de diepte van de voorziening vaak
groter is. Dieptes variëren van 0,5 tot 2 m. Een infiltratiebassin is een
compacte vorm, terwijl een zaksloot een uitgestrekte variant is.

4.4.1 Algemene uitgangspunten
Combineren van diverse functies groen met infiltreren van regenwater
Tabel Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.-4 Verweven van functies
met infiltreren regenwater
Functies

Toegestaan

Voorwaarden

Spelen & Infiltreren

Ja

zie 4.4.3.1

Hondenuitlaatplaats & infiltreren

Nee

-

Groen gazon & infiltreren

Ja

zie 4.4.3.2

Groen & infiltreren als natuurstrook (ecologische wadi)

Ja

maatwerk

Groen met gazon/bomen & infiltreren

Ja

zie 4.4.3.1

Een aantal functionele eisen is van toepassing:
1. Het infiltratiesysteem wordt als een doorlopend systeem aangelegd; eventuele
afwijkingen worden met de gemeente overlegd.
2. Bij hoogteverschillen binnen een plangebied wordt het groene infiltratiesysteem
getrapt en met vlakke bodem aangelegd.
3. Bij gefaseerde aanleg moet de berging per fase ook voldoen aan de gestelde
bergingseisen.
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4.4.2 Specifieke uitgangspunten
Specifieke uitgangspunten worden verdeeld in:
1) Dimensionering: welke afmetingen worden vereist
2) Samenstelling en opbouw bodempassagelaag
3) Overige zaken

4.4.2.1 Afmetingen
1.Talud
Type voorziening

Talud

Infiltratieveld / Wadi

1:3

Infiltratiebassin / Zaksloot

1:1 tot 1:4, afhankelijk de grondslag.

Voor alle groene infiltratievoorzieningen geldt dat aan de bovenkant met een afgerond profiel
gewerkt moet worden, omdat anders tijdens het maaien alles kapot gaat.

2. Minimale bodembreedte
Type voorziening

Minimale bodembreedte

Infiltratieveld / Wadi

2m

Infiltratiebassin / Zaksloot

0,5 m

3. Watervoerende diepte
Type voorziening

Toegestane diepte

Infiltratieveld / Wadi

5 cm tot 40 cm

Infiltratiebassin / Zaksloot

75 cm tot 2 m (maximale vulling 70 %)

4. Lengte bij hoogteverschillen in het gebied
Als de bodem vlak ligt, maakt het niet uit hoe groot een bovengronds groen
infiltratiesysteem wordt. Bij helling in het gebied is de lengte van elke stuwpand maximaal
20 tot 30 m. Eventuele afwijkingen kunnen met de gemeente worden overlegd.
5. Geometrie/ Dimensionering bij ecologisch ingerichte infiltratiesystemen
Ecologisch ingerichte groene infiltratievoorzieningen zijn voor beheer en onderhoud
maatwerk. Dit type infiltratievoorziening moet qua vormgeving en qua beplanting met de
adviseur en de kwaliteitsadviseur Groen overlegd worden.

4.4.2.1 Samenstelling en opbouw bodempassagelaag
De toplaag is nodig in verband met de filterende werking van de infiltratievoorziening. Uit
onderzoek blijkt dat zware metalen zich binden aan de kleine negatief geladen deeltjes. Deze
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worden opgeslagen in de bodem. Na verloop van tijd zal een deel doorslaan. Om dit voor de
levensduur van de voorziening af te vangen, is een dikte van de toplaag nodig van 30 tot 50
cm. Deze laag moet ook onder de taluds worden aangebracht.
De opbouw heeft twee doelen, het helpt het gras goed groeien en legt verontreinigingen met
zware metalen vast. Voor dit laatste is het van belang dat de doorlatendheid niet te groot is.
Voor het goed gedijen van gras moet er ook water worden vastgehouden. De doorlatendheid
mag niet groter dan 2 m/d zijn om het doorslaan van verontreinigingen grondwater te
voorkomen.
Bij de opbouw wordt onderscheid gemaakt tussen bestaand gebied en nieuw ontwikkeld
gebied. In nieuw gebied is vaak nog geen ontwikkelde humuslaag aanwezig en moet gewerkt
worden met een omschrijving van hoe de bodempassagelaag eruit moet zien. In bestaand
gebied of gebied dat geherstructureerd wordt, is vaak wel een humuslaag aanwezig die over
het algemeen aan de gestelde eisen zal voldoen. Als voor het bouwen deze humuslaag apart
in depot gezet wordt, dan zal deze gebruikt kunnen worden. Als de ontwikkelde humuslaag
niet dik genoeg is, moet met een aanvulling gewerkt worden.
In de praktijk gaat het bij de aanleg van een bodempassagelaag vaak fout, omdat een te
slecht doorlatende laag wordt gebruikt. In het bestek staat dat teelaarde en klei hier ook aan
kunnen voldoen, maar klei laat te weinig water door. Om dit te voorkomen, worden eisen
gesteld aan de minimale doorlatendheid van de toplaag. Een aanvullende eis is dat deze
waarde door een in-situ meting vóór oplevering moet worden aangetoond.
Samengevat gelden bij aanleg de volgende eisen ten aanzien van de toplaag:
1. Dikte bodempassagelaag 30 tot 50 cm.
2. Samenstelling toplaag : De toplaag van de wadi bestaat uit een zandbed verrijkt met
organisch materiaal en lutum. Het is vooral van belang dat de grond siltarm is (maximaal
zwak siltig volgens NEN 5104 Classificatie van onverharde grondmonsters). Hierop kan
dan een graszode liggen.
3. Gemeten Infiltratiecapaciteit in onverzadigde toestand: max. 2 m/d.

4.4.2.2 Overige
Dekking op kabels en leidingen
Als kabels en leidingen in het groen liggen, dan gaan er mogelijk aanvullende eisen gelden.
De minimale dekking op de kabels en leidingen is 70 cm, gerekend vanaf de bodem van de
infiltratievoorziening.
Ten aanzien van de dekking op kabels en leidingen gelden de algemene landelijke richtlijnen
op basis van NEN 1739; Plaats van leidingen en kabels in wegen binnen de bebouwde
kom; 1964
Aanvullende voorzieningen wadi’s
Voor het goed functioneren van een wadi zijn er twee voorzieningen waar eisen aan gesteld
kunnen worden. De eerste gaat over de ontsnappingsroute voor het water: via een
zogenaamde ‘slokop’ wordt het water direct geloosd als de wadi te vol is. De tweede betreft
een drain in een drainsleuf onder de wadi. De slokop watert hier meestal op af.
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F le x ib e le le n g te
‘S lo k- o p ’
30 - 200 c m

H u m e u z e g ro n d
g e o te xtie l
d ra in
d ra in z a n d
V a a k m in . 200 cm
Figuur Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.-1 Dwarsprofiel wadi
Slokop
Een slokop wordt meestal uitgevoerd als een trottoirkolk. Omdat voor alle
infiltratievoorzieningen geld dat het zichtbaar moet zijn dat er geïnfiltreerd wordt, geld ook
hier dat op het deksel een waaiermotief moet staan. Als een straatkolk wordt gebruikt, moet
die ook een waaiermotief hebben.
Als de slokop loost op een vuilwaterriool in plaats van op groen, drainage of
oppervlaktewater, moeten de gewone straat-trottoirkolken zonder waaiermotief worden
gebruikt.
Bij andere vormen van een slokop kanmet de gemeente worden overlegd.
Drainage
Aan drainage worden de volgende eisen gesteld:
Omschrijving

eis

Materiaal

geperforeerde PVC/PE leidingen met Polypropyleen omhulling

Diameter

minimaal 80 mm

Aanleg

De drains liggen in drainsleuven waarbij drainzand minimaal 10 cm onder en
rondom de drain wordt aangelegd. Bij voorkeur moet de drainsleuf worden
aangevuld tot 30 cm onder het maaiveld.

Verhang

De drainage wordt met een beperkt verhang aangelegd (1:500 à 1000).

Reiniging en inspectie

Doorspuitpunten om de 50 à 100 m bij elke bocht en elke kruising
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4.4.3 Specifieke uitgangspunten bij verweven functies
4.4.3.1

Spelen & Infiltreren

Als bovengrondse groene infiltratievoorzieningen gecombineerd worden met
speelvoorzieningen voor kinderen, dan gelden daarbij de volgende randvoorwaarden:
Figuur Fout! Geen tekst met opgegeven
opmaakprofiel in document.-2 Speeltuin
in wadi in de VINEX-locatie Waalsprong
•
•

•
•

alleen met gazon-inrichting (dus
geen ecologische wadi)
met speelwerktuigen aanhaken
bij de infiltratiefunctie (bijv.
kettingbrug, waterspeelplaats,
waterbuffer met
oppompmogelijkheid voor
spelen met water)
maximale water voerende
diepte is 20 cm
in verband met dichtrijden/lopen
bodemvoorziening met 10% over dimensioneren

Combinatie van groen infiltratievoorzieningen met bomen
Algemeen geldt dat infiltratievoorzieningen bij voorkeur niet bij beuken of eiken worden
toegepast omdat het blad de bodem verzuurt of omdat deze niet tegen inundatie kunnen.
Bomen die in een groene infiltratievoorziening wel zijn toegestaan, zijn populier, els, wilg.
Bij combinatie van bomen met groene infiltratievoorzieningen moet met de gemeente
overlegd worden. Er mag alleen worden afgegraven buiten de kroonprojectie. Ophogen is niet
toegestaan.

4.4.3.1. Groen en infiltreren uitgevoerd als gazon
De meeste bovengrondse groene infiltratievoorzieningen worden ingepast binnen de
bestaande openbare groenstructuur. Dit is vaak als gazon aangelegd.
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Toe te passen grasmengsel
Het type gras dat geschikt is voor bovengrondse groen infiltratievoorzieningen moet tegen
wisselende omstandigheden kunnen. Af en toe staat het tijdelijk (maximaal 24 uur) onder
water.
Voor wadi’s die gedraineerd worden, is het nog extremer. Dit gras moet ook tegen zeer
droge omstandigheden kunnen. Over het algemeen zijn graszadenmengsels die geschikt zijn
voor sportvelden ook wel geschikt voor bovengrondse groene infiltratievoorzieningen. Het
soort zadenmengsel is ook afhankelijk van de grondslag en dat betekent dat het beste
zadenmengsel dus vaak maatwerk is. Daarom moet het toe te passen zadenmengsel met het
Ingenieursbureau worden kortgesloten.
Eisen voor aanleg bovengrondse infiltratievoorzieningen
Tijdens bouwwerkzaamheden moet dichtrijden wordden voorkomen. Verder heeft het de
voorkeur om te infiltreren na de vorming van een goed doorwortelde grasmat.
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Bijlage 1 Bronnen en verklarende woordenlijst
Gebruikte bronnen
1. TNO Commissie voor Hydrologisch. - Verklarende hydrologische woordenlijst
2. RIONED – www.riool.net – het afkoppel abc
3. Provincie Gelderland : - Derde Waterhuishoudingsplan Gelderland 2005-2009: Water
leeft in Gelderland – deel I Het beleid - bijlage met verklarende woordenlijst
4. Gemeente Nijmegen – GRP 2005-2009
5. Waterschap Zeeuwese Eilanden - beleidsnota Aan- en afkoppelen verhard oppervlak nov 2006

Afstromingsverliezen Deel van neerslag dat door diverse oorzaken niet afstroomt naar een
riolering
Afvoercapaciteit

De maximale hoeveelheid water die een voorziening kan afvoeren,
meestal uitgedrukt in l/s/ha, mm/u of m3/h

Berging

De inhoud van een voorziening voor het tijdelijk opslaan van water

Bodempassage

Een laag grond minimaal 30 cm – 50 cm dik, bedoeld om
verontreinigingen zoals zware metalen, PAK en minerale olie van
afstromend regenwater af te vangen. De bodem laat niet meer door
dan 1,5 m/dag en is vaak humusrijk. De humus bindt de zware
metalen

Bodemdoorlatendheid Het vermogen van de ondergrond/bodem om water op te nemen en
door
(k-waarde)
te laten. Meestal uitgedruktin meters per dag of meter per seconde
CCHP-infiltratiemeting Met deze methode wordt de verzadigde horizontale doorlatendheid
van de onverzadigde bodem gemeten. Hiervoor wordt een waterkolom
met een bepaalde hoogte in het boorgat gerealiseerd. Dan wordt de
hoeveelheid water gemeten die per tijdseenheid nodig isom de
waterkolom op constante hoogte te houden. De meting wordt
doorgezet tot het benodigde debiet min of meer constant is. Daarna
wordt de k-factor berekend.
Debiet

Hoeveelheid water die per tijdseenheid door bijvoorbeeld een rivier of
leiding stroomt

Dimensionering

Het berekenen van de inhoud van een voorziening, zodat de
afvoercapaciteit kan worden berekend

Doorlaatvermogen
(kD-waarde)

Maat voor het vermogen van (een deel van) de ondergrond om water
door te laten

Grondwaterbeschermingsgebied

Dit zijn gebieden waaruit drinkwater wordt opgepompt. De tijd dat het
water onderweg is, vanaf het moment dat het als regenwater op de
grond is gevallen, totdat het door de grond gezakt is tot bij de bron
waar het opgepomopt wordt, varieert van enkele maanden tot
duizenden jaren

Bijlage 1 Bronnen en verklarende woordenlijst

Grondwaterwingebied Het waterwingebied is het gebied waarin regenwater binnen 60 dagen
bij de pompput aankomt. Dertig meter rondom een
Hooghout/omgekeerde
Hooghoutmeting
De omgekeerde Hooghout boorgatmethode wordt gebruikt om bij
minder doorlatende bodems in de onderzadigde bodem, de
doorlaatfactor te bepalen. Voor bepaling van de doorlaatfactor bij
gebieden met hogere grondwaterstanden is de ‘gewone’ methode van
Hooghout goed te gebruiken. Hierbij wordt water uit het boorgat
gepulst, waarna stijging van de waterstand wordt gemeten in de tijd.
Op basis van deze stijging wordt de k-factor berekend
Infiltratiebuis

Doorlatende leiding door poreuze wand of door openingen in de
buiswand. Hierdoor kan water in de bodem infiltreren (eigenlijk:
percoleren)

Korrelzeefanalyse/

Het grondmonster wordt met een aantal zeven gezeefd. Op deze
zeven
liggen dan korrels van een bepaalde diameter. De verdeling in grote en
kleine korrels geeft inzicht in de doorlatendheid. De relatie tussen de
bodemdoorlatendheid en de bodemopbouw in korrels is met
wetenschappelijke formules vastgelegd

-diagram

Overloop

Constructie als onderdeel van een voorziening om grote hoeveelheden
hemelwater af te voeren ter voorkoming van schade. Bijvoorbeeld een
hooggeplaatste leiding van een krat naar het riool

Pompovercapaciteit

Dit is het deel van de pomopcapaciteit dat beschikbaar is voor de
afvoer van neerslag; de rest van de pomopcapaciteit is voor de afvoer
van het afvalwater

Putproef of omgekeerde putproef

zie Hooghoutmeting

Ringinfiltrometing

Dit is een methode om de intreeweerstand van het maaiveld of de
verticale doorlaatfactor van de bodem te meten. Deze methode is ook
geschikt om de doorlatendheid van de bodem van een wadi te
controleren of de doorlaatfactor van een toplaag vast te stellen bij het
onder water lopen van een grasveld

Riooloverstort

Constructie in een rioleringsstelsel waardoor bij hevige regenval het
water uit de riolering ongezuiverd op het oppervlaktewater wordt
geloosd

Vuilemissie

De hoeveelheid stoffen die tijdens een overstorting met het
overstortende water uit de riolering op het oppervlaktewater wordt
geloosd

Zandvang

Constructie voor het door stroomverlamming of filtreren van zand en
slib voordat het gereinigde regenwater wordt geïnfltreerd
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Bijlage 2 Inhoud Waterhuishoudingsplan

Bijlage 2 Inhoud Waterhuishoudingsplan
In de bestemmingsplanfase wordt als gevolg van de Watertoets door gemeente en
Waterschap opgelegd dat er een waterhuishoudingsplan moet komen dat bij de
bouwvergunning ingediend wordt. Bij veel bouwende partijen, zoals projectontwikkelaars en
aannemers, bestaat er onduidelijkheid over de inhoud van zo’n waterhuishoudingsplan.
Zo'n plan beschrijft de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•

de stedenbouwkundige/architectonische visie (ruimtelijke inpassing van water);
een geohydrologische beschouwing van bodemopbouw, infiltratiecapaciteit,
grondwaterstanden;
de algemene ontwerpuitgangspunten (ontwerpnorm/veiligheidsniveau gemeente,
waterschap);
overige ontwerpparameters (verhard oppervlak);
een beschrijving van de werking van het systeem (interactie tussen systeemonderdelen);
het resultaat van de ontwerpberekening: toetsing aan ontwerpuitgangspunten.

Als bijlagen moeten toegevoegd worden:
•
•
•
•

infiltratieonderzoek met boorprofielen, infiltratiegrafieken,
korrelverdelingsdiagrammen ;
ontwerpberekeningen;
overzichtstekening met situatie systeem;
detailtekening per systeemonderdeel met relevante dwarsdoorsneden.
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Bijlage 3 Hydrologische informatie voor Nijmegen
Onderwerp: Inzicht in Nijmegen op bodemopbouw, grondwaterstand en bodemdoorlatendheid

Aanleiding
Als gevolg van het grootschalig afkoppelen in Nijmegen komen bij de gemeente regelmatig
vragen binnen over hoe de bodem is opgebouwd, wat de grondwaterstand is en of er
infiltratieonderzoeken beschikbaar zijn. Soms wordt er ook gevraagd naar het peil van het
oppervlaktewater. Om de vragen te beantwoorden, zijn meerdere informatiebronnen
beschikbaar.
Infiltratieonderzoeken
infiltratieonderzoeken bestaan vaak uit grondboringen met infiltratiemetingen. Informatie
hierover is te vinden op www.nijmegen.nl/imap/milieu-atlas.html. Alle infiltratieonderzoeken
zijn digitaal beschikbaar als pdf. Er worden elk half jaar onderzoeken toegevoegd.
Alle infiltratiemetingen uit de onderzoeken zijn in een excelsheet gezet met de bijbehorende
boorprofielbeschrijving. Van sommige profielen zijn al meerdere metingen beschikbaar. Op
basis van de boorprofielbeschrijving kan men een idee krijgen van de bodemdoorlatendheid.
Wel laten de metingen een grote spreiding zien, dus in-situ meten heeft altijd de voorkeur.
Men kan de sheet opvragen bij het Ingenieursbureau.
Hydrologische onderzoeken
Voor Nijmegen is een viertal grote onderzoeken beschikbaar. Deze zijn te vinden via
Nijmegen.nl op de milieuatlas onder dezelfde laag infiltratieonderzoeken.
1. een grondwatermodellering voor heel Nijmegen door Witteveen en Bos in kader van
grondwaterwinning uit 1998;
2. een onderzoek van Vitens voor grondwaterwinning Heumensoord uit 2007;
3. een detail Grondwatermodellering voor het gebied langs het Maas-Waalkanaal in
kader van de peilverhoging met 30 cm per 2009 uit 2005;
4. een oppervlaktewatermodellering van Dukenburg en Lindenholt in kader van de
peilverhoging van het kanaal met 30 cm in 2009 uit 2007;
5. een waterhuishoudkundig plan voor Waalfront en Stadsbrug in kader van de
grootschalige ontwikkeling van Nijmegen West uit 2006.
Grondwaterstanden
Gemeente Nijmegen
De gemeente heeft een grove kaart met Isohypsen. Dit geeft een indicatie van de
grondwaterstand over het gebied van Nijmegen begrensd ten zuiden van de Waal. De kaart is
van 1980 en kan veranderd zijn door ontwikkelingen in de stad. Deze kaart mag daarom niet
worden gebruikt voor ontwerpen. Een scan van deze kaart is te vinden bij
Infiltratieonderzoeken in de Milieuatlas.
De gemeente Nijmegen heeft een aantal projectgebonden meetnetten van peilbuizen.
• In het kader van de peilverhoging van het Maas-Waalkanaal heeft de gemeente 5
meetraaien met peilbuizen geplaatst. Er wordt gemeten sinds 2003.
• In het kader van de ontwikkeling van Nijmegen West zijn in het Waterkwartier ca. 8
peilbuizen aanwezig. Er wordt gemeten sinds 2005.
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•
•

In het kader van een monitoring van een poreus infiltratieriool is in Nijmegen-West
een peilbuis aanwezig sinds 2007.
In het kader van de monitoring voor de onttrekkingsvergunning wordt in de
Waalsprong op 18 locaties de grondwaterstand gemeten sinds 2000. Een deel van
de peilbuizen is buitendijks gesitueerd.

De gegevens zijn op te vragen bij het Ingenieursbureau.
TNO
Op internet kan men via het DINO loket van TNO grondwaterstandgegevens opvragen
(www.dinoloket.nl). Commerciële bedrijven moeten betalen, maar voor één peilbuis kan een
burger de informatie gratis opvragen.
Provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft een primair en secundair meetnet van grondwaterstandbuizen.
Dit is aangevuld met de peilbuizen die in de DINO database van TNO staan. De aanwezig
peilbuizen zijn op te roepen en de grondwaterstanden worden grafisch gepresenteerd. De
grafiek kan geëxporteerd worden als bitmap.
http://geodata2.prv.gelderland.nl/apps/wateratlas/
Aanpak als volgt:
1. http://www.gelderland.nl/smartsite.shtml?id=2626&ch=DEF
2. klik op wateratlas
3. klik op kaarten
4. vouw kaartmap watersysteem monitoren uit
5. klik op kaart meetnet grondwaterkwantiteit
6. met zoomfunctie kan gezocht worden naar een peilbuis in de buurt van projectgebied
7. met de i-functie kan informatie worden opgevraagd van de peilbuis. (MV in m+NAP)
8. binnen dit scherm kan onder TNO-informatie een tijdstijghoogte in m NAP opzoeken.
klik deze aan onder kopje TNO informatie van de peilbuis.
9. Er is nu een grafiek te zien (pixelbreedte aanpassen naar 1500 en de pixelhoogte naar
900. Zet tevens uitvoertype op JPG).
Neerslag
In Nijmegen wordt op diverse locaties de neerslag gemeten. Station Staddijk en
Takenhofplein zijn ontstaan als input voor de grond- en oppervlaktewatermodellering voor de
peilverhoging van het Maas-Waalkanaal. Station Heidebloemstraat, Arsenaalgas en
Laawickstraat zijn ontstaan als input voor de Optimalisatie Afvalwater Systeem studie
(OAS). KNMI heeft een eigen meetstation in de Ooijpolder voor hun vlakdekking van
Nederland.
Station

Gebiedsnaam

sinds

Staddijk

Dukenburg

2003

Takenhofplein

Lindenholt

2003

Heidebloemstraat

Nijmegen Midden/zuid

2006

Arsenaalgas

Nijmegen Centrum

2006

Laawickstraat

Nijmegen Noord (Lent)

2006

RWZI-Weurt

Lindenholt

2005

KNMI

Ooijpolder

?

Nijmegen West

2008

e

2 Oude Heselaan
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De gegevens van de eerste vijf stations zijn bij de gemeente Nijmegen op te vragen. De data
is nog niet gevalideerd. Station Weurt meet naast neerslag ook luchtdruk en wind en nog
meer gegevens. Het station was operationeel van 2005 tot medio 2007. Op dit moment is
het in ontwikkeling en de gemeente Nijmegen heeft nog geen abonnement om deze data bij
de organisatie op te vragen. De gegevens van station Ooijpolder zijn heel beperkt aanwezig
bij de gemeente.
Bodemopbouw
Naast de infiltratieonderzoeken zijn op de milieuatlas op www.nijmegen.nl ook gegevens op
te vragen van milieukundige onderzoeken. Vaak zijn voor deze onderzoeken een paar
boringen tot 2 of 5 m uitgevoerd. Soms is ook een grondwaterstand opgenomen. Rapporten
kunn in pdf-format opgeroepen worden als de laag bodemonderzoeken aangeklikt wordt.
Naast deze ingang is het ook mogelijk via digitale balie op de website van de gemeente
bij Bouwen en Wonen te kijken. Het bouwarchief heeft de volgende link:
http://www.nijmegen.nl/gns/no

- 34-

Bijlage 4
Onderbouwing milieurendement
voor de ontwerpeis berging in relatie tot infiltratiecapaciteit
In deze bijlage is op basis van de stippengrafiek van Kuipers in combinatie met verschillende doorlaatfactor van de
bodem en variabele berging, bepaald hoeveel regenwater niet meer naar de AWZI wordt afgevoerd en hoeveel
water minder wordt overgestort uit het gemengde stelsel
Gekeken is naar m3 infiltratie en m3 afvoer naar gemengd riool bij verschillende bergings- en k-waarden.
Afvoer naat riool is gezien als overstortend volume, ofwel wordt case.
Stel 1 ha afkoppelen en toepassing Permeo o600mm in een 15 m1 breed wegprofiel.
Dit geeft 650 m2 infiltratie oppervlak per ha (1m2/ m1 Permeo). Bij toepassing van een wadi of
verticale infiltratie wordt dit meer.
Bij gebruikmaking van 37 jaar neerslag (stippengrafiek van Kuiper) geeft dit de volgende tabelen.
Uitkomsten overstortende afvoer in m3/ha
10 mm berging
15 mm berging
20 mm berging
5 mm berging
1x/10
1x/10
1x/10
k [m/d] per jr.
1x/jr
1x/10 jr
per jr. 1x/jr jr
per jr. 1x/jr
jr
per jr. 1x/jr
jr
1
223
70
240
91
20
190
41
0
140
18
0
90
3
47
4
85
14
0
35
2
0
0
0
0
0
5
13
0
40
2
0
0
1
0
0
0
0
0
10
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bij een gemiddelde neerslag 800 mm/jr komt circa 600 mm tot afstroming. Ofwel 6.000 m3/ha/jr
Bij een rioolstelsel met 7 mm berging en 0,7 mm/h poc wordt 47,4mm = 474 m3/ha/jr overgestort
(ofwel 8% van het afstromend volume)
Bij een rioolstelsel met 7+2 mm berging en 0,7 mm/h poc wordt 32,5mm = 325 m3/ha/jr overgestort
(ofwel 5% van het afstromend volume)
Uitkomsten infiltratie in m3/ha bij afstroming 6.000m3/jr
5 mm berging
10 mm berging
k [m/d] per jr.
per jr.
1
5777
5909
3
5953
5986
5
5987
5998
10
6000
6000
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15 mm berging
per jr.
5959
5998
6000
6000

20 mm berging
per jr.
5982
6000
6000
6000

Bijlage 5

Bijlage 5
Conclusies uit neerslagsimulaties uit de module C2200 van de Leidraad Riolering
In deze reeks zitten alle kleine buien, maar ook de heftige en de langdurige. Door de lengte van
de reeks bevat deze zowel gemiddelde jaren, droge jaren als natte jaren.
Met behulp van uurgegevens van de 25 jarige reeks 1955 – 1979 zijn de resultaten van
overstortpercentages voor een permeoriool weergegeven
Percentage overstort tov totale neerslag
35%

30%

percentage overstort

25%

20%

GEMIDDELD jr

15%

NAT Jr
DROOG Jr

10%

5%

Scenario

_index/webba/webbaomgeving.asp.
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B = 20 mm + k=40

B = 20 mm + k=20

B = 20 mm + k=10

B = 20 mm + k=5

B = 20 mm + k=1

B = 15 mm + k=40

B = 15 mm + k=20

B = 15 mm + k=10

B = 15 mm + k=5

B = 15 mm + k=1

B = 10 mm + k=40

B = 10 mm + k=20

B = 10 mm + k=10

B = 10 mm + k=5

B = 10 mm + k=1

B = 5 mm + k=40

B = 5 mm + k=20

B = 5 mm + k=10

B = 5 mm + k=5

B = 5 mm + k=1

0%

