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SAMENVATTING 

 

Gemeente Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal. Met haar 25.000 inwoners, vijf dorpen 

en een stad, is het een gemeente om trots op te zijn. De kernen De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-

Vossemeer, Steenbergen en Welberg hebben ieder een eigen karakter en dynamiek, maar samen zijn ze één. 

Het is er fijn wonen, werken en recreëren. De gemeentelijke organisatie zet zich dagelijks vol ambitie in voor 

de gemeente Steenbergen. Een organisatie die volop in ontwikkeling is om klaar te zijn voor een mooie 

toekomst. Een toekomst waarbij we samen met onze inwoners bouwen aan onze gemeente. Een toekomst 

waarin we naast de “traditionele” 3k’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, kostenbesparing) ook gaan sturen op een 4e 

k: klimaatadaptatie. 

Om dit te bereiken moet onder andere het watersysteem in het bebouwde en landelijke gebied tegen een 

stootje kunnen. De klimaatverandering - bijvoorbeeld in de vorm van hevige buien – levert dan nauwelijks 

wateroverlast of gevaar op. Daarnaast is onze ambitie om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn, 

hiermee zetten we in het coalitieakkoord 2019-2022 door onze voorkeur voor zonnepanelen een eerste stap 

in deze richting. 

Voorliggend Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2020-2023 is een bouwsteen om een vanuit de waterketen 

benaderd toekomstbestendig Steenbergen daadwerkelijk te realiseren. Het beschrijft de uitdagingen die voor 

ons liggen, wat we op korte en lange termijn willen realiseren, wat we gaan doen en hoe we dit zo duurzaam 

mogelijk financieren vanuit de rioolheffing. Om invulling te kunnen geven aan de subtitel “Samen schakelen 

naar een toekomstbestendige waterketen” gaan we deze periode volop de samenwerking met onze 

waterpartners opzoeken in de vorm van klimaatdialogen, gezamenlijke projecten en kennisdeling. Hierbij kan 

worden gedacht aan regionale klimaatdialogen voor de klimaatreis met ons samenwerkingsverband 

Waterkring West en de Waterpoort en intensievere samenwerking met Waterschap Brabantse Delta op ons 

gemeentelijk grondgebied. Omdat water zich niet aan door ons mensen bepaalde (bestuurlijke) grenzen houdt, 

willen we ook de inwoners een steentje laten bijdragen via Operatie Steenbreek. Zij bezitten ongeveer 2/3 van 

het grondgebied in onze gemeente. Samen staan we sterk. 

Maar ook vanuit onze eigen organisatie, los van de samenwerkingsverbanden, gaan we ons storten op de 

klimaatopgaven en daaraan gekoppeld onze beheerorganisatie. Meer inzicht in ons stelsel door meten en 

monitoren, uniforme opslagwijze van gegevens en een verkenning naar risicogestuurd beheer zijn hierbij de 

belangrijkste accenten. Het benutten van (her)inrichtingen om de leefbaarheid in de openbare ruimte te 

vergroten door het combineren van functies zoals groen en blauw of parkeren en groen.  

Voor wat betreft de zorgplicht stedelijk afvalwater, hemelwater en de zorgplicht grondwater zijn we goed bezig. 

We hebben de overlastlocaties in zicht en gaan de komende planperiode en daarna verder met het aanpakken 

van deze locaties, bijvoorbeeld de Steenbergseweg in Dinteloord en de Langeweg in de Heen.  En met het 

oog op klimaatverandering blijven we investeren in verbetermaatregelen. We kunnen het water echter ook 

laten werken om met mooi en schoon water de leefbaarheid van Steenbergen verder te verhogen. We stoppen 

het water niet weg maar benutten de openbare ruimte, om tijdelijk grote hoeveelheden regenwater op te 

vangen en gedoseerd af te voeren naar de omgeving.  

Wat zijn de kosten daarvan? zult u zich ongetwijfeld afvragen. Voor de uitvoering van de zorgplichten riolering 

(stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater) mogen we als gemeente volgens de Gemeentewet een 

heffing opleggen. Uit deze rioolheffing betalen we alle noodzakelijke maatregelen die te maken hebben met 

het op orde brengen en houden van een goed functionerend (afval)watersysteem inclusief de bovengrondse 

voorzieningen die daar een bijdrage aan leveren. We hebben daarin verschillende ambitieniveaus. Volgens 

het eerste ambitieniveau optimaliseren we deze planperiode ons beheerproces en bouwen financiële ruimte 

in om klimaatadaptief te worden. Volgens het tweede ambitieniveau doen we de basis. Deze ambitieniveaus 

vertalen zich in verschillen in personele capaciteit, projecten en werkzaamheden als onderzoeken en 

uiteindelijk in een gedifferentieerde rioolheffing.  
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Basisscenario met 
extra kosten voor 
klimaat en beheer* 

Scenario zonder extra 
kosten voor klimaat 
en beheer* 

2020 € 159  €  159  

2021 € 173 (+8,6 %) € 163 (+2,5 %) 

2022 € 188 (+8,6 %) € 167 (+2,5 %) 

2023 € 204 (+8,6 %) € 171 (+2,5 %) 

2024 € 204 € 175 (+2,5 %) 

2025 € 204 € 175 

*Kosten zijn exclusief inflatie en moeten nog geïndexeerd worden 
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1 WAAROM EEN RIOLERINGSPLAN? 

Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Weet u bijvoorbeeld dat riolering en de drinkwater-

voorziening sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer hebben betekend dan de hele medische 

wetenschap daarna? Pas als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld stank‐ of wateroverlast optreedt, krijgt 

riolering aandacht. Verder gaat de inzameling en het transport van afvalwater vaak ongemerkt aan de inwoners 

voorbij. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om deze kostbare infrastructuur goed te beheren.  

1.1 Aanleiding 

Onderliggend gemeentelijk rioleringsplan (hierna: GRP) laat zien dat we als gemeente Steenbergen terug- en 

vooruitkijken en verder bouwen aan een robuust en flexibel water- en rioolsysteem. Het GRP is een goed 

planinstrument om mee te kunnen bewegen met de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Zo is er 

bijvoorbeeld sprake van meer extreme neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding 

tussen overheid en burgers en verandering in wetgeving. Om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen 

om ons heen is het wenselijk om het GRP periodiek te actualiseren. In 2013 is het GRP 2014-2019 vastgesteld 

door de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen. Hierdoor wordt het tijd voor een nieuw GRP voor de 

planperiode 2020-2023!  

1.2 Samenwerking in de (afval)waterketen 

Sinds het in werking treden van het Bestuursakkoord Water (2010) werken we als gemeente Steenbergen 

samen met waterschap Brabantse Delta, gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal 

en Woensdrecht en ook de waterbedrijven Brabant Water en Evides binnen het samenwerkingsverband 

Waterkring West. Dit is één van de vier clusters voor samenwerking aan doelmatig (afval)waterbeheer binnen 

de SWWB (Samenwerken aan Water in Midden- en West-Brabant). Door samen op te trekken en kennis te 

delen kunnen we de waterketen zo optimaal mogelijk inrichten en profiteren van elkaars expertise en 

capaciteit. Ook na 2020, wanneer het Bestuursakkoord Water afloopt, gaan we door met het sturen op de 3k’s 

(kwaliteit, kwetsbaarheid, kostenbesparing) en voegen daar een vierde k aan toe. De ‘k’ van klimaatadaptatie. 

Het vorig GRP hebben we samen met onze waterpartners opgesteld.  Vanwege de positieve ervaringen 

hebben we besloten om ook voor de komende planperiode gezamenlijk een GRP op te stellen en hiervoor een 

blauwdruk te maken. Het GRP krijgt hiermee een gemeenschappelijke basis met een ´couleur locale´ voor 

gemeentespecifieke zaken. Om te komen tot een nieuw GRP hebben we het bestaande plan geactualiseerd 

op basis van gezamenlijke wensen, ambities en beleidskeuzes. Ook de financiële aspecten zijn herzien op 

basis van nieuwe inzichten en informatie. 

1.3 Doelstelling en geldigheidsduur 

Het GRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. Door 

middel van het GRP leggen we vast wat we willen bereiken en wat de rol van burgers en bedrijven is ten 

aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. De wettelijke en beleidskaders die ten grondslag liggen aan dit 

GRP zijn beschreven in hoofdstuk 2. Het GRP vervult vier hoofdfuncties: 

1. Kader gemeentelijke zorgplichten 

overzicht beleidskeuzes en ambities ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. 

2. Interne afstemming 

met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie en met onze waterpartners. 

3. Externe afstemming 

gemeentelijke partners zoals scholen, maatschappelijke instellingen, (sport)verenigingen maar ook burgers en 

bedrijven 

4. Continuïteit en voortgangsbewaking 

vanwege de relatief lange levensduur van stedelijke watervoorzieningen en kapitaalintensieve investeringen is een 

lange termijn aanpak essentieel (begroting, investeringen en evaluatie). 

De Wet milieubeheer schrijft voor een GRP geen geldigheidsduur voor, hierin wordt de gemeente vrijgelaten. 

Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden en aan te sluiten bij een raadsperiode hebben we als 

waterpartners gekozen voor een geldigheidsduur van vier jaar: 2020 tot en met 2023. Omdat de riolering veel 

langer onder grond ligt is dit GRP opgesteld met een doorkijk over de gehele gebruiksduur van de riolering. 
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De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn (mede) gebaseerd op deze doorkijk, om zo te komen tot 

een doelmatige invulling van de gemeentelijke zorgplichten, tegen zo laag mogelijke lasten voor de burger. 

1.4 Raakvlakken 

Het GRP is een planinstrument dat meerdere raakvlakken heeft met andere plannen en beleidsvelden. Er is 

een aantal dominante ontwikkelingen dat directe aanleiding geeft om deze planperiode verder te denken dan 

de traditionele invulling van de gemeentelijke watertaken. Ten eerste is dit het streven naar een 

klimaatbestendige leefomgeving. Hierdoor ontstaan nog meer dan vroeger raakvlakken met andere 

beleidsvelden die bijdragen aan de ruimtelijke inrichting: groen, weg- en nieuwbouwplannen. Een concreet 

voorbeeld hierbij is het benutten van meekoppelkansen met ecologische verbindingszones (EVZ) en de 

afstemming met de glastuinbouw. Daarnaast hebben we als waterpartners communicatie en duurzaamheid 

hoog in het vaandel staan en willen we bewoners, bedrijven, scholen, maatschappelijke instellingen en 

(sport)verenigingen actief betrekken bij (uitvoering)plannen. In de op rijksniveau overeengekomen 

“Aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water” zijn naast de implementatie van de Omgevingswet ambities 

opgenomen met betrekking tot de kansen van de informatiesamenleving en de risico’s van digitale dreigingen. 

In dit GRP houden we daar rekening mee. 

1.5 Omgevingswet  

Na het van kracht worden van de Omgevingswet in 2021 is het GRP niet langer een wettelijk verplichte 

planvorm maar kunnen elementen hiervan opgaan in respectievelijk de omgevingsvisie, -plan en -programma, 

zie Figuur 1. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, de fysieke omgeving 

centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer nadrukkelijke rol in de belangenafweging  

tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc.  

 
Figuur 1: Bouwstenen voor de Omgevingsvisie, het Omgevingsprogramma en plan in dit GRP.  

In de gemeentelijke Omgevingsvisie worden lange termijn beleidsdoelen opgenomen en kan worden 

aangegeven met welke instrumenten deze doelen zullen worden nagestreefd.  Hoofdstuk 3 van dit GRP 

beschrijft de toestand van het stedelijk watersysteem en de mate waarin wordt voldaan aan de lange termijn 

doelen. Hoofdstuk 3 vormt het startpunt voor het bepalen van de ambitie en helpt bij het inschatten van de 

gevolgen van een gekozen ambitie. Hoofdstuk 4 omvat de visie, ambitie, doelstellingen en leidende principes 

als bouwstenen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie met daarnaast een invulling van de participatie.  

 

In het Omgevingsplan worden alle regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving opgenomen. De 

beleidsregels maken onderdeel uit van het beleidskader zoals opgenomen in Bijlage B van dit GRP. Op 

onderdelen zijn regels gekoppeld aan (de functies in) gebieden en geven we in het beleidskader expliciet aan 

als sprake is van een verplichting. Met de komst van de Omgevingswet in 2021 vervallen bepaalde regels op 

rijksniveau en hebben we keuzevrijheid om deze over te nemen of los te laten.  

 

Een Programma is een pakket van beleidsvoornemens en maatregelen om omgevingswaarden of doelen in 

de leefomgeving te bereiken en daaraan te blijven voldoen. De voorgenomen acties en (gebiedsgerichte en 

gezamenlijke) maatregelen voor het thema (stedelijk) water en de bijbehorende financiële middelen zijn 

opgenomen in hoofdstukken 5 en 6 van dit GRP. 
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2 WAT ZIJN DE KADERS? 

Bij het invullen van de zorgplicht riolering hebben we te maken met verschillende taken en bevoegdheden van 

de diverse waterpartners en nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen waar we op willen anticiperen. De kaders 

in dit hoofdstuk vormen het speelveld om te komen tot een doelmatig uitvoeringsprogramma. 

2.1 Taken en bevoegdheden 

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water is in handen van gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, 

provincie en perceeleigenaren. Iedere partij heeft hierin zijn eigen verplichtingen en bevoegdheden, die zijn 

vastgelegd in wetgeving of beleid. 

De belangrijkste wetten en beleidskaders die ten grondslag liggen aan dit GRP zijn de Europese Kaderrichtlijn 

Water, de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene lozingsbesluiten. In Bijlage B 

hebben we het wettelijk kader verder toegelicht. 

Tabel 1: Taken en verantwoordelijkheden 

Actor Taken en bevoegdheden waterpartners 

Europa 

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De KRW is een 

Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op goed 

niveau te krijgen en te houden. 

Rijk 

Het Rijk is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische doelen en 

maatregelen voor het waterbeheer in Nederland. De Minister van Infrastructuur en Milieu is 

eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).  

 

Het Rijk is opsteller van het Nationaal Waterplan 2016-2021. 

Provincie Noord 

Brabant 

De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal 

beleidskader en voor strategische regionale opgaven. De provincie is opsteller van het Provinciaal 

Milieu- en Waterplan 2016-2021.  

 

De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en handhaving van 

onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties: 

• Industriële onttrekkingen > 150.000 m3 

• Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning 

• Bodemenergiesystemen 

 

Ten aanzien van het GRP heeft de provincie een adviserende en toetsende rol. De provincie kan 

een aanwijzing geven indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het GRP en de provinciale plannen. 

De provincie is opsteller van de Brabantse Omgevingsvisie (2018). 

Waterschap 

Brabantse Delta 

Het waterschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer. Dit betekent dat 

zij zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon en voldoende water. De visie hierop en de 

bijhorende maatregelen zijn beschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021. 

 

Het waterschap heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is bevoegd 

gezag voor directe lozingen op de RWZI en naar het oppervlaktewater. Voor de regulering van 

indirecte lozingen (naar het riool) heeft het waterschap een adviserende rol naar gemeenten.  

 

Het waterschap heeft eveneens een zorgplicht voor het beheer van regionale wateren en 

keringen. Handelingen in het oppervlaktewatersysteem reguleren waterschappen o.a. middels 

algemene regels, verordeningen en een Watervergunning.  

 

Het waterschap is ook verantwoordelijk voor vergunningverlening, het toezicht en de handhaving 

van grondwateronttrekkingen en infiltraties in haar beheergebied, met uitzondering van de drie 

categorieën waarvoor de provincie verantwoordelijk is.  
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Actor Taken en bevoegdheden waterpartners 

Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen waterschap en 

gemeente bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetsprocedure. Hierbij wordt o.a. toegezien 

op een hydrologisch neutrale inpassing van ontwikkelingen. De resultaten hiervan worden 

vastgesteld in de waterparagraaf. 

 

Ten aanzien van het GRP heeft het waterschap een adviserende rol. 

Brabant Water 

Evides 

Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een 

verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen 

in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van 

drinkwater als voor de infrastructuur. Brabant Water en Evides zorgen ervoor dat er schoon 

drinkwater uit de kraan komt. 

 

De gemeenten hebben volgens de zorgplicht drinkwater de beheertaak voor gesloten 

bodemenergiesystemen. Het lozen van hemelwater in de buitenruimte is geregeld in het Besluit 

lozen buiten inrichtingen (Blbi). Afhankelijk van het oppervlak en de te verwachten verontreiniging 

worden voorwaarden gesteld. De gemeenten zijn verplicht de zorg voor het hemelwater uit te 

werken in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). 

Gemeente 

Steenbergen 

De gemeente Steenbergen heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer. Deze zorgplichten 

worden ingevuld voor het beschermen van de volksgezondheid en het beperken van 

wateroverlast ten gevolge van overtollig hemel- en grondwater: 

 

• Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk. 

• Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat perceelseigenaren redelijkerwijs 

niet zelf kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor maatwerkvoorschriften of een 

gebiedsverordening instellen. 

• Treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor 

de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voorwaarde 

hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap/provincie 

behoren. De gemeente dient het loket te zijn voor grondwatervraagstukken binnen haar 

beheersgebied. 

 

Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten. In de meeste 

gevallen is de gemeente hiervoor bevoegd gezag. Bij de verwerking van (afval)water houdt de 

gemeente rekening met de wettelijke voorkeursvolgorde.  

 

Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van graafschade aan 

kabels en leidingen (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten / WIBON) en het 

beschikbaar stellen van gegevens over de ondergrond. In het kader van het Besluit op de 

lijkbezorging hebben gemeenten een toetsende rol in de ontwatering van begraafplaatsen. 

 

Naast de wettelijke kaders heeft de gemeente Steenbergen de afgelopen planperiode diverse 

beleidsstukken opgesteld en onderzoeken uitgevoerd, zie hiervoor de evaluatie in hoofdstuk 3.  

 

In artikel 10.29a van de Wet milieubeheer staat meer informatie over de verantwoordelijkheden 

van de gemeente. 

Perceeleigenaar 

De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat 

hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen om de 

waterdichtheid te garanderen en voor de inzameling van stedelijk afvalwater en overtollig hemel- 

en grondwater. Pas als de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige 

water, is er een taak voor de gemeente of waterschap. 

 

De perceeleigenaar heeft ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij geen handelingen mag 

verrichten waarvan hij kan verwachten dat deze het doelmatige functioneren van 

(water)voorzieningen belemmeren. 
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2.2 Uitdagingen en ontwikkelingen 

Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, het is continu in beweging. Naast de voorgaande wettelijke 

kaders en richtlijnen, zijn onderstaand de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelingen weergegeven welke 

samen met paragraaf 1.5 kaders voor de speerpunten vormen voor de planperiode 2020-2023 (Hoofdstuk 4). 

1. Klimaatverandering 

Het klimaat is aan het veranderen en leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer. Het (hemel) 

watersysteem en de afvalwaterketen moeten de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef 

groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak 

noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het 

accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op 

afstemming binnen de waterketen en in de openbare ruimte, maar ook gronden in particulier eigendom. 

2.  Uitputting energie en grondstoffen  

Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput. Dit betekent onder meer dat de 

Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet 

worden. In het kader van de energietransitie zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een 

nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij afvalwater en reststromen steeds 

waardevoller worden, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid 

of een economisch rendabele business case. 

 

3.  Energietransitie 

De ambitie van onze gemeente is om in 2040 energieneutraal te zijn, zoals vastgelegd in de Verklaring van 

Steenbergen (Oktober 2016). In het kader van de transitie naar aardgasvrij zal naar verwachting de vraag naar 

warmtepompen ook toenemen, dit kunnen ook grondwater-warmtepompen zijn. 

 

Daarnaast biedt het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van ondergrondse 

warmwaterleidingen kansen om de onder- en bovengrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen. 

 

4. Participatie en bewustzijn 

We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Opgaven 

worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en gekoppeld aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. 

Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, 

ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Dit past in de geest van de Omgevingswet, waarin 

participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte.  

5. Vitaliteit 

In het geval van langdurige uitval van de waterinfrastructuur, bijvoorbeeld door stroomstoring of een hack is 

mogelijk sprake van een aanzienlijke verstoring, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting 

van vitale belangen. Adequaat herstel van deze infrastructuur kan zeer lang gaan duren, terwijl bewoners en 

bedrijven hiervan afhankelijk zijn voor de levering van drinkwater, transport en zuivering van afvalwater en 

bescherming door dijken. Door de grote maatschappelijke impact is dit dus als een vitaal proces beoordeeld. 

 

Ten tijde van het opstellen van dit plan worden op rijksniveau verschillende soorten van infrastructuur op 

vitaliteit beoordeeld. Voor drinkwater (winning en distributie) is dit al gebeurd. Waterbedrijven laten dit 

doorwerken in onder andere hun leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater wordt nog beoordeeld. 

Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen. De 

extreme droogte in 2018 heeft duidelijk gemaakt dat we ook op dit vlak meer rekening moeten gaan houden 

met de mogelijke effecten hiervan op o.a. schade aan gebouwen, volksgezondheid etc. 

 

6. Veiligheid 

Bij het ontwerp, de inrichting en de locatiekeuze van onder andere rioolgemalen en zuiveringsinstallaties is 

het nog geen gemeengoed om te anticiperen op de risico’s en gevolgen van overstromingen vanuit 

waterwegen. De kwetsbaarheid van de afvalwaterketen bij overstromingen is in het kader van het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in 2019 in beeld gebracht. Waterschap Brabantse Delta heeft in het 

kader van waterveiligheid stresstesten van het regionale watersysteem uitgevoerd, gemeente Steenbergen 

van de riolering. 
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3 HOE STAAN WE ER VOOR? 

Om de goede dingen goed te kunnen doen is inzicht in de ontwikkeling van het te beheren areaal, de toestand 

van de objecten en in het functioneren van het systeem nodig. Dit hoofdstuk geeft een indruk hoe we ervoor 

staan. 

3.1 Stedelijk watersysteem 

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

Kenmerken 

Voor het inzamelen en transporteren van het vrijkomende afval- en regenwater beschikken we als gemeente 

Steenbergen over een rioolstelsel met een totale lengte van circa 181 km en 36 rioolgemalen. Om er voor te 

zorgen dat tijdens extreme neerslag geen wateroverlast optreedt, is het rioolstelsel voorzien van 

riooloverstorten en hemelwaterlozingspunten. Speciale rioolvoorzieningen (bergbezinkbassins) beperken de 

vuiluitworp van de riolering naar het oppervlaktewatersysteem. Het afvalwater in het buitengebied wordt 

ingezameld met 260 pompunits en verpompt via 45 km aan persleidingen. Al dit afvalwater wordt gezuiverd 

op de rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI) Bath, Nieuw-Vossemeer en Dinteloord.  

In navolgende tabellen hebben we de belangrijkste kenmerken van het stedelijk watersysteem van onze 

gemeente weergegeven. In Bijlage C is een overzicht met lozingspunten opgenomen. 

Tabel 2: overzicht voorzieningen stedelijk watersysteem Steenbergen 

Voorziening Steenbergen 

Vrijvervalriolering 

• Gemengde riolering 

• Vuilwater riolering 

• Hemelwater riolering 

• DT/IT riolering 

186 km 

98 km 

39 km 

45 km 

4   km 

Drukriolering / persleidingen 45 km 

Hoofdgemalen 42 stuks 

Drukriolering (pompunits) 244 stuks 

IBA’s 347 stuks 

Randvoorzieningen BBB/BBL 7 stuks 

Externe overstorten 

• Met randvoorziening 

• Zonder randvoorziening 

54 stuks 

7 stuks 

47 stuks 

Straatkolken Circa 10.000 stuks 

Wadi’s / retentievijvers 4 stuks 

Kwaliteitstoestand  

Voor het reinigen van het stelsel hanteren wij een zesjarige cyclus en een 12-jarige cyclus voor inspectie. De 

toestand van het stelsel is op basis van de inspecties goed.  

Om inzicht te hebben in de kwaliteit van ons stelsel voeren we sinds 2012 de reguliere inspectierondes binnen 

de gemeente Steenbergen uit volgens de methodiek “Total Scan”. Deze werkwijze zetten we ook voort in de 

komende planperiode. De inspectiemethodiek “Total Scan” bestaat uit een voorschouw, een beoordeling op 

basis van radarbeelden, het bepalen van maatregelen, kostenraming en prioritering. De resultaten worden 
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vastgelegd als zogenoemde KIC-cijfers. Het KIC-cijfer laat in grote lijnen zien welke riolen goed, matig of slecht 

zijn. Inmiddels is 85% van het areaal geïnspecteerd. In Bijlage D is een figuur opgenomen met de KIC-cijfers. 

 

Figuur 2: Inspectieronde bij het gemeentehuis 

Riool(objecten)beheer (Asset Management) 

We gebruiken als gemeente een beheerapplicatie om de informatie van riooltechnische installaties (gemalen, 

randvoorzieningen, overstorten, afsluiters, regenmeters, peilbuizen, stuwen en schuiven) in op te nemen, 

inclusief de locatiegegevens middels een kaart. Alle door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden worden 

gerapporteerd in de beheerapplicatie. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om nu en in de toekomst onze 

installaties effectief te beheren en eenvoudig een meerjarenplanning op te stellen. Meer informatie hierover is 

te vinden in Bijlage D. 

Met de genoemde beheerpakketten en gegevensopslag waar we de afgelopen planperiode flink aan hebben 

gewerkt hebben we een flinke achterstand op het gebied van beheer weggewerkt, hebben we inzicht in het 

functioneren van ons riool en de rioolobjecten en zijn we goed voorbereid op de uitdagingen van de komende 

planperiode, met als belangrijkste uitdaging de klimaatverandering. Dit is een resultaat om trots op te zijn! 

Functioneren stedelijk watersysteem 

Dat ook wij als gemeente Steenbergen niet ontkomen aan de effecten van klimaatverandering is duidelijk 

geworden met de bui van 29 mei 2018. Een grote hoeveelheid neerslag trok over het West-Brabantse land 

met veel wateroverlast tot gevolg. Met name Dinteloord had het flink te verduren met tweemaal zoveel neerslag 

als in de kern Steenbergen. Dit onderstreept het grillige, lokale karakter van extreme buien waardoor zelfs 

binnen dezelfde gemeente de mate van wateroverlast verschilt.  

Het stedelijk gebied van Steenbergen-Zuid is een bekend gebied voor wateroverlast in de vorm van water op 

straat. Daarnaast ervaren de agrariërs benedenstrooms van het stedelijk gebied ook wateroverlast vanuit het 
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oppervlaktewatersysteem, mede door overstortend water vanuit Steenbergen-Zuid. Deze klachten zijn zowel 

kwantitatief als kwalitatief van aard. Oorzaken zijn in diverse richtingen gezocht, waaronder natuurlijke 

klimaatverandering (intensievere buien) en bijvoorbeeld de eventuele toename aan interactie tussen de 

riolering en het watersysteem (zoals het verdrinken van de overstortdrempels). Om wateroverlast te 

voorkomen moeten het stedelijke en regionale watersysteem in balans zijn. Samen met Waterschap Brabantse 

Delta hebben we verbetermaatregelen getroffen zoals het verbinden van twee watergangen, het verbreden en 

verdiepen van deze watergangen, afkoppelen van verhard oppervlak in combinatie met de herinrichting van 

Steenbergen-Zuid en de aanleg van een parallel riool. 

Door de specifieke kenmerken (laaggelegen) blijft Steenbergen-Zuid een aandachtspunt. 

Calamiteiten 

Ten aanzien van calamiteiten hebben we het verbeterd gescheiden stelsel (VGS) in de Reinierpolder 

uitgebreid met een schuif om slootwater in te kunnen laten als zich calamiteiten voordoen. 

Basisrioleringsplannen 

Er zijn basisrioleringsplannen opgesteld voor de kernen de Heen, Steenbergen Centrum, Nieuw-Vossemeer 

en Dinteloord. De belangrijkste conclusies staan in Bijlage D. 

 
Figuur 3: Water op straat in de Langeweg 

Neerslag 

Om extra inzicht te hebben op neerslag die boven onze gemeente valt en ons stelsel belast hebben we 

toegang het portaal Hydronet. Met de neerslagapplicaties in het pakket kunnen we eenvoudig gebruik maken 

van de neerslaginformatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld voor een periode vanaf 2018 tijdreeksen downloaden 

in een door ons gewenst format en interval. Daarnaast kunnen we  de actuele en historische gegevens per 

radargrid of (bemalings)gebied via een GISkaart bekijken en opvragen in een grafiek. Met de applicatie 

‘Buiencheck’ kunnen we de werkelijk gevallen neerslagbuien vergelijken met de normbuien uit de Kennisbank 

Stedelijk Water (bui 08, bui09). Bovendien hebben we met het HydroNET Urban neerslagpakket toegang 

verkregen tot de lokale neerslagverwachtingen voor de korte termijn.  

Functioneren drukriolering 

Sinds de aanleg en ingebruikname van de drukriolering in het glastuinbouwgebied “Westland” ervaren we als 

gemeente Steenbergen  problemen met de lozing van afvalwater op de drukriolering in de 

glastuinbouwgebieden. Het aanbod en samenstelling van het afvalwater zijn namelijk niet goed afgestemd op 

de verwerkingscapaciteit van het systeem. Dit leidt tot veelvuldige storing en vervuiling van pompen en 

leidingen met versnelde vervanging en hoge kosten tot gevolg. Daarnaast leiden de problemen tot veelvuldige 
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ongewenste lozingen van vervuild afvalwater op het oppervlaktewater. Handhaving van de ongewenste 

situatie is moeilijk gebleken. De lozers wijten de problemen aan onvoldoende capaciteit en/of slecht 

functioneren van het systeem waardoor men het afvalwater niet kwijt zou kunnen.  

 

Sinds 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor afvalwaterlozingen uit de glastuinbouw. Het 

zuiveringsrendement is 95%. In het Westland hebben alle tuinders een eigen zuivering geplaatst en in Nieuw 

Prinsenland is een collectieve spuiwaterzuivering geplaatst. In 2027 moet het afvalwater vrij van nutriënten 

zijn. 

Voor Nieuw Prinsenland (bedrijventerrein-glastuinbouwgebied en Suiker Unie) is een afzonderlijk 

rioleringssysteem ontworpen en aangelegd. Hiervoor is een afvalwaterakkoord gesloten tussen waterschap, 

gemeente, Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Brabant en Suikerunie. Hierin is een afspraak opgenomen 

dat er jaarlijks gemonitord wordt. Deze monitoring vindt ook plaats door middel van metingen (debiet en 

samenstelling afvalwater). Op deze wijze houden we zicht en greep op de debieten, samenstelling van het 

afvalwater, de pompen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

In het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland is een adequaat afvalwatersysteem aangelegd waarbij zich tot 

op heden nauwelijks problemen voordoen. In Nieuw Prinsenland zijn op dit moment 6 bedrijven actief met in 

totaal ca. 100 hectare glasopstand. Streven is dit uit te breiden naar 260 hectare. Met het nieuwe beleid 

kunnen eventueel toekomstige capaciteitsproblemen worden voorkomen. 

3.2 Terugblik afgelopen planperiode 

Om aandachtspunten voor de komende planperiode in beeld te brengen hebben we een evaluatie op 

Waterkring-niveau en een evaluatie op gemeenteniveau laten uitvoeren. Het resultaat hiervan is samengevat 

weergegeven en in meer uitgebreide vorm opgenomen in Bijlage D. 

Waterkring West 

Kwaliteit 

Als we terugkijken op de voorgaande planperiode dan kunnen we stellen dat de samenwerking duidelijk 

meerwaarde heeft betekend voor het gezamenlijk opstellen van een GRP, het delen van projecten DIV 

(Digitale Informatie Verwerking) en onderhoud watersystemen en het gezamenlijk meten en monitoren. In 

praktijk is de meerwaarde voor samenwerking op het vlak van onderhoud aan gemalen en persleidingen gering 

gebleken. 

 

Kostenbesparing 

Door optimalisatie en soms uitstel of afstel van investeringen zijn de afgelopen periode kosten bespaard. Het 

percentage afgestelde investeringen bedraagt ongeveer 20-30%. De uitgestelde investeringen leiden tot een 

verschuiving van investeringen in de tijd. 

 

Kwetsbaarheid 
Hoewel eerder sprake was van een achterstand lopen de meeste samenwerkingsprojecten nu op schema. 
Meten en monitoren heeft een nieuwe scope en planning gekregen. De totale capaciteit is (net) voldoende, 
calamiteiten en personele wisselingen daargelaten. Het kost moeite om de gewenste capaciteit te leveren. 
Hierdoor staat de voortgang vaak onder druk. In de aanvulling op het Bestuursakkoord Water (2018) is het 
verminderen van de ‘personele kwetsbaarheid’ benoemd als specifiek aandachtspunt. De steeds complexere 
taken vragen om de aanwezigheid van specifieke kennis en samenwerkingscompetenties bij professionals. 
En dat terwijl veel ervaren medewerkers de komende jaren met pensioen gaan en de krapte op de 
arbeidsmarkt voor technisch personeel groeit. 
 

Verkeerstoren 

Samen met onze partners en Waterschap Brabantse Delta zijn we aangesloten bij de verkeerstoren. Dit is een 

regiekamer waarin de drie Brabantse Waterschappen (Brabantse Delta, de Dommel en Aa en Maas) en 

Rijkswaterstaat informatie met elkaar delen tijdens hoogwater. De gegevens betreffen gegevens over 

waterkwantiteit- en kwaliteit, weersinformatie en veldmetingen. Er wordt gewerkt met hulpmiddelen zoals 

Beslissingsondersteunend Systeem Brabant (BOS) en Hydronet.  
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Onderzoek rioolvreemd water 

Er is een onderzoek gedaan naar rioolvreemd water (water met een andere oorsprong dan regen- of 

huishoudelijk afvalwater, bijvoorbeeld grondwater) binnen Waterkring West. De belangrijkste conclusies zijn 

dat op kleigrond het gemiddelde percentage (39%) hoger is dan op zandgronden (18%). Dit hoeft niet 

schadelijk te zijn, maar kan wel de zuivering extra belasten. De conclusie is dat de kosten van het treffen van 

maatregelen niet opwegen tegen de baten voor de zuivering. Wel kan er werk met werk worden gemaakt door 

bij werkzaamheden locaties met rioolvreemd water aan te pakken.  

 

Onderzoek afkoppelen versus relinen 

Het doel van dit onderzoek was om een afwegingskader te maken voor de keuze tot afkoppelen enerzijds 

(op basis van geohydrologie, afstand tot oppervlaktewater en beleidskeuze op hoger niveau) en relinen 

anderzijds (op basis van diameter, aantallen aansluitingen en functie van de leiding) anderzijds. Het rapport 

is opgenomen in Bijlage I. De belangrijkste producten waren  afkoppelkansenkaarten voor infiltratie van 

hemelwater, bovengrondse afvoer en ondergrondse afvoer en reliningskaarten. 

 

Meten en monitoren 

Vijftien gemeenten, waaronder onze gemeente en waterschap Brabantse Delta zijn onder de paraplu van de 

SWWB gaan samenwerken op het vlak van optimalisatie beheer van de afvalwaterketen. In Bijlage D staat 

een uitgebreidere beschrijving hiervan opgenomen. 

Onze meetdoelen waren:  

• Systeeminzicht en interacties tussen de deelsystemen (zuivering, transport, riolering, oppervlaktewater); 

• Toetsen op normen ten aanzien van water op straat, vuilemissie en aanbod afvalwater op de RWZI 

(overkoepelend afvalwaterplan Waterkring West, vGRP, basiszuiveringsplan); 

• Kennis delen (systeemkennis, data delen, best practice qua meten);  

• Onderbouwing voor keuzes ten behoeve van beheer, onderhoud en optimalisatie en kostenbesparing.  

 

In December 2019 is besloten om de overeenkomst met nog één jaar te verlengen onder de initieel gestelde 

condities. Hierna wordt naar een nieuwe invulling gekeken. 

Gemeente Steenbergen 

 

Om de koers opnieuw uit te zetten hebben we ook als gemeente de doelen geëvalueerd (zie Bijlage D). Hieruit 

volgt dat we deze overwegend hebben gehaald, maar op het vlak van grondwaterzorgplicht en doelmatig 

effectief rioleringsbeheer nog een tandje moeten bijzetten. Wel kunnen we concluderen dat we de afgelopen 

jaren flinke inspanningen hebben verricht, met name op het gebied van objectbeheer (zie ook hoofdstuk 3.1). 

We zijn zeer tevreden met dit resultaat! 

Activiteiten aan het stelsel 

Een uitgebreid overzicht is opgenomen in Bijlage D. Tijdens de vorige planperiode hebben we flink aan ons 

stelsel gewerkt. Zo hebben we de volgende projecten uitgevoerd: 

• Diverse rioolvervangingen (Dortmundstraat, Nicolaas Peckstraat, Tienenbolwerk, Zuidwal tot 

Ravelijnstraat); 

• Diverse rioolreparaties (Nieuwe Werf, Pieter van Botlandlaan, Simon Luijmenstraat); 

• Diverse reliningprojecten (Karel Doormanstraat, Westgroeneweg, Wenerstraat, Majoor Burkestraat, 

Julianastraat) 

 

Grondwater 

We beschikken (nog) niet over een grondwatermeetnet. Bij (potentiële) grondwaterproblemen is de bewijslast 

initieel bij de bewoner neergelegd, om aan te tonen dat er geen bouwkundige gebreken optreden. Indien er 

klachten optreden, meten we de grondwaterstanden wel.  

Tussentijdse evaluatie 

Ter verhoging van de efficiency is het wenselijk om in de komende planperiode een tussentijdse evaluatie uit 

te voeren van het beleid en het kostendekkingsplan. Hiermee kunnen we de voortgang van de gestelde doelen 

bewaken en rapporteren en beter bijsturen op eventuele knelpunten of veranderingen. 
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Werkprocessen 
Het stedelijk waterbeheer staat voor nieuwe uitdagingen en opgaven: klimaatverandering, vervangingsgolf, 
schaalvergroting en integratie van vakgebieden. Dit vereist een aanpassing van de werkprocessen. Als 
gemeente moeten we sturen vanaf opgavegerichte werken. Het luisteren naar de burgers, sturen vanuit 
hoofdopgaven en het bereiken van maatschappelijke effectiviteit staan in die werkwijzen centraal. Opgave 
gericht werken wordt dan synoniem aan projectmatig werken. 

 

Communicatie 

We hebben gewerkt aan het waterbewustzijn met inzet van Oogpunt Spraakwater. Met het maken van water-

raps hebben we onze jeugdige inwoners van groep 7 en 8 van diverse basisscholen bewust gemaakt van 

water, duurzaamheid en milieu. Een voorbeeld van de basisschool Maria Regina is hier te vinden: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0-UgEGvnuo  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0-UgEGvnuo


 

Onze referentie: D10009262:6  - Datum: 11 mei 2020 

  

 

GRP STEENBERGEN 2020-2023 

18 van 87 

4 WAT WILLEN WE? 

In dit hoofdstuk kijken we vooruit, beschrijven we wat we willen bereiken en laten we zien hoe we daar vanuit 

een goede basis en met gepaste ambities en (gezamenlijke) strategieën naartoe werken. Een goede basis 

verkrijgen we met het continueren van de uitvoering van planmatige taken. Hierbij houden we rekening met 

het gemeentelijk programma Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid. Zorg voor een schone en veilige 

leefomgeving, waarin inwoners en ondernemers hun activiteiten zo regelvrij mogelijk kunnen doen staat hierin 

centraal. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor later. 

4.1 Waterketenvisie 2030 

Samen met onze waterpartners hebben we een visie opgesteld voor een toekomstbestendige waterkring. 

Deze visie geeft richting aan dit plan en vormt een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. 

 

 
 

Zowel het watersysteem in het bebouwde gebied als in het landelijk gebied kunnen in 2030 tegen een stootje. 

Het watersysteem en de waterketen zijn in staat om verstoringen op te vangen waardoor nieuwe 

ontwikkelingen geen bedreiging vormen. Dit is mogelijk doordat we de keten en het systeem gezamenlijk met 

inwoners en andere (water)partners in de openbare ruimte klimaatrobuust hebben ingericht. Er is (waar 

praktisch haalbaar) maximaal verhard oppervlak afgekoppeld, er is meer ruimte voor water behouden of 

gecreëerd, het groen is gemaximaliseerd en kwetsbare locaties hebben een hogere bescherming gekregen.  

 

De integratie met het beheer en ontwikkeling van de openbare ruimte inclusief het watersysteem en 

innovatieve bouwkundige voorzieningen maakt dat we beter gesteld staan voor hevige neerslag. Doordat we 

bij het nemen van investeringsbeslissingen een gezonde leefomgeving (o.a. vermijden hittestress) en te 

vermijden waterschade mee in overweging hebben genomen is een bovengrondse blauwgroene 

infrastructuur ontstaan die de wijken meer karakter geeft en de gebouwde omgeving verbinden met de 

landelijke omgeving. 

 
De doorontwikkeling van risicogestuurd beheer en onderhoud krijgt aandacht in de komende planperiode. 
Dit  helpt ons als asseteigenaar, assetmanager of dienstverlener te begrijpen welke risico’s acceptabel zijn en 
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wanneer we dienen in te grijpen. Een robuust riolering en watersysteem bouwen vraagt om een grondig begrip 
van het functioneren van de verschillende onderdelen. De afvalwaterketen is robuust, maar door 
klimaatveranderingen kunnen de veiligheidsmarges kleiner worden. Om grote investeringen in de 
afvalwaterketen te beperken is het optimaal benutten van de assets in de keten een grote uitdaging. We 
investeren daarom in het uitbreiden van het monitoringsnetwerk en in de middelen die nodig zijn om de data 
en informatie over de assets te kunnen vastleggen, analyseren en delen met bewoners en partners in de 
afvalwaterketen. Hiermee hebben we een toekomstbestendige afvalwaterketen in 2030. 

 

Door de (flexibele) peilgestuurde inrichting van gebieden, realisatie van voldoende open water en 

waterconservering in de zandgronden, vormen lange perioden van droogte of neerslag geen grote bedreiging 

meer. Er is een goede balans ontstaan tussen het bebouwde gebied, de landbouw, natuur en recreatie. 

De zoetwatervoorziening is robuust, kwelstromen zijn hersteld, trekvissen zijn weer terug en (afval)water 

wordt als grondstof benut. De natuurlijke variatie aan leefgebieden voor planten en waterinsecten is waar 

mogelijk hersteld en het waterbeheer is een succes doordat de watergebruikers vaak waterbewust handelen.  

Naast meer hemelwaterafvoer als gevolg van klimaatverandering zullen we ook vaker en langduriger 

geconfronteerd worden met droge perioden. In deze droge perioden zal er sprake zijn van een tekort aan zoet 

water. Door het ontwikkelen van de ecologische natte verbindingszones wordt er niet alleen een bijdrage 

geleverd aan het verbinden van de natuurgebieden maar ook aan uitbreiding van het leefgebied van diverse 

flora en fauna. Daarnaast is het krekensysteem robuuster, de kreken die de natuurlijke aders van onze 

polders vormen. Hiermee  we ook nog andere doelen verenigen, zoals waterberging, de recreatieve potentie 

en de verbetering van de waterkwaliteit hetgeen alle bijdraagt aan de verbetering van de leefomgeving.  

De bedrijfsvoering van de glastuinbouw en RWZI Nieuw-Vossemeer geven blijk van de 

duurzaamheidsambities die in de gemeente Steenbergen gelden. De zuivering is modern en volgens 

duurzame principes ingericht en water wordt optimaal (her)gebruikt binnen en buiten de glastuinbouw. 

Duurzame energieopwekking vindt plaats via de te plaatsen zonnepanelen. We hebben een eerste stap hiertoe 

gezet in het Coalitieakkoord 2019-2022: “Wij hebben voor de grootschalige opwekking van duurzame energie 

een voorkeur voor het gebruiken van zonne-energie”. 

Dit alles is bereikt door integraal te werken in de openbare ruimte en samen op te trekken binnen de waterkring. 

Samen gaan we namelijk efficiënt en doelmatig te werk, zijn we beter in staat om de leefbaarheid van onze 

omgeving te verhogen en onze openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen. Door te investeren 

op plekken waar dit de meeste impact heeft zijn we in staat (geweest) om de waterkwaliteit en ecologische 

verbindingszones verder te verbeteren en winnen we nu op strategische plekken energie en grondstoffen 

terug. 

4.2 Leidende principes 

Bij de invulling van onze wettelijke watertaken en het nastreven van onze visie laten we ons leiden door 

onderstaande leidende principes: 

Meerwaarde creëren 

Waar mogelijk creëren we vanuit de invulling van de 

zorgplichten meerwaarde voor de omgeving: 

 

• We dragen (binnen de reikwijdte van de wettelijke 

zorgplichten) bij aan ontwikkelingen die meerwaarde 

hebben voor onze leefomgeving. Daarbij stellen we ons 

omgevingsgericht op, kijken nadrukkelijk ook naar mogelijke 

bijdragen aan of effecten op o.a. gezondheid en omgevingskwaliteit en stellen ons actief op in de 

belangenafweging. 

 

• Voor een goede kwaliteit van ons water blijven we handelen in lijn met de Kaderrichtlijn Water (KRW) en 

Grondwaterrichtlijn (GWR). Daarbij hebben we oog voor de ecologie, de morfologie (beperken 

piekafvoeren), de stoffen in het water én het vermijden van (nieuwe) gezondheidsrisico’s. 

 

• We kijken zowel binnen als buiten de gemeentegrens of en hoe we, ontwikkelingen die gaande zijn, slim 

kunnen combineren. We wentelen waterproblemen niet af, tenzij dit op regionaal niveau doelmatiger is. 
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In ons eigen handelen kijken we bewust naar hoe klimaatproof en energie-efficiënt we dit doen en leggen 

hierbij de nadruk op het bevorderen van duurzame initiatieven. 

 

Duurzaamheid 

• We kopen producten en diensten duurzaam in volgens de duurzaamheidscriteria die zijn opgesteld door 

Pianoo.nl (onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Als gemeente hebben we een 

inkoopbeleid, omschreven in de nota Duurzaamheid 2012-2020 en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

van de gemeente Steenbergen (1 juli 2017).  

 

• We houden bij de aanbesteding van bestekken in de GWW-sector rekening met de RAW-Catalogus 

Bepalingen – Duurzaam inkopen van CROW. 

 

• De Nota Duurzaamheid 2012-2020 loopt af tijdens de planperiode. Er wordt daarom gewerkt aan nieuw 

duurzaamheidsbeleid tijdens de planperiode. 

 

Doelmatig waterbeheer 

In lijn met het bestuursakkoord Water blijven we streven naar een zo doelmatig mogelijke werking van de 

waterketen: 

 

• Bij onze werkzaamheden kijken we of het meerwaarde heeft om gezamenlijk op te trekken binnen de 

waterkring. We verdelen de watertaken op zodanige wijze dat we optimaal gebruik kunnen maken van 

elkaars kennis en ervaring. 

 

• We gieten ons beleid niet in beton, we houden ruimte om flexibel te kunnen omgaan met eventueel 

conflicterend intern beleid. 

 

• Het ingezette pad van uniformering op het vlak van o.a. maaien en baggeren, meten en monitoren, centraal 

databeheer, asset management, kostentoerekening en incidentenbeheersing zetten we door. We streven 

als waterpartners naar synergie door gezamenlijk infrastructurele werkzaamheden te plannen en verhogen 

daarmee tevens de kwaliteit. 

 

• Door gezamenlijk te meten en de data te analyseren ontstaat inzicht in kwetsbare onderdelen/locaties en 

onbenutte capaciteit. Door de verkeerstoren optimaal in te richten houden we een vinger aan de pols en 

kunnen we tijdig anticiperen op situaties.  

 

• Voldoende gebiedskennis en systeemkennis zijn van belang om de juiste investeringsbeslissingen te 

kunnen nemen. Met het verminderen van de afhankelijkheid van derden ontwikkelen we eigen kennis en 

blijven we goed in staat om projecten in regie uit te voeren. Dit betekent een toename voor de benodigde 

personele capaciteit in onze gemeente (zie paragraaf 6.1). Zeker op het gebied van asset management en 

klimaatadaptatie kunnen we nog veel kennis uitwisselen tussen de waterketenpartners onderling en 

daarbuiten. 

 

Participatie 

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

 

• We vinden participatie van omwonenden en betrokkenen bij projecten in de buitenruimte een 

vanzelfsprekende zaak. Waar mogelijk willen we dat omwonenden ook feitelijk meedoen aan en kunnen 

profiteren van projecten en kiezen zo nodig voor een maatwerkaanpak. 

 

• Inwoners en ondernemers willen we via gerichte communicatie betrekken bij het uitvoeren van onze 

watertaken en het nastreven van ambities. We richten onze communicatie in op een traject van 

waterbewust worden, naar waterbewust zijn en  richting waterbewust handelen.  

 

• In wateroverlastgevoelige gebieden raadplegen we perceeleigenaren en daar waar de urgentie hoog is 

zoeken we in de vorm van een risico- of klimaatdialoog naar een gedragen balans tussen korte en lange 

termijn oplossingen versus het accepteren van eventueel optredende waterschade. 
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Samenwerking opzoeken 

Omdat Waterschap Brabantse Delta veel belangen op ons gemeentelijk grondgebied heeft in de vorm van 

fysieke objecten ten behoeve van de waterinfrastructuur in haar beheer, maar ook een aanzienlijke areaal aan 

oppervlaktewater in beheer heeft, gaan we de planperiode benutten om meer de samenwerking met het 

Waterschap op te zoeken. Doel van de samenwerking is om door gebundelde kennis efficiënter invulling te 

kunnen geven aan onze gemeentelijke zorgplichten, eventuele kansen in het buitengebied te benutten maar 

ook invulling te geven aan de klimaatopgaven waar we de komende planperiode mee aan de slag gaan.  

  



 

Onze referentie: D10009262:6  - Datum: 11 mei 2020 

  

 

GRP STEENBERGEN 2020-2023 

22 van 87 

4.3 De basisopgave 

Volgens de Wet milieubeheer en de Waterwet hebben gemeenten drie wettelijke zorgplichten t.a.v. afval-, 

hemel- en grondwater (Bijlage B) en een verantwoordelijkheid voor de zorgplicht drinkwater. De algemene 

doelen van de gemeente voor de zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater zijn het beschermen 

van de volksgezondheid en het beperken van wateroverlast ten gevolge van overtollig hemelwater en 

grondwater. 

De komende planperiode blijven we op planmatige en doelmatige wijze invulling geven aan deze zorgplichten. 

Op hoofdlijnen handhaven we de huidige koers en stellen deze bij om in te spelen op de komst van de nieuwe 

Omgevingswet en klimaatadaptatie. In de vorige planperiode hebben we binnen Waterkring West een 

verkennend onderzoek uitgevoerd naar een meer risicogestuurde benadering van de vervangingsopgave en 

onderhoudswerkzaamheden. De komende planperiode zetten we hierin vervolgstappen. Vanwege verschillen 

in de lokale situatie is dit vooralsnog een gemeentespecifiek spoor. 

Om te kunnen inspelen op de effecten van klimaatverandering houden we binnen de zorgplichten meer dan 

voorheen rekening met extreme situaties en waar doelmatig verkleinen we de risico’s. Om (kosten)effectiever 

de effecten van klimaatverandering te kunnen opvangen nemen we investeringsbeslissingen in samenhang 

met investeringen in de openbare ruimte, tenzij dit niet doelmatig is. Door uit te gaan van gemiddelde 

jaarbudgetten en de voorziening te benutten om al dan niet te temporiseren kunnen we beter sturen op 

synergie. Om in te spelen op vitaliteit ontwikkelen we de komende planperiode, conform de “Aanvullende 

afspraken Bestuursakkoord Water”, een (gezamenlijke) visie en aanpak om de kansen van de 

informatiesamenleving beter te benutten en de risico’s van digitale dreigingen te beperken. 

 
Doelmatigheid. 
In de wetgeving staat doelmatigheid centraal bij de invulling van de zorgplichten voor stedelijk afval-, hemel- 
en grondwater. We zijn vrij om invulling te geven aan de bescherming van de volksgezondheid en om 
bijvoorbeeld wateroverlast tegen te gaan, mits dit doelmatig gebeurt. Doelmatigheid kan worden gedefinieerd 
als de verhouding tussen  de ingezette middelen en de geleverde prestaties (in kwaliteit en kwantiteit). 
Wanneer dit op de riolering wordt toegepast kan worden gesteld dat de riolering zodanig moet worden beheerd 
dat het gewenste ambitieniveau wordt bereikt tegen de laagste maatschappelijke kosten. 

1. De doelmatigheid van de uitvoering (doen we de dingen goed?) 

2. De doeltreffendheid (wordt het maatschappelijk gewenste effect bereikt?) 

3. De maatschappelijke relevantie (doen we de goede dingen?) 

4.3.1 Gemeentelijke zorgplichten 

Met dit GRP dragen we bij aan de volgende omgevingsgerichte lange termijn doelstellingen: 

• Bescherming van de volksgezondheid; 

• Droge voeten (bebouwd gebied); 

• Schoon water en een schone bodem. 

 

In bijlage E is het gezamenlijk beleidskader opgenomen van Waterkring West en een eventueel gemotiveerde 

afwijking daarvan voor onze gemeente Steenbergen. In het navolgende zijn de zorgplichten stedelijk 

afvalwater, hemelwater en grondwater opgenomen met gemeentespecifiek beleid. 

 

Strategie afvalwater 

 ZORGPLICHT AFVALWATER 

Als gemeente hebben we de zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater. In gebieden waar we als gemeente 

inzameling en transport van stedelijk afvalwater niet doelmatig vinden en de provincie ontheffing van de zorgplicht heeft 

verleend moet de houder van het afvalwater zelf zorgen voor de verwerking van het afvalwater. Met het in werking 

treden van de Omgevingswet vervalt de provinciale ontheffingsbevoegdheid en mogen we als gemeente samen met 

het waterschap zelf bepalen wat doelmatig is. Bedrijfsafvalwater, dat niet op dezelfde manier kan worden behandeld 

als huishoudelijk afvalwater is geen stedelijk afvalwater. Omdat we hier als gemeente geen zorgplicht voor hebben 

kunnen we desgewenst bestaande of nieuwe aansluitingen van bedrijven weigeren als dit ten goede komt van de 

zuivering. 
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De inzameling en transport van (afval-)water is van belang voor een gezonde, veilige en comfortabele 

leefomgeving. Alle percelen en woonschepen op het gemeentelijk grondgebied waar afvalwater vrijkomt, 

moeten zijn voorzien van een aansluiting op de riolering, uitgezonderd bij specifieke situaties waar lokale 

behandeling doelmatiger is. Afvalwater zamelen we zoveel mogelijk afzonderlijk van regen- en grondwater in 

en voeren het af naar een zuivering. Regen- en grondwater voeren we bij voorkeur niet af naar de RWZI. 

Bij de inzameling en het transport van afvalwater maken we naast riolering ook gebruik van drukriolering en 

individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s). De IBA’s zijn in beheer bij waterschap Brabantse 

Delta. In 2020 gaan we het samenwerkingscontract opnieuw herzien, mogelijk leidt dit tot een andere 

beheervorm en dus een lichte koerswijziging. Verder zetten we sterk in op het afkoppelen van hemelwater van 

op drukriolering (fout) aangesloten afvoerende oppervlakken. In dit kader starten we in 2021 met een 

onderzoek voor de foutopsporing.  

 

Voor de lozing van afvalwater op drukriolering geldt dat deze niet hoger mag zijn dan is aangegeven in het 

Activiteitenbesluit. Bij een dergelijke gedoseerde lozing van “normaal” afvalwater moet het rioleringssysteem 

in staat zijn dit vlot te kunnen verwerken. Bedrijven moeten zelf voldoende buffercapaciteit aanbrengen om 

overbelasting van het systeem te voorkomen. Ook mag het te lozen afvalwater het systeem niet aantasten 

(zand, planten- vruchtenresten, te hoog gehalte ijzer, te hoge ph waarde, etc). Het lozen van hemelwater op 

het drukrioleringsstelsel is verboden. Via maatwerkvoorschriften kunnen (vooraf) specifieke of aanvullende 

eisen aan de lozing gesteld worden. 

 

 
Figuur 4: Werkzaamheden aan ons riool in rondweg Oost/Franseweg 

 

Relatie met de Omgevingswet  
De activiteitengebonden verplichting tot het hebben van een vetafscheider komt te vervallen. Het is 
volgens het Kabinet effectiever om gemeenten in het omgevingsplan te laten bepalen wie wel een 
vetafscheider moet hebben. Gemeente Steenbergen houdt vooralsnog vast aan de bestaande regels 
en benut pilots in het kader van de Omgevingswet om te bezien of (gedeeltelijk) loslaten van de regels 
mogelijk is zonder dat het goed functioneren van het systeem in het geding komt. 
 

Omwille van de doelmatigheid vervalt met de komst van de Omgevingswet ook het afstandscriterium bij 

de keuze voor riolering of een gelijkwaardig alternatief. Ook is de provincie hierin geen bevoegd gezag 

meer. Gemeente Steenbergen en waterschap Brabantse Delta maken per situatie een gezamenlijke 

doelmatigheidsafweging op basis van een in regionaal verband op te stellen transparant afwegingskader. 
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Huisaansluitingen 

Tijdens de planperiode gaan we een onderzoek uitvoeren om de bestaande huisaansluitingen in kaart te 

brengen en het beleid vast te stellen voor huisaansluitingen bij nieuwbouw. Hiermee kunnen foutaansluitingen 

worden voorkomen.  

 

Opsporing foutieve aansluitingen (RioolScan) 

Foutieve aansluitingen bij (verbeterd) gescheiden rioolstelsels blijven een terugkerend probleem. Foutieve 

aansluitingen op regenwaterriolen veroorzaken verontreinigd oppervlaktewater met hoge concentraties 

nutriënten en Escherichia coli (darmbacterie). Het gevolg is slechte (zwem)waterkwaliteit en sloten vol kroos. 

Foutieve aansluitingen op vuilwaterriolen veroorzaken tijdens hevige regenval capaciteitsproblemen omdat 

het stelsel niet berekend is op dit transport. Daarnaast wordt schoon regenwater onnodig afgevoerd naar een 

rioolwaterzuiverings-installatie. 

In de planperiode wordt daarom door ons incidenteel, op basis van vermoeden, op foutieve aansluitingen 

gecontroleerd. Dit in gebieden met gescheiden riolering en drukriolering (bijvoorbeeld glastuinbouwgebieden 

Steenbergen en Dinteloord). Naar aanleiding van klachten en extreme hoeveelheden draaiuren kunnen 

locaties in beeld komen. Eventuele foutieve aansluitingen worden door ons verholpen en geregistreerd, zodat 

nacontrole mogelijk is. De controles en nacontroles maken deel uit van ons dagelijks beheer. Wij hebben geen 

eigen Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Domein 2 in dienst voor handhaving. Vanuit onze 

samenwerking met de Omgevingsdienst schakelen we bij milieuovertredingen de handhavers van de 

Omgevingsdienst in.  

Daarnaast is opsporing van foutaansluitingen een standaard onderdeel van opleveringsinspecties van nieuw 

aangelegde riolering, net als borging van het voorkomen van fouten door het aanwezig laten zijn van een 

gemeentelijk toezichthouder bij de aanleg. 

Stankoverlast 

Op door ons bekende locaties, onder andere aan de Steenbergseweg in Dinteloord, voeren we tijdens de 

planperiode onderzoeken uit om de oorzaak te achterhalen en maatregelen te treffen. Stankoverlast kan 

onder andere optreden als gevolg van ontsnappende methaangassen, die kunnen ontstaan als vet en slib 

zich ophopen in het riool. 

 

Gemeentelijk rampenplan 

Als gemeente beschikken we over een gemeentelijk rampenplan, waarin maatregelen die getroffen worden bij 

incidenten / calamiteiten staan opgenomen, evenals de locaties van onze blusriolen. De hulpdiensten hebben 

de wens geuit behoefte te hebben aan uniforme uitspraken over het handelen bij calamiteiten betreffende de 

waterketen. Bij de eerstvolgende herziening van het gemeentelijke rampenplan (geldigheid tot 31 december 

2021), nemen we deze afspraken over. 

 

Reiniging en inspectie 

Als gemeente Steenbergen hanteren we een 6-jarige cyclus voor reiniging en een 12-jarige cyclus voor 

inspectie van het stelsel, welke op wijk- of kernniveau plaatsvindt. Hierin stemmen wij af onze afdeling 

wegbeheer. Objecten als BBB/BBL, zinkers, putten, kolken, drukriolering en gemalen onderhouden we 2x per 

jaar. Keuringen van BBB/BBL, gemalen en de drukriolering vinden 1x per 5 jaar plaats (conform de NEN 3410).  

 

Basisrioleringsplannen 

Om inzicht te behouden in de werking van ons stelsel, gaan we in aanvulling op de reeds uitgevoerde BRP’s 

deze plannen opstellen voor de kernen Kruisland, Welberg, Steenbergen Noordoost en Zuid en Reinierpolders 

I en II. In het kader van het vergroten van de nauwkeurigheid van de rekenmodellen gaan we deze planperiode 

daarom ook een controle op drempelhoogtes, drempelbreedtes, puthoogtes en binnen onderkant buis (BOB’s) 

uitvoeren.  

 

Afvalwaterakkoord 

Als gemeente Steenbergen hebben we samen met Waterschap Brabantse Delta in 2013 een 

afvalwaterakkoord gesloten. Hierin zijn afnamehoeveelheden afgesproken voor o.a. het rioolgemaal De 

Heen en Steenbergen. Dit AWA gaan we de komende planperiode actualiseren op ten minste de volgende 

punten:  

• Toevoegen overnamepunt vanaf het AFC NP op rioolgemaal Dinteloord  
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• De overstort bij de 1e Boutweg in Kruisland is geen potentieel knelpunt meer. 

 

HIOR 

Alle ontwerpen worden tijdens de planperiode opgesteld conform de Handleiding Inrichting Openbare Ruimte 

(HIOR) Steenbergen, welke gedurende de planperiode definitief wordt gemaakt.  

  

Strategie hemelwater 
 
 ZORGPLICHT HEMELWATER 

De gemeentelijke zorg voor het beheer van afvloeiend hemelwater heeft betrekking op het afvloeiend hemelwater van 

openbaar terrein en afvloeiend hemelwater dat niet op particulier terrein kan worden verwerkt. De eigenaar van het 

terrein waarop het hemelwater valt is primair verantwoordelijk voor de verwerking van het hemelwater. De gemeente 

hoeft het hemelwater afkomstig van particulier terrein niet te ontvangen. Alleen als de houder van het verzamelde 

hemelwater dit redelijkerwijs niet kan afvoeren. 

 
 
Verwerken hemelwater in openbaar gebied 
De zorgplichten voor hemelwater betreffen nadrukkelijk een inspanningsverplichting. Bij voorkeur voeren we 
geen hemelwater af naar de RWZI. Periodiek terugkerende plaatselijke wateroverlast gaan we zoveel 
mogelijk tegen in openbaar gebied. Hemelwater dat valt in openbaar gebied verwerken we lokaal en anders 
regionaal, bij voorkeur door infiltratie (als de grondslag zand is) of tijdelijke berging. We ontzorgen op dit vlak 
de perceeleigenaar.  
 
Afkoppelen moet een meerwaarde opleveren voor het totale (stedelijke) watersysteem en vormt geen doel 
op zich. Wanneer we afkoppelen ontlasten we ons gemengde stelsel, waardoor we meer capaciteit hebben 
om  hemelwater te kunnen afvoeren. De mogelijke criteria die we hanteren voor afkoppelen zijn: 
  

• combinatie met de uitvoering van andere werkzaamheden (vervanging, wegrenovatie en dergelijke); 

• hydraulisch knelpunt in het stelsel; 

• capaciteitsproblemen op de zuivering; 

• aanwezigheid van oppervlaktewater nabij af te koppelen oppervlakken; 

• waterkwaliteitsproblemen als gevolg van onvoldoende doorstroming. 

 

Verwerken hemelwater op particulier terrein 

De particulier is primair verantwoordelijk voor de verwerking van hemelwater, zie de tabel in Bijlage B. Waar 

dit redelijkerwijs niet mogelijk is kan een aansluiting op de gemeentelijke riolering worden overwogen. In 

gescheiden gerioleerde wijken en bij nieuwbouw zal de particulier het hemelwater gescheiden van het 

afvalwater moeten aanbieden (conform het bouwbesluit). In drukrioleringsgebieden dient de particulier het 

hemelwater op zijn perceel zelf te verwerken. Dit mag niet worden aangesloten op de drukriolering. 

Waterberging bij in- en uitbreidingen 

Bij ontwikkelingen > 2.000 m2 gelden de regels van de Brabant Keur ten aanzien van het realiseren van 

waterberging. Bij woningbouwontwikkelingen ≥ 50 m2 en < 2.000 m2 is ons streven om -indien doelmatig en 

inpassend in de omgeving- de regels van de Keur eveneens toe te passen. De ondergrens van 50 m2 wordt 

gehanteerd zodat voor aanbouwen, schuurtjes, garages en dergelijke geen ruimte voor waterberging hoeft te 

worden gezocht. Deze worden vaak ook niet aangesloten op het rioolsysteem.  

Ontwikkelaar 

Bij nieuwbouw is de initiatiefnemer (projectontwikkelaar, particulier of gemeente) verantwoordelijk voor het 

gescheiden verwerken van hemelwater en hydrologisch neutraal houden van de effecten van de ruimtelijke 

ontwikkeling. 

Retentievoorzieningen 

Permanent watervoerende retentievoorzieningen komen in aanmerking om door het waterschap te worden 

onderhouden. Hierover stemmen wij af met het waterschap.  

Norm wateroverlast 
Als gemeente toetsen we de gevoeligheid van het stelsel op overlast met behulp van modelberekeningen. 
Hierbij maken we onderscheid tussen ingrepen in bestaand gebied en nieuwe aanleg. 



 

Onze referentie: D10009262:6  - Datum: 11 mei 2020 

  

 

GRP STEENBERGEN 2020-2023 

26 van 87 

 

Ontwerp in het bestaande gebied 
Voor bestaand gebied geldt: 

• Er mag geen water-op-straat optreden bij een belasting met bui 8 van de Leidraad Riolering (herhalingstijd 

van eens in de twee jaar). Dit is de landelijke gemeentelijke norm.  

• Naast bui 8 (T=2) zwaardere neerslagsituaties toetsen we ook op wateroverlast als gevolg van zwaardere 

buien zoals bui 9 (T=5) en bui 10 (T=10). Hiermee anticiperen we op meer intensieve neerslag als gevolg 

van klimaatverandering. De keuze voor een zwaardere toetsingsbui is een afweging tussen de meerkosten 

van verbetermaatregelen en de potentie van de bovengrond om extra regenwater te kunnen verwerken 

(maatwerk). 

 

Ontwerp van nieuwe rioleringssystemen 

De totale verwerkingscapaciteit van zowel de onder- als bovengrondse ruimte voor de opvang van de 

maatgevende bui toetsen we aan de hand van de waterhoogte, berekend met een 1D2D-hydraulische 

berekening: 

 

• Ondergronds geldt bij de maatgevende bui 10 (T = 10) als voorwaarde een waakhoogte van 0 cm (geen 

water op straat). Hemelwater bij nieuwbouw hoeft niet per definitie via een ondergronds rioolsysteem te 

worden verwerkt. Er kan ook worden gedacht aan bovengrondse afvoer via greppels, mol- en lijngoten naar 

bijvoorbeeld wadi’s. Een dergelijk alternatief moet ook op bui 10 worden gedimensioneerd. 

• Bovengronds geldt bij de maatgevende bui van 70 mm in een uur als voorwaarde dat het water maximaal 

tot aan de drempelhoogte van de panden staat. Uitgangspunt is dat het water hierbij niet wordt afgewenteld 

naar andere gebieden en er geen ernstige hinder of overlast door ontstaat. Uiteraard mag nieuwbouw niet 

tot wateroverlast in bestaand gebied leiden. 

Daarnaast moeten hoofdontsluitingswegen begaanbaar blijven voor verkeer van bijvoorbeeld hulpdiensten. 

Voor de bovengrondse verwerkingscapaciteit worden de stresstesten riolering in 2020 afgerond met de in het 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) voorgeschreven toetsingsbuien. De in de stresstest gehanteerde 

buien zijn van dien aard dat vrijwel overal wateroverlast ontstaat.  

 

De afweging tussen het accepteren van schade versus het investeren in verbetermaatregelen maken we in 

een risicodialoog met belanghebbenden in de betreffende gebieden. Gebieden waar de urgentie het hoogste 

is willen we als eerste aanpakken, maar is ook afhankelijk van andere initiatieven die er spelen, bijvoorbeeld 

op het vlak van de energietransitie. 

 
Strategie grondwater 

 ZORGPLICHT GRONDWATER 

Als gemeente dragen we zorg voor het in openbaar gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken mits dit doelmatig is en voor zover er geen verantwoordelijkheid bestaat voor de waterbeheerder of de 

provincie. De perceeleigenaar is wettelijk gezien primair zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn eigen 

grondwaterprobleem 

Wijzigingen in grondwateronttrekkingen en/of het optreden van langdurig droge of natte perioden als gevolg 

van klimaatverandering kunnen het verloop van de grondwaterstand beïnvloeden. Bronhouders, zoals de 

gemeente, zijn daarom verplicht om gegevens te leveren aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het is 

daarom goed om een vinger aan de pols te blijven houden via een grondwatermeetnet. We streven naar een 

natuurlijke fluctuatie zonder dat hierdoor overlast wordt ervaren als gevolg van structureel te hoge of te lage 

grondwaterstanden. Het grondwaterbeleid is gericht op het zo min mogelijk verplaatsen van grondwater, 

Relatie met de Omgevingswet  

De komende planperiode willen we benutten om te bepalen welke regels we eventueel willen opleggen 

in het kader van een duurzame omgang met hemelwater. Bijvoorbeeld het maximeren van 

bouwoppervlak, bevorderen van een klimaatadaptatieve inrichting, verplichting tot waterberging op eigen 

terrein etc. 
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ofwel een zogenaamde hydrologisch neutrale inrichting. Indien grondwater toch wordt verplaatst voeren we 

dit bij voorkeur niet af naar de RWZI, maar naar oppervlaktewater of in de bodem. 

Nieuwbouw 

Alle woningen voldoen aan de bouwkundige eisen om vocht- en gezondheidsproblemen binnenshuis te 

voorkomen.   

Grondwatermeetnet 

Als gemeente beschikken we niet over voldoende inzicht in de grondwaterhuishouding om klachten en 

meldingen goed te beoordelen. Structurele grondwaterproblemen op nieuwbouwlocaties voorkomen we door 

de wijze van bouwen en bouwrijp maken. Om een vinger aan de pols te houden gaan we over tot het 

inrichten en exploiteren van een grondwatermeetnet in de planperiode. De benodigde werkzaamheden 

worden uitgevoerd door Brabant Water (ontzorgingsconcept). In het GRP hebben we rekening gehouden 

met de plaatsing van 40 peilbuizen. 

Wanneer het gemeentelijke grondwatermeetnet is gerealiseerd, kunnen in een jaarlijks grondwaterverslag 
de trends van stijgende of dalende grondwaterstanden over de jaren worden gesignaleerd. Bij werken in de 
openbare ruimte, zoals het vervangen van oude riolering, bepalen we vooraf of dit ongewenste wijzigingen 
van de grondwaterstand tot gevolg kan hebben, en houden hier rekening mee bij de uitvoering.  

Drainage 

In de huidige situatie is binnen onze gemeente vaak sprake van ringdrainage bij woningen. Deze mag niet 

standaard afvoeren naar de regenwaterriolering en wordt bij voorkeur aangesloten op de gemeentelijke 

drainage. Anders mag deze aansluiten op de regenwaterriolering.  

Loketfunctie 

Als gemeente hebben we beschikken we over een gemeentelijk loket voor klachtenregistratie. Onze burgers 

kunnen via de mobiele applicatie genaamd MijnGemeente App meldingen maken over water- en 

stankoverlast. 

Grondwatervoorzieningen in beeld 
Na aanleg van het grondwatermeetnet, gaan we gemeente breed onze eigen grondwatervoorzieningen laten 
opnemen in het BRO. Als de voorzieningen niet volledig in beeld zijn, gaan we een inventarisatie starten om 
de voorzieningen volledig in beeld te krijgen. 

4.3.2 Overige zorgplichten in de waterketen 

Strategie drinkwater 

 ZORGPLICHT DRINKWATER 

Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een verantwoordelijkheid voor de 

invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater 

geldt zowel voor de bescherming van bronnen van drinkwater als voor de infrastructuur. 

 

Sinds juli 2016 is een samenwerkingsverband gestart met Samen Sterk in Brabant (SSIB).  De samenwerking 

is gericht op toezicht in het buitengebied. Evides heeft met het bevoegd gezag (gemeenten, omgevingsdienst 

en provincie) en met de Regionale veiligheidsdienst afspraken gemaakt over hoe het drinkwaterbedrijf bij een 

calamiteit wordt geïnformeerd en hoe er wordt gehandeld tijdens of na de calamiteit.   

Relatie met de Omgevingswet  

Binnen de gemeente Steenbergen loopt een onderzoek naar een grondwaterbeschermingsgebied: 

Kruisland-Roosendaal. Lozingen uit het gemengde stelsel en regenwaterstelsel op oppervlaktewater 

en/of in de bodem kunnen een bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit. In de gebiedsdossiers 

drinkwaterwinningen zijn risico’s in kaart gebracht om het grondwater (en hiermee het drinkwater) te 

beschermen. Voor onze gemeente is dit (nog) niet direct van toepassing, hoewel wij met een boa binnen 

de samenwerking wel bijdragen aan de bescherming van nabijgelegen grondwatergebieden. 
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De waterbedrijven Brabant Water en Evides zorgen ervoor dat er schoon water uit de kraan komt. Met het 

oog op een duurzame drinkwatervoorziening beschermen we onze bestaande zoetwaterbellen en zorgen we 

voor back-up in geval van nood. Aangezien een groot deel van het hemelwater nog wordt afgevoerd (meer 

dan 80%) is de regionale grondwaterstand en hiermee de waterwinning gebaat bij afkoppeling van verhard 

oppervlak en infiltratie van hemelwater in de bodem. 

Strategie oppervlaktewater 

Uit landelijke en regionale analyses is gebleken dat met de geplande inspanningen de KRW doelstellingen 

voor 2027 niet volledig gehaald zullen worden. Dit geldt ook voor het beheergebied van waterschap Brabantse 

Delta. Het Algemeen Bestuur heeft daarom in een BOB traject (beeldvorming-oordeelsvorming-

besluitvorming) verkend of en zo ja, op welke onderdelen er een tandje bij moet voor verdere verbetering van 

de waterkwaliteit in West- en Midden-Brabant. ‘Altijd goed tandjes erbij’ die passen in de huidige 

meerjarenbegroting worden ook in gang gezet. Ook is recent de NBW-toetsing (Nationaal Bestuursakkoord 

Water) wateroverlast regionale watersysteem afgerond. De uitkomsten hiervan gebruiken we bij de 

klimaatstresstesten en voor het nieuwe waterbeheerprogramma. 

 

 

Baggeropgave 

Waterschap Brabantse Delta heeft een meerjarenprogramma opgesteld voor het baggeren. De gemeente 

heeft hierin de wettelijke ontvangstplicht van het slib, het waterschap voert de baggerwerkzaamheden uit. 

Het programma omvat het wegwerken van de achterstand en het continueren van het beheer in een cyclus 

van 8 jaar voor de komende jaren. Daarnaast hebben we als gemeente zelf ook een drietal grote wateren 

die gebaggerd moeten gaan worden. Aangezien een deel van het slib afkomstig is van de lozingspunten 

riolering worden de extra benodigde baggerkosten deels gefinancierd vanuit de rioolheffing (25%). 

 

 
Figuur 5: Baggerwerkzaamheden in de Steenbergse haven. Foto is van Waterschap Brabantse Delta 

 

Relatie met de Omgevingswet  

Het Rijk stelt in het Besluit kwaliteit leefomgeving omgevingswaarden voor luchtkwaliteit, waterkwaliteit, 

zwemwaterkwaliteit en waterveiligheid. De gemeente kan ervoor kiezen om aanvullende of strengere 

omgevingswaarden vast te leggen, bijvoorbeeld voor de te behalen waterkwaliteit. Eventuele 

omgevingswaarden krijgen hun beslag in het Gemeentelijk Omgevingsplan. Uitgangspunt is dat de 

gemeente (of waterschap) verantwoordelijk is voor het opstellen van een programma bij dreigende 

overschrijding van de omgevingswaarde, ook als die waarde door het Rijk of de provincie is vastgesteld. 
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Inzetprotocol 
We zijn als gemeente sinds 28 januari 2016 aangesloten bij het inzetprotocol waterberging Volkerak-
Zoommeer, een plan voor de komende tientallen jaren. Het is één van de meer dan dertig maatregelen uit de 
Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. In het kort houdt het in dat tijdens perioden van extreem 
hoge rivierafvoeren én een gesloten Maeslantkering er water wordt weggeleid naar het Volkerak-Zoommeer. 
Dit vindt plaats door de Volkerak spuisluizen open te zetten en de spuisluizen richting de Brabantse rivieren 
bij Oude Tonge en Ooltgensplaat te sluiten. Specifiek voor onze gemeente treden vier noodpompen van 
Waterschap Brabantse Delta in werking (ter plaatse van gemalen Visvliet, Zoutesluis, Willemspolder en Oude 
Veer) waarbij overtollig water naar de Steenbergsche Vliet wordt gepompt. Ook worden mobiele keringen 
toegepast door Waterschap Brabantse Delta om de havens van Steenbergen en Dinteloord in deze extreme 
situaties te beschermen. Meer informatie is te vinden op: https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/waterberging-

volkerak-zoommeer/ 

Recreatie 

Toerisme en recreatie maken onze plaats aantrekkelijk, zowel voor onze eigen inwoners als voor bezoekers. 

Ze vormen samen met de kassenbouw de “motor” voor de ontwikkeling van Steenbergen. Een krachtige motor 

is niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar heeft invloed op wonen, onderwijs, als vestigingsplaats 

voor onze ondernemers, als plaats waar mensen naar toe komen om te recreëren. We stellen daarom bij 

oppervlaktewater in eigendom en beheer van onze gemeente, het gebruik van de omgeving centraal bij de 

inrichting en het beheer. We zoeken de integraliteit op en sturen, waar mogelijk, op oplossingen waarbij 

combinaties worden gemaakt tussen o.a. wateropvang, natuurontwikkeling, cultuurhistorie, 

grondwaterregulering etc. Ook kunnen we bijvoorbeeld extra verdiepen op plaatsen waar de hengelsport dit 

vraagt en verondiepen op plaatsen waar de veiligheid van spelende kinderen een rol speelt. Daar waar 

ingrepen gepland zijn ter verbetering  van het functioneren van het oppervlaktewater streven we ernaar deze 

te combineren met recreatieve/toeristische functies. 

 

4.4 Gemeentelijke speerpunten en regionale thema’s 

Met dit GRP geven we invulling aan de wettelijke zorgplichten afval-, hemel- en grondwater (de basisopgave). 

Als aanvulling hierop zijn er op gemeentelijk en regionaal niveau specifieke opgaven benoemd: 

• Werken aan klimaatbestendigheid 

• Continueren en het uitbreiden van het beheerproces 

• Werken aan een goede waterbalans tussen bebouwd en landelijk gebied; 

• Werken aan waardevol water. 

 

Specifiek voor de gemeente Steenbergen is het speerpunt ‘Continueren en uitbreiden van het beheerproces’ 

geformuleerd. Daarnaast is ‘Werken aan klimaatbestendigheid’ een belangrijke doelstelling voor de 

aankomende planperiode. Aan de twee overige opgaven leveren we een bijdrage als regionale waterpartner. 

 

4.4.1 Gemeentelijke opgave: Werken aan klimaatbestendigheid 

Het klimaat is aan het veranderen. Dat leidt o.a. tot 

zwaardere buien, een toename van warme dagen en 

langdurig droge perioden en een verandering van de 

biodiversiteit. Deze verandering stelt nieuwe eisen 

aan het watersysteem, de waterketen en de 

omgeving willen we droge voeten en een leefbare 

omgeving behouden. Klimaatadaptatie is het proces 

waardoor we, als samenleving, de kwetsbaarheid 

voor klimaatverandering verminderen of waardoor we 

profiteren van de kansen die een veranderend klimaat 

biedt. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ligt hierbij 

de focus op de thema’s waterveiligheid, 

wateroverlast, hittestress en droogte. Ook is er een 

toenemende aandacht voor behoud van biodiversiteit.  

 

https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/waterberging-volkerak-zoommeer/
https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/waterberging-volkerak-zoommeer/
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Rijk en decentrale overheden hebben met betrekking tot klimaatadaptatie afgesproken zich tijdig aan te passen 

aan de (versnelde) klimaatverandering om schade te beperken en kansen te pakken. In het Deltaplan 

Ruimtelijke Adaptatie is de ambitie opgenomen om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te 

hebben ingericht en dat alle sectoren in 2020 klimaatbestendig handelen. 

Ambitie 

In de voorgaande periode hebben we een beeld verkregen van (potentiële) knelpunten wateroverlast bij 

normale buien en best practices met elkaar gedeeld. We hebben hiermee een voldoende betrouwbaar beeld 

om samen met andere belangengroepen in 2020 een gezamenlijke start te kunnen maken met een 

adaptatiestrategie en bijbehorend adaptatieprogramma. Onze ambitie is om binnen de reikwijdte van de 

zorgplichten bij te dragen aan andere klimaatthema’s dan wateroverlast zoals droogte, hittestress en 

biodiversiteit en leefbaarheid. 

Strategie 

 
Bestaande situatie 

Het voorkomen van toekomstige wateroverlast door het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is 

geen optie, dat wordt uiteindelijk veel te kostbaar. We houden daarom bij de (her)inrichting van de openbare 

ruimte rekening met de verwerking van extreme neerslaghoeveelheden en accepteren dat er wat vaker water 

op straat zal optreden. Om meer grip te krijgen op een meer duurzame omgang met hemelwater bij 

herontwikkeling gaan we een traject in van informeren naar stimuleren richting afdwingen. Voor de lage en 

natte gebieden is de urgentie hoger en hiermee de noodzaak tot een meer dwingende aanpak in het gebied 

zelf of bovenstrooms daarvan. De rioolheffing is in de huidige situatie gebaseerd op het afvalwaterverbruik. 

Om een duurzame omgang met hemelwater te bevorderen valt te overwegen om (ook) een heffing op de 

afvoer van hemelwater in te voeren. Door afvoerend verhard oppervlak van de riolering af te koppelen bespaart 

de perceeleigenaar jaarlijkse lasten en kunnen gemeente en waterschap besparen op capaciteitsuitbreidingen 

en klimaatadaptatiemaatregelen. Aan het hanteren van een dergelijke heffingsgrondslag kleven zowel voor- 

als nadelen, zo kan bijvoorbeeld de administratieve last toenemen. We gaan daarom eerst de komende 

planperiode onderzoeken wat dit betekent en of dit een handhaafbare situatie kan opleveren. 

 

In de openbare ruimte creëren we ruimte voor hemelwater in de bodem, groen- en speelvoorzieningen en in 

het oppervlaktewater. We houden hierbij oog voor mogelijke gezondheidsrisico’s en stemmen ons beheer hier 

op af. In dat kader gaan we in de planperiode een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke toepassing 

van sloten in onze gemeente voor extra waterberging.  

 

Figuur 6: Aanleg van een wadi in Welberg voor een klimaatbestendige leefomgeving en een blauwgroen karakter. 
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Bij de herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met vitale infrastructuur zoals toegangswegen 

en regelinstallaties en kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. We intensiveren via 

gerichte communicatie de samenwerking met andere partners (GGD’s, kennisinstellingen, onderwijs, 

woningcorporaties, etc.) rondom een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.  

Regionaal 

We gebruiken de in 2020 af te ronden stresstesten en de tijdens de planperiode te voeren klimaatdialogen om 

met andere belangengroepen en de resultaten van andere stresstesten een gezamenlijke start te kunnen 

maken met een adaptatiestrategie en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Vooruitlopend op vastgesteld beleid 

voeren we alleen geen-spijt verbetermaatregelen uit in het tempo van boven- en ondergrondse ontwikkelingen. 

In het vervolgtraject wordt de rol van Waterkring West groter. Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda 

(eveneens in 2020) vertalen we de initieel opgestelde lokale uitvoeringsagenda naar een regionale schaal 

voor een hogere efficiëntie, kwaliteit en lagere kosten. De totale strategie is beschreven in het Strategisch plan 

Klimaatadaptatie Waterkring West (Bijlage H). 

De regionale schaal wordt ingevuld vanuit de Waterpoort (samenwerkingsorganisatie op de grens van Zuid-

Holland, Noord-Brabant en Zeeland) en Waterkring West via de zogeheten “klimaatreis”.  Hierbij vinden 

dialogen plaats met de gemeenten Moerdijk, Steenbergen, Halderberge, Bergen op Zoom, Roosendaal, 

Woensdrecht, Tholen en Goeree-Overflakkee. Het opstellen en toepassen van een Klimaatonderlegger met 

gemeentespecifieke karakteristieken staat hierbij centraal. Hierbij gebruiken we de resultaten van de 

individuele stresstesten als input en hanteren we de volgende doelstellingen: 

• Samenhang tussen bodem, water, atmosfeer, groen en grondgebruik inzichtelijk maken ter inspiratie voor 

inwoners, bestuurders en bedrijven; 

• Focus op kansen en doelstellingen om een plus op de leefomgeving te realiseren en niet op dreigingen / 

risico’s; 

• Ambitie- en koppelkansenkaart op regionale schaal opstellen. Hierop zijn onbenutte of te versterken 

klimaatgerelateerde kansen in beeld gebracht vanuit thema’s als energie, landbouw, waterwinning, 

recreatie, erfgoed en natuur. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Bij ruimtelijke planprocessen is een sectorgerichte aanpak vaak gangbaar. Om klimaatadaptatie in de 

verschillende sectoren te integreren beschouwen we het waterbelang in beleidsthema’s/plannen en 

ontwerpen. We verankeren dit belang waar mogelijk  en houden oog voor de koppeling met andere thema’s 

zoals droogte, hittestress en biodiversiteit. Dit doen we door de eis ‘klimaatneutraal’ op te nemen in ons 

programma van eisen voor ruimtelijke ontwikkelingen en hier sterk(er) op te sturen binnen het proces van de 

Watertoets. Tevens kan de aanleg van zonneparken in de gemeente Steenbergen zorgen voor 

meekoppelkansen. Verder zijn er wellicht ook meekoppelkansen met de realisatie van de ecologische 

verbindingszone aan de rand van het gebied Molenkreek. In dat geval ontstaat een mooi voorbeeldproject. 

Combineren klimaatadaptatie met het verhogen van de leefbaarheid 

Door meekoppelkansen te benutten en belanghebbenden bij elkaar te brengen willen we binnen de reikwijdte 

van de zorgplicht een bijdrage leveren aan het coalitie-akkoord 2018-2022 waarin sprake is van de wens om 

de buitenruimte zo inrichten, dat die uitnodigt om meer te bewegen. Bijvoorbeeld door de aanleg van speel- 

en beweegtuinen, ruim opgezette woonwijken of schoolpleinen met voldoende ruimte voor het inpassen van 

groen en het stimuleren van de omvorming van bodemverharding naar groen. Dit kunnen we realiseren door 

o.a. de functie van waterbergingslocaties te combineren met andere functies zoals waterspelen en 

groenontwikkeling. 

 
Bij (her-)inrichting van de openbare ruimte houden we ook rekening met klimaatadaptatie door meer ruimte 
te creëren voor water door een toename van groen en ook waterberging onder het wegdek te realiseren. Om 
het groen op zandgrond geschikt te maken voor waterberging wordt afgestemd met onze groenafdeling. Ook 
het verlagen van straatbanden zodat het water juist sneller weg kan stromen waar het weg mag stromen 
(bijvoorbeeld in een groenstrook op zandgrond) is een optie. Uitgangspunt is het voorkomen van schade als 
gevolg van water in het openbaar gebied en het beperken van overlast voor burgers. 
 
Het meer klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte is een randvoorwaarde bij de (her)ontwikkeling 
van bestaand en nieuw gebied. Dit betekent bijvoorbeeld dat er ruimte wordt gereserveerd voor 
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waterbergingslocaties (wadi’s) of dat er minder verharding in de openbare ruimte wordt gerealiseerd, 
(parkeerplaatsen met half verharding).  
 

Operatie Steenbreek 

Naast op openbaar terrein is er ook winst te behalen op particuliere gronden. Omdat klimaatadaptatie een 

gezamenlijke opgave is, sluiten we ons de komende planperiode aan bij de Operatie Steenbreek om 

inwoners te motiveren ook op eigen terrein soortgelijke maatregelen te treffen. Dit is een initiatief waarbij 

tuinen worden onthard (stenen voor groen). Verstening van tuinen draagt bij aan versnelde afvoer tijdens 

regenval, vermindering van de biodiversiteit, verminderde aanvulling van het grondwater en opwarming van 

de kernen. 

 

4.4.2 Gemeentelijke opgave: Continueren en het uitbreiden van het 
beheerproces 

Zoals uit hoofdstuk 3.2 blijkt hebben we de afgelopen periode stevig ingezet op het op orde krijgen van onze 

basisgegevens en objectbeheer. Om de uitdagingen en ontwikkelingen waar we mee te maken krijgen (zie 

paragraaf 2.2 en speerpunt 1) is het van belang dat we de beheerprocessen op een eenduidige en 

overdraagbare wijze voortzetten, actueel houden en structureren. Ook geeft dit invulling aan de regionale wens 

om de personele kwetsbaarheid te verminderen: gegevens en processen zijn herkenbaar en toegankelijk, 

zowel binnen als buiten de eigen organisatie.  

Ambitie 

Binnen de gemeente Steenbergen streven we ernaar om de tijdens de aankomende planperiode de reeds 

aanwezige beheerstructuur doorlopend actueel te houden met informatie over objecten zoals gemalen, 

randvoorzieningen en inspectiegegevens van ons stelsel. Daarnaast breiden we op punten ons beheerproces 

uit. Dit leidt tot eenduidigheid, transparantie en inzichtelijkheid. Hiermee behouden we zicht op de toestand en 

het functioneren van ons stelsel.  

In de aankomende jaren gaan we een gemeentespecifiek traject van het meten en monitoren in de waterketen 

starten, op basis van het al beschikbare regionale plan. Naar verwachting nemen we in 2020 een besluit over 

de concrete invulling van dit traject. 

Strategie 

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water 

We gaan gebruik maken van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Het GWSW is een open 

standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. In het 

beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens (data) steeds belangrijker, mede vanwege het in 

toenemende mate samenwerken rond, meten aan en sturen van (afval)watersystemen. Voor het uitwisselen 

Relatie met de Omgevingswet  

Het huidige wettelijke stelsel bevat al veel mogelijkheden om klimaatadaptief bouwen juridisch te borgen. 

In bestemmingsplannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening kunnen eisen worden gesteld aan 

onder meer het minimale vloerpeil en het aanbrengen van waterberging bij (ver)nieuwbouw. De 

watertoets ondersteunt het gebruik van de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Ook kunnen in een 

exploitatieovereenkomst eisen worden gesteld aan het bouwrijp maken van gronden (waaronder 

voldoende ophoging). De wetgeving biedt mogelijkheden om aan nieuwe en bestaande lozingen van 

afstromend hemelwater eisen te stellen, bijvoorbeeld over het bergen van dat water. Dit kan in individuele 

gevallen met een maatwerkvoorschrift, of gebiedsgericht met een gemeentelijke verordening of de keur 

van het waterschap. Ook het aanbestedingsrecht biedt mogelijkheden om klimaatadaptief bouwen mee 

te nemen als criterium in aanbestedingsprocedures. Met de stelselherziening omgevingsrecht worden de 

mogelijkheden voor decentrale regels over klimaatadaptief bouwen (nog) groter. Zo worden de regels 

over lozingen van hemelwater onder de Omgevingswet bijvoorbeeld volledig decentraal gesteld. Op 

grond van de bouwregelgeving (Woningwet en Bouwbesluit) kunnen echter decentraal geen aanvullende 

eisen worden gesteld aan dakconstructies, die groene daken mogelijk maken. Ook in het nieuwe stelsel 

is decentraal maatwerk over constructieve eisen niet mogelijk. 
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van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en 

dezelfde (computer)taal spreken. Het GWSW is die gezamenlijke taal. Het GWSW gaat significante 

verbeteringen geven aan het gegevensbeheer en -uitwisseling in het algemeen, maar ook aan specifieke 

knelpunten zoals revisieverwerking, dataverlies, kwaliteit van rekenmodellen en datakerkhoven (redundante / 

niet gebruikte data). 
 

Investeringen in het stelsel 

Wij zien investeringen in onze riolering vooral als maatwerk. Hierdoor wordt per situatie afgewogen of we voor 

vervanging, afkoppelen of relining kiezen. Hierbij hanteren we een 5-jarige prioritering met als criteria de 

toestand verkregen uit inspectieresultaten en leeftijd van het stelsel, verwerkt in KIC-cijfers. De projecten 

worden in samenhang met andere disciplines binnen onze gemeente zoals wegen, wijken en groen uitgevoerd  

om zo werk met werk uit te kunnen voeren.  

 

In dit kader gaan we de in de planperiode een onderzoek uitvoeren naar de toepassing van risicogestuurd 

rioolbeheer. 

 

Nieuw beheersysteem 

Deze planperiode gaan we over op een nieuw beheersysteem. De nieuwe beheersoftware ondersteunt ons in 

de mogelijkheid om risicogestuurd beheer toe te passen door de aanwezigheid van een risicogestuurd beheer 

module. Hierin kan voor alle rioolobjecten een risicoprofiel opgesteld worden (risicomatrix) met kans op falen 

maal het effect van het falen. Op basis hiervan kunnen keuzes in prioritering voor onderhoud aan onze 

rioolobjecten worden gemaakt.  

Onderzoek afval- en hemelwaterverordening 

Goed beheer begint bij goede regelgeving aan de voorkant. Daarom zijn we voornemens deze planperiode 

een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden tot het opstellen van een afval- en 

hemelwaterverordening. Hiermee kan worden vastgelegd hoe met afval- en hemelwater dient te worden 

omgegaan. Deze gemeentelijke verordening geldt niet voor bedrijven (bijvoorbeeld glastuinbouw) die een 

eigen omgevingsvergunning hebben, hierin zijn bedrijfsspecifieke lozingseisen verwerkt. Wel kunnen we bij 

(her)ontwikkelingen vooraf eisen stellen via maatwerkvoorschriften, ook voor bedrijfsactiviteiten.  

Voortzetten en intensiveren meten en monitoren  

Voor Waterkring West biedt het meten en monitoren, tijdens de vorige planperiode ingezet, op termijn een 

goede basis voor het nemen van doelmatige beslissingen binnen de afvalwaterketen. De planperiode gaan 

we benutten om voor onze gemeente een meetplan te maken en van daaruit te kijken naar het reeds 

bestaande overkoepelende meetplan. Daarmee ontstaat de discussie over wat de gezamenlijkheid nog is en 

of we op basis van gezamenlijke uitgangspunten verder kunnen gaan. Hiervoor werken we eveneens binnen 

de planperiode een voorstel uit. 

Extra 0,5 FTE 

Om doelmatig aan de genoemde gemeentelijke beheers- en klimaatopgaven te voldoen, is een uitbreiding van 

0,5 FTE voor de binnendienst water en riolering voorzien.  

 

4.4.3 Gemeentelijke opgave: Werken aan een goede waterbalans 
tussen bebouwd en landelijk gebied 

Wijzigingen in grondwateronttrekkingen en/of het optreden van langdurig 

droge of natte perioden als gevolg van klimaatverandering kunnen het 

verloop van de grondwaterstand beïnvloeden. Deze effecten kunnen we 

opvangen door de natuurlijke veerkracht van het watersysteem te 

versterken en te benutten. 

Open water is functioneel, maar draagt tegelijk ook bij aan de kwaliteit 
van de leefomgeving. De behoefte aan gezond, schoon en voldoende 

water zal er altijd zijn en blijven. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Europese 
Grondwaterrichtlijn (GWR) wordt gewerkt aan gezond en schoon water. Het waterschap en de gemeenten 
hebben een resultaatverplichting voor het realiseren van de maatregelen die bijdragen aan de KRW- en GWR-
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doelen. Vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) wordt gewerkt aan het keren van een dreigend 
watertekort op de hoge zandgronden in Zuid-Nederland. Er is echter een sterke afhankelijkheid van 
gebiedspartners om dit te kunnen bereiken. Alleen als ieder zijn deel doet en we gezamenlijke doelen in het 
oog houden leidt het totaal aan verbetermaatregelen tot een goede waterbalans en mogelijk zelfs een plus op 
de omgevingskwaliteit. 
 

 
Figuur 7: Water in het landelijke gebied in Kruisland 

Ambitie 

Binnen Waterkring West streven we naar een natuurlijke fluctuatie zonder dat hierdoor overlast wordt ervaren 

als gevolg van structureel te hoge of te lage grondwaterstanden en beschermen we onze zoetwatervoorraad 

met het oog op een duurzame drinkwatervoorziening. Als gemeente Steenbergen steunen we deze ambitie, 

maar de mogelijkheden hiertoe zijn beperkt vanwege onder andere de ligging en de grondslag (voornamelijk 

klei).  

Wel bekijken we de mogelijkheid om ecologische verbindingszones te integreren met de bebouwde omgeving 

en deze onder andere te benutten voor het vertragen/ bergen van overtollig hemelwater. Hiertoe benutten we 

het proces van de watertoets als sturingsinstrument in. 

Strategie 

We beschermen de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater 

Voor een goede leefomgeving vormt gezond oppervlaktewater van een natuurlijke kwaliteit een 

vanzelfsprekende randvoorwaarde. Voor de drinkwatervoorziening is grondwater van goede kwaliteit een 

primaire behoefte in Zuidwest-Nederland. Oppervlaktewater voedt het grondwater en is hiermee indirect een 

buffer voor de drinkwater voorziening. Bij het afkoppelen van verhard oppervlak binnen 

grondwaterbeschermingsgebieden houden we rekening met de aandachtspunten zoals benoemd in de 

provinciale milieuverordening en de gebiedsdossiers drinkwaterwinning. Het gebiedsdossier 

drinkwaterwinning wordt opgesteld wanneer de definitieve locatie van het grondwaterbeschermingsgebied 

Kruisland-Roosendaal bekend is. 
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We brengen de waterstromen tussen bebouwd en landelijk gebied met elkaar in balans  

Via gebiedsgericht grondwaterbeheer spelen we in op langdurige perioden van droogte en beschermen we 

ons (toekomstige) drinkwater. Hiertoe sturen we op een goede balans tussen het regionale watersysteem en 

de gebouwde omgeving voor de opvang van extreme neerslaghoeveelheden. Dit betekent dat waterstromen 

afkomstig uit landelijk gebied niet leiden tot overlast in de gebouwde omgeving en vice versa. Hoewel we 

grotendeels klei als ondergrond hebben, beperken we verdroging van hoge en droge zandgronden door zoveel 

mogelijk water in de bodem te infiltreren (hemelwater, effluentwater) en waterbergingsgebieden zodanig in te 

richten dat een bijdrage wordt geleverd aan een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving.  

 

We richten het beheer van retentievijvers zo doelmatig mogelijk in 

Het aantal bovengrondse voorzieningen voor de opvang van overtollig hemelwater zal in de toekomst 

toenemen. We zien waterschap Brabantse Delta als logische partner om deze op te nemen in het totale 

beheerareaal conform het beleid ‘waterlopen op orde’. Het waterschap is gespecialiseerd in deze taak en op 

deze wijze is er één verantwoordelijke partij. Dit geeft duidelijkheid en is (kosten)efficiënt. 

 

4.4.4 Gemeentelijke opgave: Waardevol water 

Als gemeenten zamelen we afvalwater in en het waterschap transporteert en 

zuivert dit afvalwater en verwerkt het tot reststoffen. Duurzaamheid, innovatie, 

klimaatbestendigheid, samenwerking en kostenbeheersing gaan hand in hand bij 

de verwerking van afvalwater. Om voorbereid te zijn op de toekomst en ook op 

de lange termijn kostenefficiënt te werken zullen we moeten vernieuwen. 

Bijvoorbeeld door energie en grondstoffen terug te winnen en schoon water 

opnieuw te gebruiken en foutaansluitingen te voorkomen. 

 

Ambitie 

We volgen de ontwikkelingen op het vlak van terugwinnen en hergebruiken van energie en grondstoffen en  

koppelen belanghebbenden aan elkaar indien zich kansen voordoen. 

Strategie 

 
We zijn alert op risico’s als gevolg van (nieuwe) installaties in de bodem 
Met de toenemende behoefte aan duurzame energiebronnen neemt het aantal koude- en 
warmteopslagsystemen in de bodem toe. De open (vaak grote) KWO-systemen onttrekken grondwater en 
zijn daarmee vergunningplichtig met de provincie als bevoegd gezag. De gesloten (vaak kleine) KWO-
systemen onttrekken geen grondwater en zijn daarmee niet vergunningplichtig. Volgens de algemene 
maatregel van bestuur (amvb) mogen dergelijke systemen alleen worden aangelegd door gecertificeerde 
bedrijven. Uit onderzoek (Inspectie Leefomgeving en Transport, 2018) is echter gebleken dat niet altijd 
volgens de voorschriften wordt gewerkt, meldingen niet worden gedaan en hier ook geen controle op is. 
Hierdoor bestaat de kans dat afsluitende lagen niet goed worden afgedicht en schoon grondwater uittreedt of 
ondiep, mogelijk vervuild, grondwater intreedt in de watervoerende laag. Dit brengt een risico voor de 
bescherming van het grondwater met zich mee.  In het kader van de gebiedsdossiers brengen we 
gezamenlijk onze kennis en kunde in bij het inventariseren van locaties en het inschatten van de risico’s en 
signaleren eventuele risico’s. Bij onaanvaardbaar grote risico’s organiseren we een aanpak waarbij ook 
handhaving een belangrijke rol speelt. 

 

4.5 Communicatie 

In de perspectiefnota is sprake van een zo regelvrij mogelijke gemeente. Om een beheersbare situatie te 

hebben en te houden is het van belang om goed te communiceren met inwoners en ondernemers. Zij weten 

waar ze aan toe zijn en kunnen meepraten over nieuwe ontwikkelingen en herinrichtingsvraagstukken. Als 

gemeente hebben we hiervoor het platform “Ik praat mee” opgericht. Dit platform willen we inzetten voor de 

communicatie rondom water en klimaat. Ook gaan we activiteiten organiseren om het water- en 

klimaatbewustzijn verder te verhogen. Hierbij sluiten we aan bij regionale activiteiten en reserveren budget 
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voor een roulerend trekkerschap en afstemming in de regio. De komende planperiode stellen we een 

communicatieplan op. 

Campagne 'Niet in het riool' 

Niet in het riool' is de landelijke campagne voor goed rioolgebruik en gaat in 2020 van start. De campagne 

sluit aan bij de algemene voorlichting van 'Ons Water'. Schoonmaakdoekjes, (frituur)vet, verfresten, tampons, 

maandverband, frituurvet, kattengrit, vochtige doekjes of luiers en medicijnen die door toilet of gootsteen 

worden gespoeld veroorzaken verstopping en storing in het zuiveringsproces. Naast bewustwording willen we 

met de campagne aanzetten tot opvang en hergebruik van regenwater. De campagnesite 

daaromnietinhetriool.nl helpt de inwoners op weg met informatie, tips, advies, nieuws en handige links.  

 

Figuur 8: Afbeelding met voorbeelden over wat niet in het riool thuishoort. Bron: www.nietinhetriool.nl 

Vergroten bewustzijn 

Tijdens de vorige planperiode is het project Water- en klimaateducatie: Oogpunt Spraakwater een groot succes 

geweest. In de huidige planperiode continueren wij dit project en komt het accent meer op klimaat te liggen.  

 

Als onderdeel van de publiekscampagne ‘Ons Water’ gaan we de Week van ons Water organiseren. Hierbij 

kunnen bewoners langskomen op het gemeentehuis om over water en klimaat met ons in dialoog te treden. 

http://www.nietinhetriool.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3jruejfDiAhUOLFAKHV36BgsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.riool.net/producten/campagne-niet-in-het-riool-&psig=AOvVaw2QJ3_OEniE1RohGnw1fsKN&ust=1560846705612394
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5 WAT GAAN WE DOEN? 

In dit hoofdstuk is weergegeven welke activiteiten en/of maatregelen de gemeente Steenbergen in 

samenwerking met haar waterpartners of zelfstandig verricht om invulling te geven aan de ambities en 

watertaken in dit GRP. Omdat maatregelen bijdragen aan meerdere opgaven zijn de maatregelen gegroepeerd 

weergegeven per type: planvorming en onderzoek, beheer en onderhoud, uitvoeringsmaatregelen en overig.  

5.1 Gezamenlijk programma 

Het activiteitenprogramma voor het gezamenlijk programma met onze partners is in onderstaande tabel 

weergegeven. 

Tabel 3: overzicht planvorming Waterkring West. 

Activiteit 2020 2021 2022 2023 

Onderzoeksbudget nieuwe projecten Waterkring 

West 2020-2023 

€      10.800  

 

€      10.800  €      10.800  €      10.800  

TOTAAL €      10.800  €      10.800  €      10.800  €      10.800  

 

5.2 Gemeentelijk uitvoeringsprogramma 

5.2.1 Planvorming en onderzoek 

Planvorming is onmisbaar voor doelmatig rioleringsbeheer. Om inzicht te behouden en verkrijgen in de 

toestand en het functioneren van het rioleringssysteem is onderzoek noodzakelijk. 

Tabel 4: overzicht planvorming. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2020. 

Activiteit 2020 2021 2022 2023 

Begroting gezamenlijk fonds Waterkring West 2020 

- 2023 
€      10.000 €      10.000 €      10.000 €      10.000 

Evaluatie vGRP Steenbergen - - €      10.000 - 

Voorbereiden en opstellen nieuw vGRP - - - €      40.000 

Herziening opstellen basisrioleringsplannen €      40.000 €      40.000 - - 

Het onderdeel plannen en begroten GBI/Riolering - €      30.000 - - 

Opstellen PvE Perdiodiek onderhoud rioolgemalen  €       5.000 - - - 

Periodieke herziening / actualisatie 

kostendekkingsplan 
- €      10.000 - €      10.000 

Programma voor beheer rioolaansluitingen  - €      20.000 €      20.000 - 

Risicodialoog €      5.625 - - - 

Controle overstortdrempels / puthoogtes / BOB's €      20.000 - - - 

Opstellen Grondwater meetnet €      30.000 €      70.000 - - 

Inspectie glastuinbouwlocaties Nieuw Prinsenland / 

glastuinbouwgebied Westland (Omgevingsdienst) 
€       8.000 €       8.000 €       8.000 €       8.000 
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HydroNET Portal Neerslagmeting  €       2.000 €       2.000 €       2.000 €       2.000 

Meten en monitoren Riolering €      25.000 €      25.000 €      25.000 €      25.000 

Meten en monitoren vrijverval stelsel €       5.000 €       5.000 €       5.000 €       5.000 

Milieutoezicht en Handhavingstaak van OMWB: 

Glastuinbouwgebied Westland en Nieuw 

Prinsenland 

€      10.000 €      10.000 €      10.000 €      10.000 

Onderzoek aanvullend AfvalWater Akkoord/ 

WKS/hydraulische knelpunten (ad hoc) het 

waterbeleid (Kaderrichtlijn water) 

€       3.000 €       3.000 €       3.000 €       3.000 

Onderzoek foutieve aansluitingen verhard 

oppervlak op drukriolering  
- €      10.000 - - 

Onderzoek herziening rioolbeheerstrategie 2020 

(Risicogestuurd rioleringsbeheer) 
€      10.000 - - - 

Onderzoek sloten ten behoeve van riool (klimaat)  - €      10.000 - - 

Onderzoek afval- en hemelwaterverordening - €       10.000 - - 

Onderzoek vervallen riolering en verwijderen/relatie 

met WION (maatregelen) 
€       5.000 - - - 

Proefonderzoek foutaansluitingen Molenwijk 

Dinteloord 
- €      10.000 €      40.000 - 

Stankoverlast onderzoek- en beluchting €       5.000 €       2.000 - - 

Vervolg onderzoek naar de gewenste situatie 

rondom de huisaansluitleidingen 
- €       5.000 - €       5.000 

TOTAAL €      173.625 €      270.000 €      123.000 €      108.000 

5.2.2 Beheer en onderhoud 

Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het in stand houden en goed laten functioneren van het systeem. 

waarbij risico’s optimaal worden vermeden (asset-management). De activiteiten bestaan uit regulier 

onderhoud en (reactieve) reparaties. De onderhoudskosten maken een significant deel uit van de totale 

exploitatie van de gemeente Steenbergen. Deze kosten bestaan grotendeels uit het jaarlijks onderhoud van 

rioleringen. gemalen en rand en hemelwatervoorzieningen.  

Tabel 5: overzicht beheer en onderhoud. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2020. 

Activiteit 2020 2021 2022 2023 

Inspectie en reiniging (Met het nieuwe GWSW RibX) €     125.000 €     125.000 €     125.000 €     125.000 

Jaarlijkse kosten onderhoud GW meetnet €      20.000 €      20.000 €      20.000 €      20.000 

Jaarlijkse onderhoudskosten meetnet en 

databeheer SWWB 
€        8.000 €        8.000 €        8.000 €        8.000 

Keuring 50 IBA’s NEN 3140 (verplicht) €        3.100    

Kolken zuigen €      45.000 €      46.500 €      47.500 €      48.500 
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Meerjarig contract / Bestek preventief en correctief 

onderhoud drukriool 2020-2023 
€      34.000 €      34.000 €      34.000 €      34.000 

Onderhoud fontein Markt €        2.500 €        2.500 €        2.500 €        2.500 

Onderhoud IBA's €      43.000 €      44.500 €      46.500 €      47.500 

Onkruidbestrijding 33% €      51.000 €      51.000 €      51.000 €      51.000 

Overige uitgaven (beheer en onderhoud) €    170.000 €    170.000 €    170.000 €    170.000 

Stankoverlast Dinteloord - €      20.000 - €      20.000 

TOTAAL €    501.600 €   521.500 €    504.500 €    526.500 

 

5.2.3 Uitvoeringsmaatregelen 

Maatregelen zijn afgestemd op het in stand houden en optimaliseren van het functioneren van het systeem. 

Ten behoeve van de drie zorgplichten is het van belang dat het functioneren van het stelsel in stand gehouden 

wordt. Het is dus zaak dat oude leidingen tijdig vervangen worden. Het moment van vervangen wordt 

gebaseerd op de inspectieresultaten en/of optredende problemen. Ten behoeve van de verbetering van de 

afvoercapaciteit en/of een vermindering van de vuiluitworp worden verbeteringsmaatregelen uitgevoerd.  

 

Het afkoppelen bij reconstructies vormt onderdeel van ons hemelwaterbeleid. Daarnaast hebben we een post 

BRP de diverse maatregelen opgenomen om de maatregelen beschreven in de BRP’s (de Heen, Steenbergen 

Centrum, Nieuw-Vossemeer en Dinteloord) op te pakken op klimaatbestendige wijze. De posten vrijverval 

cyclisch en deelreparaties horen bij de jaarlijkse vervangingscyclus van ons stelsel waarbij een deel van het 

stelsel vervangen wordt en een deel gerelined. De vervanging van het DWA- en HWA-stelsel aan de 

Steenbergseweg te Dinteloord vindt plaats op basis van inspectieresultaten waarin de kwaliteit als slecht is 

beoordeeld en in het kader van de herstructurering van de rijbaan. Het project aan de Langeweg is een 

specifiek project naar aanleiding van BRP de Heen en geconstateerde wateroverlast in de praktijk. De relining 

in de Julianastraat en de Jan van Bruhezestraat vindt plaats op basis van inspectieresultaten. De riolering in 

de Wouwstraat is een combinatieproject van onderhoud op basis van inspectieresultaten en een BRP 

maatregel.  

Tabel 6: overzicht uitvoeringsmaatregelen. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2020. 

Activiteit 2020 2021 2022 2023 

Verbeteringen     

Afkoppelen/berging creëren bij reconstructie  €       100.000  €       100.000  €       100.000  €       100.000  

BRP Maatregelen €       200.000  €       200.000  €       200.000  €       200.000  

Vervangingen en verbeteringen     

Vrijverval cyclisch €       925.000  €       765.000 €   960.000  €   1.260.000  

Deelreparaties / relining €       260.000  €       160.000  €   220.000  €  160.000  

Steenbergseweg te Dinteloord. Vervanging DWA- en 

aanleg HWA-riolering 

- €       100.000  €       350.000  
- 

Langeweg verbetering riolering n.a.v. BRP de Heen €       100.000  €       300.000  - - 

Relining Julianastraat Nieuw-Vossemeer €        60.000 - - - 
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Relining Jan van Bruhezestraat Steenbergen - €       130.000 - - 

Riolering Wouwstraat Steenbergen €       250.000 - - - 

Maatregelen BRP’s Steenbergen-C & Dinteloord €       100.000 €       100.000 €       175.000 €       175.000 

TOTAAL €   1.995.000  €   1.855.000 €   2.005.000  €   1.895.000  

 

5.2.4 Facilitair / overig 

Om het stedelijke watersysteem goed te beheren worden ondersteunende activiteiten verricht en diensten 

afgenomen. Deze zijn voor het overzicht ondergebracht in de posten in de onderstaande tabel. 

Ondersteunende aspecten die betrekking hebben op organisatie en financiën zijn opgenomen in paragraaf 6.1 

en 6.2. In bijbehorende Bijlage F en Bijlage G staan de posten individueel uitgesplitst onder het tabblad 

‘exploitatie’. Een belangrijke post onder ‘Subsidies, campagnes en fondsen’ is Operatie Steenbreek van € 

50.000,-- per jaar van 2020-2079. Ook vallen campagnes als Niet in het riool, Spraakwater en Week van Ons 

Water onder de post subsidies, campagnes en fondsen.  

Tabel 7: overzicht facilitair / overig. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2020. 

Activiteit 2020 2021 2022 2023 

Applicaties € 46.200 € 46.200 € 46.200 € 46.200 

Elektriciteit en water € 80.300 € 80.300 € 80.300 € 80.300 

Extern werk € 28.900 € 29.000 € 23.000 € 23.000 

Kennis en cursussen € 24.000 € 14.000 € 24.000 € 14.000 

Overig € 16 100 € 19 400 € 26 000 € 13 500 

Subsidies, campagnes en fondsen € 93.200 € 78 200 € 93.200 € 73.200 

Verzekeringen, lidmaatschappen & abonnementen € 4 000 € 3.800 € 3.800 € 3.800 

TOTAAL € 292.700 € 270.900 € 296.500 € 254.000 
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6 WAT KOST DAT? 

De vervangingswaarde van het stedelijk watersysteem in de gemeente Steenbergen bedraagt ca. 

€ 140.000.000,--. Voor het beheer van dit systeem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de 

aankomende planperiode geven we hieraan gemiddeld € 3.500.000,-- per jaar uit. Geld dat burgers en 

bedrijven via de rioolheffing bijeenbrengen. In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele en 

financiële middelen om invulling te geven aan goed en doelmatig rioleringsbeheer in Steenbergen. 

6.1 Personele middelen 

Uitgaande van het maximaal uitbesteden van taken bedraagt de benodigde personele capaciteit 4.3 fte. In de 

huidige situatie is er binnen de gemeente Steenbergen circa 1.4 fte beschikbaar voor de binnendienst en 2.4 

fte aan menskracht beschikbaar voor de buitendienst. Dit betekent dat er structureel een tekort aan 

menskracht is in de orde grootte van 0,5 fte. Daarnaast is de verdeling van de menskracht niet helemaal 

evenredig met de aanwezige taken. Het tekort aan personele middelen is bij de binnendienst relatief gezien 

groter dan bij de buitendienst. Deze planperiode wordt het tekort aangevuld en is er ruimte gereserveerd voor 

0,5 fte bij de binnendienst. Hiermee wordt ook voldaan aan de regionale wens om tekorten aan te vullen binnen 

het Samenwerkingsverband Waterkring West.  

Eén medewerker van de buitendienst gaat binnenkort met pensioen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om 

deze functie opnieuw in te richten (zowel binnendienst als buitendienst 0,5 fte). In het kader van strategische 

personeelsplanning wordt hiermee al geëxperimenteerd. Dit neemt echter nog niet het volledige tekort aan 

menskracht weg. Het is daarom van belang om goed te kijken naar de exacte invulling van de functies binnen 

de gemeentelijke rioleringszorg als geheel. Door de opgaven die er liggen vanuit de samenwerking ligt er een 

aanzienlijke druk op de binnendienst. met name op het procesmatige en beleidsmatige deel van de 

werkzaamheden. Met aanvullende menskracht kan deze druk worden verdeeld over meer dan één persoon. 

Deze ontwikkeling sluit aan bij de landelijk zichtbare trend. Personele kwetsbaarheid wordt een steeds 

belangrijker aandachtspunt binnen de gemeentelijke watertaken. Ook door klimatologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen. technische innovaties. de toenemende vervangingsgolf (0,5 miljoen/jr hoger 

investeringsvolume) en benodigde kostenbesparingen neemt de complexiteit van het werk toe. evenals de 

druk op de personele middelen van de organisatie.  

Om onderzoeken, beheeractiviteiten, vervangings- en verbetermaatregelen uit te voeren en actief deel te 

nemen aan het samenwerkingsverband zijn ook voldoende personele middelen nodig. Om de kwetsbaarheid 

te verminderen kan dit worden gezocht in uitbreiding van de formatie, nauwere samenwerking binnen het 

samenwerkingsverband of meer activiteiten en projecten door de markt te laten uitvoeren. Het alternatief is 

om bepaalde activiteiten niet uit te voeren en risico’s te accepteren. In Tabel 8 is in de overheadkosten en 

andere loonkosten al rekening gehouden met de uitbreiding van 0,5 FTE. Voor het basisscenario (zie alinea 

6.2.1) komt daar nog eens 0,5 FTE bovenop.  

Tabel 8: overzicht loonkosten en overhead. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2020. 

Activiteit 2020 2021 2022 2023 

+0,5 FTE voor klimaat- en beheer (basisscenario)  €    41.000   €    41.000   €    41.000   €    41.000  

Doorbelasting personeel beheer (prognose)  €    120.000   €    120.000   €    120.000   €    120.000  

Doorbelasting personeel buitendienst (prognose)  €     96.200   €     96.200   €     96.200   €     96.200  

Doorbelasting personeel servicecentrum 

(prognose) 
 €      9.100   €      9.100   €      9.100   €      9.100  

Doorbelasting rollend materieel (prognose)  €      8.000   €      8.000   €      8.000   €      8.000  

Doorbelasting kapitaallasten rollend materieel  €      9.400   €      9.400   €      9.400   €      9.400  

Doorbelasting overige uitgaven beheer  €      6.000   €      6.000   €      6.000   €      6.000  
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Straatvegen  €    103.000   €    103.000   €    103.000   €    103.000  

Doorbelasting overige uitgaven buitendienst  €        4.400   €        4.400   €        4.400   €        4.400  

Doorbelasting overige uitgaven servicecentrum  €           200   €           200   €           200   €           200  

Doorbelasting overige uitgaven buitendienst  €        6.800   €        6.800   €        6.800   €        6.800  

Doorbelasting overige uitgaven beheer (25% van 

4.559) 
 €        1.100   €        1.100   €        1.100   €        1.100  

Doorbelasting personeel beheer (25% van 46.848)  €      11.700   €      11.700   €      11.700   €      11.700  

Doorbelasting personeel beheer (overige 

pompgemalen) 
 €        4.000   €        4.000   €        4.000   €        4.000  

Overhead  €    186.900   €    186.900   €    186.900   €    186.900  

0,5 FTE Overhead  €    33.100   €    33.100   €    33.100   €    33.100  

TOTAAL € 640.900  € 640.900 € 640.900 € 640.900 

 

6.2 Financiële middelen 

In het kostenoverzicht maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven. 

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

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

boekjaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door 

algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden 

als gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Door efficiënter te werken kan de noodzakelijke prijsstijging 

zoveel als mogelijk worden beperkt. 

Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeterings-

investeringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn uitgaven voor zaken die 

meerdere jaren meegaan en vaak worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, -de 

kapitaallasten- bestaan uit rente en afschrijvingen. 

6.2.1 Uitgangspunten en uitgavenpatroon 

Rente & inflatie 

• De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 0 %.  

• Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen; 

• Er vindt per jaar 2,5% indexatie van de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie); 

BTW 

• Jaarlijks belasten we 21% BTW door aan de rioolheffing op basis van exploitatiekosten. 

 

Investeringen 

• Het vervangingsschema voor vrijvervalriolering is bepaald op basis van een export van het 

beheerbestand met aanlegjaar, lengte, materiaal en diameter. 

• Vervangingsschema’s voor rioolgemalen, drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen hebben we 

gebaseerd op een export van het beheerbestand.  

• De onderliggende kostenkengetallen zijn een mix van de kostenkengetallen Kennisbank en eigen 

kostenkengetallen. De kostenkengetallen van de Kennisbank (2015) hebben we met 1,5% per jaar 
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geïndexeerd om ze op prijspeil 2020 te brengen. 

 

• We activeren alle investeringen en hanteren hierbij de volgende afschrijvingstermijnen: 

• De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor vrij verval riolering bedraagt 60 jaar; 

• De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor bouwkundige delen van gemalen, 

drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen bedraagt 60 jaar; 

• De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor elektro-/mechanische delen van gemalen 

randvoorzieningen bedraagt 15 jaar; 

• De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor elektro-/mechanische delen van gemalen 

bedraagt 17 jaar; 

• De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor elektro-/mechanische delen van 

drukriolering bedraagt 20 jaar. 

• De afschrijving vindt lineair plaats startend halverwege het jaar van investering. 

Voorzieningen 

• Het saldo van de Voorziening beklemde middelden derden (BBV 44.2). bedraagt per 1 januari 2020:  

€ 1.562.438 ,--. 

• Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn; 

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

wordt begroot. 

Heffingseenheden 

• Het aantal (equivalente) heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2020: 10.660. 

• Het aantal (equivalente) heffingseenheden stijgt tot en met het jaar 2029 met 50 per jaar tot 11.160.  

 Rioolheffing 

• De rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid bedraagt in 2020 € 159. Dit komt overeen met het tarief 

voor een meerpersoonshuishouden; 

• De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen 

de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b); 

• Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen – door dotaties aan de 

voorziening(en) – is toegestaan; 

• Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan; 

• De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk 

rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie 

met de verbrede watertaken; 

Scenario’s 

Wij hebben twee ambitieniveaus opgesteld die vertalen zich in verschillen in personele capaciteit, projecten 

en werkzaamheden als onderzoeken en uiteindelijk in een gedifferentieerde langjarige rioolheffing (2020-

2079). De ambitieniveaus zijn de volgende: 

• Scenario 1 (Basisscenario): 

Hiermee wordt het beheerproces van de Gemeente Steenbergen geoptimaliseerd en is er financiële 

ruimte in projecten om extra water te bergen en de afvoercapaciteit van het rioolstelsel te verbeteren in 

het kader van klimaatverandering. Ook wordt ingezet op participatie van de burger door middel van 

Operatie Steenbreek. Om hieraan invulling te kunnen geven wordt er een extra uitbreiding van 0,5 FTE 

opgenomen in de organisatie.    

• Scenario 2 (Zonder extra kosten voor klimaat en beheer): 

Beleid op orde. Hierin wordt invulling gegeven aan het basisbeleid van de Gemeente Steenbergen, 

waarbij aan de zorgplichten wordt voldaan. Hierin wordt alles gedaan wat in de basis gedaan wordt maar 

dan zonder extra inspanning voor klimaatbestendigheid, optimalisatie van het beheerproces en zonder 

extra uitbreiding van 0,5 FTE. Om invulling te kunnen geven aan de taken van de zorgplichten is sowieso 

al een uitbreiding van het personele bestand met 0,5 FTE voorzien (zie paragraaf 6.1). In scenario 1 komt 

hier dus nog 0,5 FTE bovenop voor de klimaat- en beheertaken.  
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Scenario 2: zonder extra kosten voor klimaat en beheer: 

In het overzicht weergegeven in hoofdstuk 5 zijn de kosten van scenario 1 weergegeven. In scenario 2 zijn de 

volgende posten aan de exploitatie onttrokken ten opzichte scenario 1: 

Bij speerpunt 1 (klimaat) horen de volgende exploitatieposten: 

• Operatie Steenbreek: € 50.000,-- jaarlijks van 2020-2079; 

• Klimaatbestendige BRP maatregelen: €   100.000,-- extra jaarlijks van 2020-2029. In scenario 2 

bedragen de gereduceerde kosten dus : € 100.000,-- van 2020-2029; 

• Onderzoek waterberging sloten: €    10.000 in 2021. 

 

Bij speerpunt 2 (beheer) horen de volgende exploitatieposten: 

• GWSW-Basis dataset: : € 10.000,-- in 2020 en 2022; 

• Jaarlijkse onderhoudskosten meetnet en databeheer SWWB: € 8.000,-- jaarlijks van 2020-2079; 

• Meten en monitoren riolering: € 25.000,-- jaarlijks van 2020-2079; 

• Meten en monitoren vrijverval stelsel: € 5.000,-- jaarlijks van 2020-2079; 

• Onderzoek afval- en hemelwaterverordening: € 10.000,-- in 2021; 

• Onderzoek risicogestuurd beheer: € 10.000,-- in 2020. 

 

Bij de speerpunten klimaat en beheer gezamenlijk hoort 0,5 FTE erbij met als kosten € 41.000,-- per jaar en €    

33.100,-- overhead voor de periode 2020-2079.  

6.2.2 Resultaten 

Uitgaven en lasten 

In Figuur 9 is het lasten- en inkomstenpatroon voor het basisscenario weergegeven en in Figuur 10 voor 

scenario 2. Te zien is dat voor beide ambitieniveaus de inkomsten tijdens de planperiode stijgen (door een 

stijging van de rioolheffing en het aantal heffingseenheden) en dat de inkomsten lager zijn dan de uitgaven.  

In het basisscenario vindt na de planperiode egalisatie plaats tot en met het jaar 2029, waarna de inkomsten 

weer doorstijgen. In scenario 2 vindt de egalisatie plaats tot en met het jaar 2034, omdat door een grotere 

stijging tijdens de planperiode is om de uitgaven te kunnen dekken in de jaren erna een overschot is op de 

begroting. Dit kan worden verklaard doordat de lasten na de planperiode enigszins terugzakken. 
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Figuur 9: Lastenpatroon en inkomsten voor de gemeente Steenbergen in het basisscenario voor 2020-2079. 

 

 

Figuur 10: Lastenpatroon en inkomsten voor de gemeente Steenbergen in scenario 2. 

Voorziening BBV 44.2 

Bovenstaande figuren moeten in het licht worden gezien van de stand van de voorziening. In Figuur 11 is de 

stand van de voorziening in het basisscenario te zien en in Figuur 12 de stand van de voorziening in scenario 

2. In het basisscenario loopt de voorziening in het jaar 2023 terug naar € 100.000,-- en in scenario 2 in het 

jaar 2031. Het effect van het sneller stijgen van de inkomsten tijdens de planperiode is in het basisscenario 

komt tot uiting in stijging van de stand van de voorziening na de planperiode. Doordat de inkomsten tussen 

2024 en 2030 hoger zijn dan de lasten neemt het saldo in de voorziening weer toe gedurende deze jaren.  
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Figuur 11: Stand van de voorziening in het basisscenario voor 2020-2079. 

 

Figuur 12: Stand van de voorziening in scenario 2 voor 2020-2079. 

Rioolheffing 

In Figuur 13 is het verloop van de rioolheffing voor het basisscenario weergegeven en in Figuur 14 voor 

scenario 2. In het basisscenario stijgt de heffing naar € 203,76 in 2023 om vervolgens constant te blijven tot 

en met het jaar 2029. In scenario 2 stijgt de heffing naar € 175,43 in het jaar 2024. In Tabel 9 is de rioolheffing 

weergegeven. 
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Figuur 13: Verloop van de rioolheffing in het basisscenario voor 2020-2079 (exclusief inflatie). 

 

Figuur 14: Verloop van de rioolheffing in scenario 2 voor 2020-2079 (exclusief inflatie). 
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Tabel 9: Verloop heffing tot en met 2025 voor beide scenario's (exclusief inflatie). 

 Basisscenario Scenario 2 

2020 € 159  €  159  

2021 € 173 (+8,6 %) € 163 (+2,5 %) 

2022 € 188 (+8,6 %) € 167 (+2,5 %) 

2023 € 204 (+8,6 %) € 171 (+2,5 %) 

2024 € 204 € 175 (+2,5 %) 

2025 € 204 € 175 
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BIJLAGE A – BEGRIPPEN EN DEFINITIES 

 
Aanbod op RWZI  
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.  
 
Afvalwaterakkoord  
Een akkoord tussen waterschap en gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en 
afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling van 
(meet)gegevens. elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten. enzovoort.  
 
Afvalwaterketenmodel 
Rekenmodel van riolering. oppervlaktewater en RWZI. 
 
Afvloeiend regenwater  
Neerslag die tot afstroming komt.  
 
Afkoppelen/niet-aankoppelen  
Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en aansluiten 
op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard oppervlak op een 
vuilwatersysteem.  
 
Afnamehoeveelheid  
De toegestane hoeveelheid afvalwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden.  
 
Afvalwater  
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet. voornemens is zich 
te ontdoen of zich moet ontdoen. De meerwaarde van water wordt kinderen op een speelse manier 
bijgebracht.  
 
Afvalwatersysteem  
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering. gemalen. 
persleidingen. AWZI).  
 
Algemene regels  
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de 
lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool. de zuivering of 
het (water)milieu.  
 
Asset management  
Maximaliseren van de waarde van bezittingen door het optimaal uitbalanceren van onderhoud en vervanging 
in relatie tot kosten. prestaties en risico’s.  
 
Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP  
Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit. de vuilemissie en het aanbod op de AWZI wordt getoetst voor 
de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel 
verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en 
waterbeheerder.  
In een verbreed BRP zijn de zorgplichten grondwater en regenwater meer expliciet uitgewerkt.  
 
Bedrijfsafvalwater  
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was. 
ondernomen bedrijvigheid. dat geen huishoudelijk afvalwater. afvloeiend hemelwater of grondwater is.  
 
Bergbezinkbassin 
Voorziening voor de opvang en bezinking van overtollig regenwater. 
 
Blauwe ader 
Transportriool voor afgekoppeld hemelwater. 
 
Blauw-groene verbindingen  
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Aaneenschakeling van water- en groenvoorzieningen. goed te combineren met natuurontwikkeling en 
opvang/infiltatie van regenwater.  
 
Calamiteitenleiding 
Leiding voor de incidentele afvoer van overtollig afvalwater om overlast te voorkomen. 
 
Circulaire economie  
Economie gericht op en maximaal hergebruik van (afval)stoffen.  
 
DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) 
Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten. waterschappen. 
provincies en het Rijk. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast. hittestress. droogte 
en de gevolgen van overstromingen.  
 
Drukriolering  
Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt verpompt 
naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied. Het systeem is niet geschikt 
voor het transporteren van regenwater.  
 
Energie- en grondstoffenfabriek  
Aangepaste RWZI voor de terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater en biomassa.  
 
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)/verbreed GRP  
Een strategische nota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende planperiode 
is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het GRP is een verplicht 
planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet).  
In een verbreed GRP zijn de gemeentelijke watertaken mbt de zorgplichten stedelijk afvalwater. grondwater 
en regenwater concreet uitgewerkt.  
 
Gemengd rioolstelsel (GEM)  
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.  
 
Gescheiden rioolstelsel (GS)  
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden Ingezameld en 
afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI. (een groot deel van) het regenwater wordt 
rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.  
 
Gidsprincipe  
Leidraad of handelingsperspectief om een bepaalde waarde te realiseren.  
 
Groene berging  
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.  
 
Groen dak  
Begroeid dak. heeft niet alleen een beschermende functie. maar vangt ook fijn stof af. werkt verkoelend. 
vertraagt de waterafvoer en draagt positief bij aan vergroening van de stad.  
 
Grondwater  
Grondwater is altijd en overal aanwezig. Afhankelijk van de grondsoort wordt het direct onder of juist dieper 
onder het maaiveld gevonden.  
 
Hangwater 
In de bovenste grondlagen kan water voor een deel tussen korrels en aan wortels hangen. Dit wordt hangend 
water (hang- of bodemwater) genoemd en is niet hetzelfde als grondwater. 
 
Hemelwaterafvoer 
Afvoer van hemelwater voordat het tot afstroming komt  
over het wegdek of via de riolering. 
 
Hittestress  
Het optreden van extreme hitte door een ongunstige combinatie van zonnestraling. temperatuur en bebouwing. 
Dit treedt meestal op in dicht bebouwde centra met een laag ventilatievermogen of geringe luchtcirculatie. 
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Hoofdrioolgemaal  
Eindgemaal. meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder. via welke het afvalwater wordt 
getransporteerd naar een AWZI.  
 
Huishoudelijk afvalwater  
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.  
 
Hydraulische afvoercapaciteit  
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren.  
 
IBA  
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een verbeterde septic-tank.  
 
Industrieel afvalwater  
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.  
 
Ingrijpmaatstaf  
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden 
opgesteld.  
 
Infiltratievoorziening  
Een waterdoorlatende ondergrondse voorziening die het regenwater opvangt en het langzaam laat wegzakken 
in de bodem.  
 
Inspecteren  
Het waarnemen. herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.  
 
Kapitaallasten  
De langjarige kosten verband houdend met een nieuwe investering die niet direct is afbetaald.  
 
LCA  
Levens Cyclus Analyse. analyse van de benodigde materialen. energie en kosten over de levensduur van een 
object.  
 
Maaiveld  
Veelgebruikte term om een hoogte aan te kunnen relateren. Meestal is bedoeld het straatniveau of de hoogte 
van een groenstrook.  
 
Nieuwe sanitatie  
Geheel van duurzame sanitaire voorzieningen zoals composttoiletten. natuurlijke filters e.d. voor de lokale 
verwerking van afvalwater.  
 
Nooduitlaat 
Lozingspunt voor de afvoer van overtollig regenwater bij extreme buien 
 
Noodberging 
Opvang voor overtollig regenwater bij extreme buien 
 
Omgevingsgericht  
Rekening houdend met de gewenste toekomstige inrichting van het openbare gebied.  
 
Ontwatering 
De afvoer van water van een perceel of gebied. over of door de grond en eventuele drainagebuizen. greppels 
en kleine slootjes naar een groter stelsel van sloten en beken 
 
Openbare riolering  
Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de 
gemeente).  
 
Overlastfrequentie  
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Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van 
o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit.  
 
Overslagriool 
Riool voor het transport (en bezinking) van overtollig regenwater. 
 
Overnamepunt  
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het 
waterschap.  
 
Persleiding  
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt 
afgevoerd.  
 
PWR (Programma Water en Riolering) 
Meerjarenplan met daarin opgenomen de visie. ambitie. strategie. uitvoeringsagenda en benodigde middelen 
voor het instandhouden van een goed functionerend stedelijk watersysteem. 
 
Randvoorziening  
Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of 
bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de 
waterkwaliteit.  
 
Regenwaterriool  
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.  
Regenwatersysteem Zie “RWA-systeem”.  
 
Regenwateruitlaat  
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging.  
 
Regenweerafvoer (rwa)  
Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater.  
 
Regenwatertuin  
(Gedeelte van ) een tuin speciaal ingericht voor de opvang en verwerking van regenwater. Bijvoorbeeld een 
verlaagd gedeelte. waar het regenwater in kan wegzakken of een vijver met opvangcapaiteit voor regenwater.  
 
Relinen  
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterkingvan de buis. Meestal in de vorm van een in te 
brengen flexibele kous die door hete lucht. of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.  
 
Regenwatersysteem  
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van regenwater.  
 
Restlevensduur  
Resterende levensduur van een riool. gebaseerd op de toestand van het riool (technische restlevensduur) of 
de leeftijd van het riool (theoretische restlevensduur).  
 
Retentiebassin  
Een ruimte al of niet overdekt. voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater.  
 
Riolering  
Het geheel van riolen. rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van 
afvalwater.  
 
Rioleringsbeheer  
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem.  
 
Rioolheffing  
De belasting die bewoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De 
heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens 
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het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het 
afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.  
 
Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP  
In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd.   
Het bevat o.a. onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP is het 
onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen.  
 
Rioolbeheerder  
Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente).  
 
Rioolgemaal  
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.  
 
Riooloverstortput  
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een 
voorziening of direct op oppervlaktewater.  
 
Rioleringssysteem  
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.  
 
Rioolwaterzuivering (RWZI)  
Een inrichting (werk) waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen.  
 
Riothermie  
Techniek om thermische energie (warmte) te onttrekken aan het afvalwater en deze her te gebruiken. 
bijvoorbeeld voor de verwarming van en zwembad.  
 
RWA-systeem  
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.  
 
Sanitatie  
Geheel van sanitaire voorzieningen zoals waterleiding. riolering. sanitair e.d. en voorlichting over nut en 
noodzaak van hygiënische leefomstandigheden als preventieve maatregeltegen gezondsklachten/ziekten.  
 
Stedelijk afvalwater  
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater. afvloeiend hemelwater. grondwater 
of ander afvalwater.  
 
Stedelijke wateropgave (SWO) 
Onderzoek naar het functioneren van en interactie met het watersysteem. overlast en schade bij extreme 
buien. 
 
T-hoogte 
Terreinhoogte van het openbare gebied op de erfgrens met het terrein van derden. 
 
Transitie  
Een geleidelijke ombuiging van een bestaande situatie naar een toekomstig gewenste situatie. Bijvoorbeeld 
de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie.  
 
Vacuümtoilet  
Een vacuüm toilet transporteert d.m.v. drukverschil het afvalwater van toiletten. douches en wastafels. Door 
de kleine leidingdiameters werkt het waterbesparend.  
 
Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)  
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel 
vuilemissiereductie of een gemengd rioolstelsel waarbij significant verhard oppervlak is afgekoppeld. 
 
Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)  
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt ver pompt naar de AWZI 
of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.  
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Verhard oppervlak  
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het rioleringssysteem.  
 
Vrijvervalriolering  
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht.  
 
Vuilemissie  
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via riooloverstortputten 
wordt geloosd op oppervlaktewater.  
 
Vuilwaterriool  
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.  
 
Vuilwatersysteem  
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.  
 
Waakhoogte 
Afstand tussen maaiveldniveau en drukhoogte in het rioolstelsel. 
 
Waarschuwingsmaatstaf  
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek 
benodigd.  
 
Wadi  
Een bovengrondse droogstaande groenvoorziening die het regenwater opvangt en langzaam laat wegzakken 
in de bodem met een overloop naar de riolering. 
 
Waterberging 
Opvanglocatie voor overtollig regenwater. 
 
Waterpark 
Groene (verblijfs)locatie aan de periferie van het bebouwde gebied voor de opvang en infiltratie van overtollig 
regenwater. 
 
Waterplein 
Deel van de openbare ruimte dat als noodwaterberging is ingericht voor de tijdelijke opvang van overtollig 
regenwater. 
 
Waterpasserende/waterdoorlatende verharding  
Verharding (meestal wegbestrating) die het regenwater laat passeren via grof materiaal in de voegen 
(waterpasserend) of via het poreuze materiaal (waterdoorlatend).  
 
Water-op-straat  
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat 
regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit.  
 
Wateroverlast  
Het verschijnsel dat “water op straat” overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige 
onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).  
 
Zorgplicht stedelijk afvalwater  
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen 
het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.  
 
Zorgplicht hemelwater  
De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater. voor zover van 
degene die zich daarvan ontdoet. voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. redelijkerwijs niet kan 
worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.  
 
Zorgplicht grondwater  
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 
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mogelijk te voorkomen of te beperken. voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de 
zorg van het waterschap of de provincie behoort.  
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BIJLAGE B – TAKEN. BEVOEGDHEDEN EN BELEIDSKADERS 

 

A) EUROPEES 

 

1. Europese Kaderrichtlijn Water 

B) NATIONAAL 

 

1. Waterwet (Ww) 

2. Wet Milieubeheer (Wm) 

3. Zorgplichten Afval-. Hemel-. en Grondwater 

4. Lozingen besluit Afvalwater (Wm) 

5. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 

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

7. Basisregistratie Ondergrond (Bro: verwacht in 2015) 

8. Wet op lijkbezorging en besluit op lijkbezorging (1991) 

9. Nationaal Waterplan 2016-2021 

10. Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) + addendum 

11. Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 

12. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

13. Omgevingswet 

14. Drinkwaterwet en drinkwaterbesluit 

 

NADERE INFORMATIE: ZIE WWW.INFOMIL.NL 
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A.1 (EUROPEES)  KADERRICHTLIJN WATER (2009) 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht op Europees niveau de kwaliteit van watersystemen 

te verbeteren. onder meer door lozingen te reduceren. Verder is het de bedoeling het duurzame gebruik van 

water te bevorderen en de verontreiniging van grondwater aanzienlijk te verminderen. Naast een verbetering 

van de waterkwaliteit is het streven de Europese waterwetgeving te harmoniseren. uiterlijk in 2015. 

De KRW stelt voor alle water een ecologische en kwaliteitsdoelstelling. Vooral voor water met een verhoogde 

natuurdoelstelling kan verwacht worden dat nog grote inspanningen geleverd moeten worden. De toekomstige 

invulling van het waterkwaliteitsspoor wordt sterk gerelateerd aan de bedoelingen van de KRW. 

Op basis van gebiedsrapportages worden de monitoringsprogramma’s en beheersplannen voor heel 

Nederland en Europa opgesteld. Kenmerkend voor de KRW is dat er sprake is van een resultaatsverplichting 

in plaats van de inspanningsverplichting die voorheen gebruikelijk was. 

B.1 (NATIONAAL) WATERWET 

 

De Waterwet heeft acht bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland 

vervangen. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. 

De wet is gericht zijn op het bereiken van doelstellingen van watersystemen 

(stroomgebieden). met een verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen 

de verschillende betrokken overheden. Tevens is de wet gericht op een adequaat 

instrumentarium voor de uitvoering van het waterbeleid. Dit betreft dan vooral een 

vermindering van regels. vergunningstelsels en administratieve lasten. 

 

Door de Waterwet zijn Waterschappen. Gemeenten en Provincies beter in staat wateroverlast. waterschaarste 

en watervervuiling tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van 

water zoals scheepvaart. drinkwatervoorziening. landbouw. industrie en recreatie. Op grond van toegekende 

functies worden eisen gesteld aan de kwaliteit en inrichting van het water. 

Watervergunning 

De Watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten. Daarmee gaan zes 

vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten op in één Watervergunning.  Het gaat hierbij om een scala 

van handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werden gereguleerd. zoals het 

lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater. het onttrekken van grondwater of het dempen 

van een sloot.  

Veel activiteiten vallen onder algemene regels. waarvoor geen watervergunning nodig is; in deze gevallen kan 

dan met een melding worden volstaan. Lozingen van hemelwater uit het gemeentelijk rioolstelsel bijvoorbeeld 

vallen niet meer onder vergunningplicht (voorheen Wvo-vergunning). maar onder algemene regels. Bevoegd 

gezag kan Rijkswaterstaat. het Waterschap of de Provincie zijn. 
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Activiteiten waarvoor een Watervergunning nodig is. zijn: 

• Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen; 

• Afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam lozen of rechtstreeks (dus niet via de gemeentelijke riolering) 

afvoeren naar een rioolwaterzuiveringsinrichting; 

• Stoffen in zee brengen; 

• Een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken (aanleg. wijzigen. verwijderen); 

• Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam. bergingsgebied. waterkering of ondersteunend 

kunstwerk (bijv. een sluis of stuw); 

• Water in de bodem brengen of eraan onttrekken; 

• Grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in de bodem brengen (infiltreren). Ook 

onttrekkingen in verband met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie; 

• Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken; 

• Grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam lozen of daaraan grote hoeveelheden 

onttrekken. 

 

B.2 (NATIONAAL) WET MILIEUBEHEER 

De Wet Milieubeheer (Wm) bevat verschillende onderdelen die specifiek van toepassing zijn op 

watergerelateerde onderwerpen. zoals indirecte lozingen. de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van 

stedelijk afvalwater en het gemeentelijk rioleringsplan. 

De Wm kent naast watergerelateerde onderwerpen ook onderdelen die van grote relevantie zijn voor 

waterzaken. Te denken valt aan de afvalstoffenregelgeving. de coördinatie bij vergunningverlening en de 

samenwerking tussen bevoegde gezagen. Samen met de Waterwet biedt de Wm de wettelijke grondslag voor 

een aantal uitvoeringsbesluiten en de gemeentelijke afval-. hemel-. en grondwaterzorgplichten. 

B.3 (NATIONAAL) ZORGPLICHTEN AFVAL-. HEMEL- EN GRONDWATER 

Zorgplicht stedelijk afvalwater 

De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 

10.33 is de wettelijke verplichting vastgelegd: 

1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de 

binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. door middel van een openbaar vuilwaterriool naar 

een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet. 

2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke 

systemen of andere passende systemen in beheer bij een Gemeente. Waterschap of een rechtspersoon die 

door een Gemeente of Waterschap met het beheer is belast. worden toegepast. indien met die systemen 

blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt. 

Zorgplicht hemelwater 

De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.5  is de 

wettelijke verplichting vastgelegd: 

1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater. voor zover van 

degene die zich daarvan ontdoet. voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. redelijkerwijs niet kan 

worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 

2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder 

het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging. 

het transport. de nuttige toepassing. het. al dan niet na zuivering. terugbrengen op of in de bodem of in het 

oppervlaktewater van ingezameld hemelwater. en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 
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Zorgplicht grondwater 

De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6  is de 

wettelijke verplichting vastgelegd: 

1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 

mogelijk te voorkomen of te beperken. voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de 

zorg van het Waterschap of de Provincie behoort. 

2. De maatregelen. bedoeld in het eerste lid. omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater. 

waaronder in ieder geval worden begrepen de berging. het transport. de nuttige toepassing en het. al dan niet 

na zuivering. op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater  en het 

afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 

B.4 (NATIONAAL) LOZINGENBESLUITEN AFVALWATER 

Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: 

de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool. de zuivering 

of het (water)milieu. Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën: 

Particulieren:   Besluit lozing afvalwater huishoudens 

Bedrijven:  Besluit lozen inrichtingen 

Openbaar gebied: Besluit lozen buiten-inrichtingen 

 

Besluit lozing afvalwater huishoudens 

Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen 

vergunning of ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen. maar moeten zich wel houden aan regels die 

moeten voorkomen dat de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater niet mogen worden aangetast. Dat 

betekent onder meer dat afvalwater alleen in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd als 

het gezuiverd is. 

 

Besluit lozen inrichtingen 

Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen worden 

weer onderscheiden in lozingen op een ‘schoonwaterriool’ en een ‘vuilwaterriool’. De eisen aan de lozingen 

op schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool. omdat die lozingen direct in het milieu 

terechtkomen. De houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze terugbrengen in 

het milieu. Lozing op een vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een lozing op een 

schoonwaterriool niet mogelijk is. 

 

Besluit lozen buiten inrichtingen 

Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet 

milieubeheer plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels. lozingen van 

grondwater bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten). lozingen van 

afstromend regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen 

kunnen zowel door bedrijven als overheden plaatsvinden. 

Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater. afkomstig uit een  openbare ontwaterings- of 

hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan. mits de ligging van de voorzieningen bekend is. deze goed 

beheerd worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater 

lozen van afvalwater afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels. 

 

Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een hemelwaterriool 

is onder kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen wateroverlast plaatsvindt.  
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Het lozen in een vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid bestaat 

kan hiervan worden afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag. 

Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als kwantitatieve 

voorwaarden toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een kortdurende en relatief 

schone lozing betreft (< 8 weken. < 5 m3/h .< 300 mg/l onopgeloste stoffen). 

B.5 (NATIONAAL) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De 

omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen. wonen. monumenten. ruimte. natuur en 

milieu. De omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die voorheen vergunningplichtig waren onder 

de volgende wetten en verordeningen: 

- VROM-wetten 

Woningwet     (bouwvergunning) 

Gebruiksbesluit    (vergunning en melding) 

Wet milieubeheer    (milieuvergunning en meldingsplicht) 

Wet ruimtelijke ordening   (afwijking bestemmingsplan. aanlegvergunning) 

- Monumentenwet     (monumentenvergunning); 

- Mijnbouwwet     (mijnbouwmilieuvergunning); 

- Wet verontreiniging oppervlaktewateren  (indirecte lozingen); 

- Flora- en faunawet     (ontheffing). 

- Natuurbeschermingswet    (handeling in een beschermd natuurgebied met 

      gevolgen voor habitat en soorten); 

- Diverse gemeentelijke en provinciale  (zoals de reclame-. kap-. inrit- en sloopvergunning 

verordeningen     en de aanlegvergunning) 

 

B.6 (NATIONAAL) WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008) 

Om de ernst en de hoeveelheid van graafincidenten in Nederland in te perken is in 2008 de Wet informatie-

uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) oftewel de Grondroerdersregeling 

van kracht geworden. De regeling verplicht zorgvuldiger graven en informatie uitwisseling tussen 

grondroerders (de gravers) en de kabel- en leidingbeheerders. Informatie uitwisseling voorafgaand aan de 

graafwerkzaamheden verloopt via een digitaal loket bij het Kadaster. 

B.7 (NATIONAAL) BASISREGISTRATIE ONDERGROND  

Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Overheden dienen 

gegevens over de ondergrond centraal te registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit zorgt voor 

lagere onderzoekskosten. helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en kosten bij 

uitvoering van werkzaamheden.  

De wet verplicht het Rijk. Provincies. Gemeenten en Waterschappen om nieuwe gegevens over de ondergrond 

centraal te registreren. Bedrijven en inwoners krijgen gratis toegang tot de gegevens. De basisregistratie bouwt 

voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse  

Ondergrond van de Geologische Dienst Nederland. onderdeel van TNO. en het Bodem Informatie Systeem 

van Alterra. De registratie zal zorgen dat gegevens vollediger zijn. sneller beschikbaar en eenvoudiger te 

gebruiken. Het beheer ervan is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO. 

De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met gegevens 

over sonderingen. grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het plannen en 

uitvoeren van bouwprojecten. het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van natuurlijke 

hulpbronnen.  
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B.8 (NATIONAAL) WET OP DE LIJKBEZORGING EN BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING  (1991) 

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn bepalingen opgenomen omtrent begraving. Bij algemene maatregel 

van bestuur kunnen op grond van die wet regels worden gesteld over onder meer de inrichting van het graf en 

de afstand van de graven onderling. In het Besluit op de lijkbezorging (Blb) is daaraan gevolg gegeven. 

Uit de artikelen 40 en 41 Wlb kan worden afgeleid dat burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn met 

betrekking tot (bijzondere) begraafplaatsen.  

Artikel 5 Besluit op de lijkbezorging 

1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter. 

2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter. 

3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven. mits boven elke kist of ander omhulsel een 

laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht. die bij een volgende begraving niet 

mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van 

toepassing. 

4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand. 

5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven. 

6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.  

 

De belangrijkste bepaling in relatie tot grondwater is die van het vierde lid. In samenhang met het derde lid 

kan worden vastgesteld hoe diep het grondwaterpeil moet zijn als er in meerdere lagen boven elkaar wordt 

begraven.  

B.9 (NATIONAAL) NATIONAAL WATERPLAN 2016-2021 

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Het NWP 

beschrijft welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook 

de (economische) kansen die water biedt komen in het NWP aan bod.  

In de bijlage van het NWP zijn stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Deze geven aan hoe de 

waterkwaliteit in een bepaald gebied kan verbeteren. Nederland ligt in de stroomgebieden Rijn (Waal). Maas. 

Schelde en Eems. 

B.10 (NATIONAAL)  BESTUURSAKKOORD WATER (2011) 

In het Bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt over verbetering 

van de organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie. duidelijke 

verantwoordelijkheden. minder bestuurlijke drukte. optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater. een 

beheersbaar programma voor de waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen. 

Hierdoor blijft waterbeheer betaalbaar. De ambitie is om vanaf 2020 jaarlijks structureel 750 miljoen euro te 

besparen op de stijgende kosten voor veiligheid en waterbeheer.  

In het Addendum BAW staan aanvullende afspraken over de volgende onderwerpen: 

• Bruikbare en toegankelijke data en informatie binnen de watersector 

• Cybersecurity binnen de watersector 

• Samenwerking tussen gemeenten. waterschappen en drinkwaterbedrijven 

• Implementatie Omgevingswet in de waterketen. 
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B.11 (NATIONAAL)  BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN 

Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De 

commissie BBV spoort gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar 

oordeel bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie. 

B.12 (NATIONAAL)  DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE 

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten. waterschappen. provincies en 

het Rijk. Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast. hittestress. droogte en de 

gevolgen van overstromingen. 

B.13 (NATIONAAL) OMGEVINGSWET 

De Omgevingswet is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling 

stimuleert. Sleutelbegrippen in de toepassing van de wet zijn eenvoud & efficiency. (integrale) samenwerking. 

regionaal maatwerk en verbinding naar externe partners. 

B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT 

De Drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in 

Nederland. De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd. bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en 

organismen er maximaal in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke 

zorgplicht. gericht aan alle bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de 

openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld 

alleen goedgekeurde producten zoals kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier 

toepassen om te voorkomen dat het kraanwater vervuild raakt. 

NADERE INFORMATIE? 

 

Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op: 

 

www.helpdeskwater.nl 

www.infomil.nl 

www.riool.net 

www.stowa.nl 

www.wetten.overheid.nl 

www.samenwerkenaanwater.nl 

www.ruimtelijkeadaptatie.nl 

www.omgevingswet.nl 

 

 

http://www.wetten.overheid.nl/
http://www.samenwerkenaanwater.nl/
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
http://www.omgevingswet.nl/
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BIJLAGE C – OVERZICHT LOZINGSPUNTEN 

Putcode Woonplaats Straat X Y 

M025Y Buitengebied Heense Molenweg 75870.72 402391.90 

P0412 Buitengebied Langeweg 86691.83 399046.32 

W004Y Buitengebied Oud Kromwielswegje 82447.69 399337.64 

A041Y Buitengebied Rondom 87753.64 403474.59 

A042Y Buitengebied Rondom 87741.56 403456.99 

A031Y Buitengebied Dwarsweg 87937.87 403704.09 

A032Y Buitengebied Dwarsweg 87926.90 403680.51 

H002Y De Heen Heensedijk 77829.24 402985.13 

H004Y De Heen Heensedijk 77654.73 402977.26 

D193Y Dinteloord Johan Frisolaan 84165.62 405479.96 

D008Y Dinteloord Van Heemskerckstraat 84955.67 405675.26 

D177Y Dinteloord Steenbergseweg 84193.72 405071.92 

D178Y Dinteloord Steenbergseweg 84166.76 405071.94 

D285Y Dinteloord Prins Willen-Alexanderstraat 84165.12 405485.87 

D376Y Dinteloord Zwingelstraat 84030.45 405951.80 

D243Y Dinteloord De Ruijterstraat 84617.85 405532.15 

D205Y Dinteloord Oostgroeneweg 84844.94 405674.99 

D208Y Dinteloord Oostzijstraat 84716.65 405813.44 

D001Y Dinteloord Molenlaan 85114.31 405360.92 

D003Y Dinteloord De Wieken 85071.26 405118.95 

D005Y Dinteloord Omloop 84684.05 405027.97 

D009Y Dinteloord Van Nesstraat 84488.08 405243.79 

D228Y Dinteloord Prinses Marijkestraat 84073.01 405623.24 

D202Y Dinteloord Philip Willemstraat 84277.77 405788.58 

D206Y Dinteloord Helfrichstraat 84483.92 405242.22 

D0835Y Dinteloord De Pinas 84918.91 405614.59 

K0410 Kruisland Roosendaalseweg 87152.09 397741.62 

K002Y Kruisland Eerste Boutweg 87164.42 398692.80 

K008Y Kruisland Roosendaalseweg 87269.31 397327.45 

K520Y Kruisland Brugweg 86745.20 398201.55 

K026Y Kruisland Engels Dorp 87192.37 397894.47 

K004F Kruisland Grote Tiende 87216.55 398007.16 

K507Y Kruisland 't Hoogje 87296.98 398256.21 

K103Y Kruisland Molenstraat 87593.14 398708.39 

K510Y Kruisland Herengoed 87217.44 398004.06 

K250Y Kruisland Brugweg 86757.05 398202.76 

V153Y 

Nieuw-
Vossemeer Merijntje Gijzenstraat 74038.51 400906.74 

V217Y 

Nieuw-
Vossemeer Platteweg 74358.02 400923.92 

V301Y 

Nieuw-
Vossemeer Hogendijk 74114.00 401383.83 

V191Y 

Nieuw-
Vossemeer Blozekriekske 73726.04 400985.17 

V192Y 

Nieuw-
Vossemeer Blozekriekske 73737.67 400999.80 

V172Y 

Nieuw-
Vossemeer Van Treslonglaan 74147.33 400833.83 
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V174Y 

Nieuw-
Vossemeer Van Treslonglaan 74200.07 400837.70 

V032Y 

Nieuw-
Vossemeer Schoolstraat 74277.42 400792.17 

V048Y 

Nieuw-
Vossemeer Gerardus Mensstraat 73716.42 400745.66 

V101Y 

Nieuw-
Vossemeer Voorstraat 74064.42 400403.21 

V190Y 

Nieuw-
Vossemeer Blozekriekske 73738.35 400997.62 

V582Y 

Nieuw-
Vossemeer Hoogte 73895.66 400238.07 

V606Y 

Nieuw-
Vossemeer Lijsterbeslaan 73911.79 400889.51 

P0424 Steenbergen Olmendreef 80205.10 399367.14 

P0425 Steenbergen Franseweg 80328.03 399078.10 

S029Y Steenbergen Kwartier 81904.26 400763.13 

S295Y Steenbergen Oost-Groeneweg 81303.39 401119.71 

P259Y Steenbergen Zuidwal 81125.97 399958.67 

R032Y Steenbergen Van Andelstraat 80364.54 400788.97 

S071Y Steenbergen West-Havendijk 80457.44 400367.88 

S077Y Steenbergen West-Havendijk 80523.85 400407.57 

S101Y Steenbergen Solmsbolwerk 81247.77 400672.44 

S106Y Steenbergen West-Havendijk 80530.53 400369.99 

S012U Steenbergen Doornedijke 80061.87 399994.35 

S296Y Steenbergen Oost-Groeneweg 81306.26 401139.78 

P600Y Steenbergen Oranjebolwerk 81230.72 400083.37 

R005Y Steenbergen Koperslagerij 79759.06 400227.81 

R007Y Steenbergen Zilverhoekstraat 79797.36 400669.53 

R258Y Steenbergen Mosquitostraat 80274.86 400938.85 

S092Y Steenbergen Arnold van Lieropstraat 81643.07 400562.26 

S093Y Steenbergen Arnold van Lieropstraat 81648.53 400532.55 

S211Y Steenbergen Krommeweg 81723.44 400406.23 

S042Y Steenbergen Wijngaarden Bolwerk 80883.28 400773.28 

R009F Steenbergen Prins Reinierstraat 79955.30 400596.43 

S034Y Steenbergen Ravelijnstraat 80913.16 399892.20 

S078Y Steenbergen Koos Veraartstraat 81645.95 400514.99 

S069Y Steenbergen Havenpad 80579.38 400341.20 

S076Y Steenbergen Oudevest 81291.43 400645.29 

S083Y Steenbergen Oost Havendijk 80601.03 400640.04 

S094Y Steenbergen West-Havendijk 80365.65 400859.27 

S105Y Steenbergen Krommeweg 81269.12 399862.92 

S107Y Steenbergen Buiten de Veste 80654.96 400640.53 

S040Y Steenbergen Vlettevaart 81689.56 400936.15 

S043Y Steenbergen Wipstraat 81376.27 399688.08 

S045Y Steenbergen Wipstraat 81316.26 399784.84 

S202Y Steenbergen Molenweg 81129.58 399951.94 

S216Y Steenbergen Stadshillen 80672.72 399979.14 

S052Y Steenbergen Waterlinie 80812.45 400840.25 

S209Y Steenbergen Stadshillen 80744.44 399987.03 

S036Y Steenbergen Seringenlaan 80824.10 398819.63 
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S218Y Steenbergen Waterlinie 80546.82 401168.36 

R188Y Steenbergen Van Andelstraat 80446.78 400689.51 

R284Y Steenbergen Liberatorstraat 79756.91 401123.59 

R287Y Steenbergen Liberatorstraat 79710.74 401081.49 

S258Y Steenbergen Oranjebolwerk 81222.43 400086.66 

S219Y Steenbergen Seringenlaan 81086.12 399242.32 

R290Y Steenbergen Liberatorstraat 79664.12 401039.18 

W126Y Welberg Laurentiusdijk 81723.82 399818.39 

W003Y Welberg Kapelaan Kockstraat 81498.76 399431.46 

W016Y Welberg De Landerije 81490.44 399160.43 
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BIJLAGE D – TERUGBLIK AFGELOPEN PLANPERIODE 

Behalen doelen 

In het vGRP 2014-2019 heeft gemeente Steenbergen de volgende hoofddoelstellingen opgesteld: 

1. Doelmatige inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde stedelijk afvalwater; 

2. Doelmatig inzameling en verwerking van overtollig hemelwater; 

3. Doelmatig transport van stedelijk afvalwater; 

4. Voorkomen van vuiluitworp naar bodem. grond- en oppervlaktewater; 

5. Invulling geven aan de grondwaterzorgplicht; 

6. Minimale overlast voor de omgeving; 

7. Doelmatig en effectief rioleringsbeheer. 

   

Doelstelling Behaald? 

1 

Doelmatige inzameling van het 

binnen het gemeentelijk gebied 

geproduceerde stedelijk 

afvalwater 

Ja.  

• Alle panden zijn aangesloten op riolering of IBA. 

• Voor inzameling van afvalwater heeft de gemeente een 

maatwerkvoorschrift opgesteld voor het glastuinbouwgebied. 

2 

Doelmatig inzameling en 

verwerking van overtollig 

hemelwater 

Ja.  

• Door afkoppelen komt hemelwater ten goede van de lokale 

waterhuishouding. 

• Bij nieuwbouw en inbreidingen geen hemelwater naar de RWZI. 

3 
Doelmatig transport van stedelijk 

afvalwater 

Ja.  

• Riolering wordt vervangen op basis van inspectiegegevens.  

• Door afkoppelen verbetert het functioneren van het gemengde 

rioolstelsel en vuilemissie neemt af (doel 4). 

• Het theoretisch functioneren van de rioolstelsels wordt door middel 

van modelberekeningen getoetst. 

• Het project meten en monitoren wordt voortgezet met het opstellen 

van definitieve meetplannen. 

4 

Voorkomen van vuiluitworp naar 

bodem. grond- en 

oppervlaktewater 

Ja.  

• Gemeente voldoet aan voormalige basisinspanning.  

• Riolering wordt vervangen op basis van inspectiegegevens. 

5 
Invulling geven aan de 

grondwaterzorgplicht 

Nee.  

• Er is geen overzicht en inzicht in optredende grondwaterstanden. 

6 
Minimale overlast voor de 

omgeving 

Ja.  

• Riolering wordt vervangen op basis van inspectiegegevens. 

• Hoofdpost gemalen is vernieuwd. 

7 
Doelmatig en effectief 

rioleringsbeheer 

Deels.  

• Geen tweejaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de rioleringszorg 

en kostendekkingsplan. 

• Basisgegevens zijn op orde. 

 

Uitvoeren activiteiten 

De afgelopen periode heeft de gemeente Steenbergen veel activiteiten ondernomen. beheeractiviteiten 

uitgevoerd en projecten uitgevoerd. Al deze activiteiten dragen bij om de hierboven gestelde doelen te 

bereiken. Een groot deel van de activiteiten is uitgevoerd conform het vGRP of maakt deel uit van de standaard 

werkzaamheden en procedure van de gemeente Steenbergen. Een aantal activiteiten die niet zijn uitgevoerd. 

In deze bijlage zijn alle (beheer)activiteiten en projecten uit het vGRP opgenomen en is aangegeven of ze zijn 

uitgevoerd. uitgesteld of zijn komen te vervallen. Deze evaluatie is door Aveco de Bondt uitgevoerd.  
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Personele capaciteit 

Op basis van de Kennisbank Stedelijk Water (voorheen Leidraad Riolering) van Stichting Rioned is in het 

vGRP 2014-2019 een analyse gemaakt van de personele capaciteit. De werkelijke capaciteit is daarbij lager 

dan de theoretische benodigde capaciteit. Het tekort wordt met name ervaren in de activiteiten van de 

binnendienst. In het vGRP is aangegeven dat oplossingen moeten gezocht in slimmer regisseren van het 

werk. verdergaande samenwerking met andere gemeente en/of andere vormen van aanbesteding. 

De binnendienst is ook betrokken bij projecten buiten stedelijk water. Dit gaat bijvoorbeeld over projecten in 

verband met waterveiligheid zoals waterberging op het Volkerak-Zoommeer. Uit de samenwerking. 

meetverplichting ed volgen meer taken. Dit leidt tot een krappere personele bezetting. Een deel van de 

werkzaamheden wordt uitbesteed. Hieronder valt specialistisch werk. automatisering en bulkwerk. Het 

rioolareaal binnen de gemeente Steenbergen neemt ook toe. 

Uit het kostendekkingsplan van het vGRP blijkt dat de vervangingsinvesteringen de komende jaren zullen 

toenemen van EUR 0.5 miljoen in 2014-2019 naar EUR 1.4 miljoen in 2020 en EUR 2 miljoen in 2030. Om de 

vervangingsopgave te realiseren zullen de personele middelen moeten toenemen. 

Kwaliteitstoestand 

Voor het reinigen van het stelsel hanteren wij een zesjarige cyclus en een 12-jarige cyclus voor inspectie. De 

toestand van het stelsel is op basis van de inspecties goed.  

  

Figuur 15: Plaatje met KIC-cijfers van ons areaal 
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Om inzicht te hebben in de kwaliteit van ons stelsel voeren we sinds 2012 de reguliere inspectierondes binnen 

de gemeente Steenbergen uit volgens de methodiek “Total Scan”. Deze werkwijze zetten we ook voort in de 

komende planperiode. De inspectiemethodiek “Total Scan” bestaat uit een voorschouw. een beoordeling op 

basis van radarbeelden. het bepalen van maatregelen. kostenraming en prioritering. De resultaten worden 

vastgelegd als zogenoemde KIC-cijfers. Het KIC-cijfer laat in grote lijnen zien welke riolen goed. matig of slecht 

zijn. Inmiddels is 90% van het areaal geïnspecteerd.  

Gemalenbesturingssysteem 

We gebruiken een gemalenbesturingssysteem om op veilige wijze onze gemalen of afstand te kunnen beheren 

en informatie over onze randvoorzieningen in te kunnen zien. Ook krijgen we hierin actieve meldingen binnen 

over onze pompen met een bijbehorende communicatie- en alarmstatus: 

• 24/7 toegang met de mobiele APP (met route ondersteuning) 

Geautomatiseerd beheerpakket 

Om het beheer en onderhoud van de riolering vorm te kunnen geven, gebruiken we een geautomatiseerd 

beheerpakket. In dit beheerpakket zijn de karakteristieken van het rioleringssysteem vastgelegd, maar worden 

ook de resultaten van inspecties verwerkt. Ook revisiegegevens van uitgevoerde rioleringswerken dienen in 

het beheerpakket te worden verwerkt. 

Met behulp van de gegevens van het beheerpakket kan het rioolstelsel planmatig beheerd worden. Daarvoor 

dienen de gegevens actueel te worden bijgehouden. Per 1 januari 2020 is het beheerpakket nagenoeg volledig 

gevuld met actuele gegevens. 

Meten en monitoren 

Vijftien gemeenten. waaronder onze gemeente en waterschap Brabantse Delta zijn onder de paraplu van de 

SWWB gaan samenwerken op het vlak van optimalisatie beheer van de afvalwaterketen. In Bijlage D staat 

een uitgebreidere beschrijving hiervan opgenomen. 

Onze meetdoelen waren:  

• Systeeminzicht en interacties tussen de deelsystemen (zuivering. transport. riolering. oppervlaktewater); 

• Toetsen op normen ten aanzien van water op straat. vuilemissie en aanbod afvalwater op de RWZI 

(overkoepelend afvalwaterplan Waterkring West. vGRP. basiszuiveringsplan); 

• Kennis delen (systeemkennis. data delen. best practice qua meten);  

• Onderbouwing voor keuzes ten behoeve van beheer. onderhoud en optimalisatie en kostenbesparing.  

 

Hiervoor zijn neerslagmetingen. niveaumetingen (riool. overstort. oppervlaktewater). debietmetingen (riool. 

overstort. oppervlaktewater en rioolwaterzuivering) en het drinkwaterverbruik benodigd. Bij het opstellen van 

de samenwerkingsafspraken (13 oktober 2016) is uitgegaan van het aansluiten van in totaal circa 625 

meetpunten op de centrale database. Hiervan zijn er 22 in onze gemeente.  

In Juni 2017 is het meetplan monitoren afgerond en opgeleverd en tussentijds geëvalueerd. Uit de evaluatie 

bleek dat het opzetten van een gezamenlijk plan om te meten en monitoren tijdsintensief is. Daarnaast zijn de 

meetlocaties in afwijking van het oorspronkelijke proces niet bezocht om te evalueren of zij daadwerkelijk 

geschikt zijn. Ook is de eventueel reeds aanwezige. bestaande meetapparatuur nog niet gecontroleerd op 

werking en toepasbaarheid binnen het ‘nieuwe’ meetplan.  

Voor de vervolgfase was het wenselijk om de lijnen te verkorten (bijvoorbeeld door mandaatverlening ten 

aanzien van beslissingsbevoegdheid) en om sneller zaken vast te leggen. November 2017 is het vervolg 

ingezet met het projectplan “Vervolg Meten en monitoren definitief”. Dit is een uitwerking van het 

overkoepelende meetplan naar individueel gemeenteniveau en de daadwerkelijke implementatie en 

aanbesteding.  

In December 2019 is besloten om de overeenkomst met nog één jaar te verlengen onder de initieel gestelde 

condities. Hierna wordt naar een nieuwe invulling gekeken. 

Basisrioleringsplannen 

De belangrijkste conclusies van onze uitgevoerde BRP’s zijn: 



 

Onze referentie: D10009262:6  - Datum: 11 mei 2020 

  

 

GRP STEENBERGEN 2020-2023 

69 van 87 

 

• Dinteloord: Tijdens bui 8 voldoet het stelsel nagenoeg. De meest gevoelige locaties zijn de Dorus 

Rijkerstraat en de Piet Heynstraat als het stelsel zwaarder wordt belast. De Dorus Rijkerstraat wordt ook in 

de praktijk als knelpunt herkend. De Hamermolen komt niet naar voren uit de rekenresultaten als gevoelig 

gebied, maar wel in de praktijk. Het vermoeden is dat het vuilwaterstelsel zwaarder wordt belast door 

foutaansluitingen. 

• Steenbergen Centrum: De belangrijkste conclusie is dat het stelsel over het algemeen goed voldoet tijdens 

bui 8, maar tijdens bui 10 (herhalingstijd 1x per 10 jaar) er zeer significante hoeveelheden water op straat 

worden gegenereerd. Het stelsel is dus niet bestand tegen meer extreme buien. Verder zijn de twee 

belangrijkste knelpunten tijdens bui 8 de Zuidwal/Wouwsestraat en de Burgermeester van Loonstraat.  

• In Nieuw Vossemeer zijn er nog locaties waar water op straat wordt berekend bij bui 8 (Schoolstraat en 

Burgermeester Jansenstraat vanuit het hemelwaterstelsel, de Van Treslonglaan en Simon Luymesstraat, 

Molenwijk). Hierbij is wel geconcludeerd dat ondanks een toename in verhard oppervlak ten opzichte van 

het vorige BRP in 2007 de totale hoeveelheid water op straat significant is gedaald en gelijkmatig verspreid, 

waardoor het water tussen de banden blijft. 

• De Heen: Hier wordt al tijdens bui 8 (herhalingstijd 1x per 2 jaar) water op straat berekend in de Langeweg 

en de Schutbocht. Dit wordt in de praktijk ook herkend. Er zijn al enkele ad-hoc maatregelen uitgevoerd 

zoals het verwijderen van verkeersdrempels in de Langeweg om de afstroming van het water te bevorderen 

en zo wateroverlast te minimaliseren. 

 

Financiële ontwikkeling 

Voor het uitvoeren van een financiële evaluatie zijn niet voldoende gegevens van de periode 2014-2016 voor 

handen. Aan de hand van het jaarprogramma 2019 zijn de exploitatie-en kapitaallasten voor 2017. 2018 en 

2019 vergeleken met het lasten uit het kostendekkingsplan van het vGRP. Hier volgt dat de werkelijke 

kapitaallasten (2017: EUR 350.000) lager zijn dan in het kostendekkingsplan is opgenomen (2017: EUR 

700.000). De werkelijke kapitaallasten zijn lager omdat geen rente wordt berekend vanwege het feit dat er 

geen rente op leningen is. 

Aanvullend op de begroting 2019 is aangegeven dat een deel van onkruidbestrijding. veegkosten en 25% van 

waterkosten (kostenplaats 6237 water) uit de rioolheffing wordt bekostigd. Dit is niet te herleiden in het vGRP. 

Voor een transparante wijze van rioolheffen en toerekening van kosten zal dit inzichtelijk moeten worden 

gemaakt in het volgende vGRP. Dit geldt voor o.a. baggeren. onkruidbestrijding. straatvegen en kosten voor 

water. Dit maakt ook onderdeel uit van een project van het samenwerkingsverband: Uniformeren opzet en 

uitgangspunten financiën rioleringszorg. 

De begrote exploitatielasten voor 2019 zijn nagenoeg gelijk als de exploitatielasten in het kostendekkingsplan 

(ca. EUR 1 miljoen). 

De werkelijke inkomsten in 2017 (EUR 1.55 miljoen) zijn nagenoeg gelijk als de inkomsten voor 2017 (ca. EUR 

1.55 miljoen) zoals deze in de verschillende kostendekkingsscenario’s in het vGRP berekend zijn. In tabel 1 

is het verloop van de rioolheffing opgenomen. De rioolheffing houdt nagenoeg gelijke tred met de prognose 

uit het vGRP. 

Tabel 10: Verloop rioolheffing meerpersoonshuishouden (€) 

 vGRP (scenario 2) Werkelijk 

2014 134 133 

2015 139 140 

2016 144 147 

2017 150 148 

2018 156 152 

2019 162 155 
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BIJLAGE E – REFERENTIESCHEMA STEDELIJK WATERBEHEER 

 

 

(Stedelijk) afvalwater  

Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

Visie op afvalwaterbeheer 
 

De inzameling en transport van (afval-)water is van belang voor een gezonde. veilige en comfortabele leefomgeving. 
Gemeente Steenbergen heeft verbrede zorgplicht aanvaard. 
 
Alle percelen en woonschepen op het gemeentelijk grondgebied waar afvalwater vrijkomt. moeten zijn voorzien van een 
aansluiting op de riolering. uitgezonderd bij specifieke situaties waar lokale behandeling doelmatiger is. 
 
Afvalwater zoveel mogelijk afzonderlijk van regen- en grondwater inzamelen en afvoeren naar een zuivering. Regen- en 
grondwater bij voorkeur niet afvoeren naar de rwzi. 
 

Regierol en loketfunctie (communicatie. 
meldingen en klachten) 

Regierol 
De verantwoordelijkheid. het initiatief en de zorg voor het afvalwater. hemelwater en stedelijk grondwater ligt bij de 
gemeente. De feitelijke taken die bij de zorgplicht horen. kunnen uitbesteed worden afhankelijk van de beschikbare 
personele capaciteit. Waar doelmatig worden taken in het samenwerkingsverband Waterkring West opgepakt. 
 
Loketfunctie 
De gemeente is voor de inwoners en bedrijven het eerste aanspreekpunt voor alle waterzaken. Daarnaast geeft iedere 
gemeente zelf invulling aan de communicatie middels een (digitaal) waterloket met daarop praktische informatie en 
voorlichting naar burgers over afvalwater. hemelwater en grondwater. Klachten en meldingen die binnen komen. worden 
geregistreerd in het meldingensysteem en volgens afgesproken regels afgehandeld door deskundige medewerkers. 
 

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

Gemeente hanteert een 6 jarige cyclus voor reiniging en 12 jaar voor inspectie van het stelsel (op kern-/wijk-niveau). Hierin is 
er afstemming met het wegenbeheer. In de planperiode is een inhaalslag met gegevensbeheer uitgevoerd. Nu voor 95% op 
orde en gereed voor plannen van beheeractiviteiten vanuit beheerbestand. 
 
Onderhoud van IBA's uitbesteed aan het waterschap.  
Overige onderhoudsfrequenties: 

• BBB/BBL: 2x per jaar 

• Putten: 2x per jaar 

• Kolken: 2x per jaar (aanbesteed tot en met 2022) 
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(Stedelijk) afvalwater  

Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

• gemalen: 2x per jaar 

• drukriool: 1x per 5 jaar (NEN3410)  
 

Criteria doelmatige maatregelen (incl. 
risico analyse / MKBA) 

De gemeenten in de Waterkring West streven naar een doelmatige invulling van de rioleringszorg. Het behalen van de 
gestelde doelen tegen de maatschappelijk laagste kosten is daarbij een uitgangspunt. Dit is maatwerk en kan per situatie 
verschillen. Wel zijn enkele basisprincipes te onderscheiden die kunnen leiden tot de meest doelmatige oplossing: 
 
Maatwerk: per situatie keuze afwegen (bijv. afkoppelen). Daarnaast jaarlijkse cyclus van afwegen wegen. wijken. riolering. 
Riolering gevoed door 5-jarige prioritering op toestand. 
 

• De grootste investeringen in het rioleringsbeheer hangen samen met de omgang van overtollig regenwater in de 
bebouwde omgeving. De meest doelmatige aanpak van overlast bij hevige regenval vraagt integratie van de ondergrond 
(rioolbuizen) en de bovengrond (inrichting openbare ruimte). Voorbeelden hiervan zijn: het tijdelijk bergen van overtollig 
regenwater tussen de stoeprand. goten. wadi's. waterpleinen e.d. Investeringsbeslissingen in de riolering moeten dus in 
samenhang met investeringen in de openbare ruimte worden genomen. 

• Maatregelen moeten daarnaast worden afgewogen in samenhang met andere disciplines zoals wegen. wijken en groen 
(integrale aanpak). De riolering wordt gevoed door een 5 jarige prioritering op toestand. 

• De doelmatigheid van oplossingen hangt samen met risico's in het rioolstelsel. ontwikkelingen in de omgeving en in de 
(afval)waterketen. 

 

Analyseren en verbeteren functioneren 
stelsel 

Uitgangspunten voor het verbeteren van het functioneren van het stelsel zijn: 

• Opvolgen analyses uit de OAS studies ter verbetering van het functioneren van de waterketen 

• Afstemming binnen Waterkring-West in gezamenlijk meet- en monitoringsplan over de benodigde meetgegevens voor 
analyses naar het functioneren van het stelsel. Dit is geconcretiseerd in de samenwerkingsafspraak meten en monitoren 
‘gezamenlijk meet-databeheer’ (waterschap via SWWB) 

• Toetsen verschillen tussen theorie en praktijk in BRP op basis van metingen gemalen en overstorten 

• Voor het nader onderzoeken van knelpunten kan de gemeente besluiten om ook gegevens van de kwaliteit in het 
watersysteem te verzamelen. 

 

Alternatieve sanitatie en innovatie De gemeenten binnen de Waterkring-West volgen de landelijke ontwikkelingen. Bij bestaande knelpunten of nieuwe 
ontwikkelingen worden alternatieven overgewogen. 
 

(Ongezuiverde) lozingen buitengebied 
(ontheffingen. verbrede zorgplicht. 
IBA's) 

Aanwezige IBA's bij de gemeente Steenbergen zijn in eigendom bij de gemeente en in beheer bij het waterschap. Deze 
aansluitingen vallen binnen de rioolheffing. De beheerovereenkomst met het waterschap is in 2017 geactualiseerd en 
opnieuw voor 6 jaar aangegaan. Daarbij zijn verbeterpunten meegenomen vanuit de evaluatie van de samenwerking. 
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(Stedelijk) afvalwater  

Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

 
Particulieren die hebben gekozen voor een septic-tank zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. en vallen niet onder de 
rioolheffing. 
 
Van bedrijfsafvalwater of proceswater wordt op basis van samenstelling bepaald of afvoer via riolering plaats mag vinden of 
dat eigen zuivering nodig is. Voor glastuinbouwbedrijven is een aparte lozingsverordening + maatwerkvoorschrift opgesteld. 
 
Handhaving op ongerioleerde lozingen vindt plaats in samenwerking met het waterschap. 
 

Vervangingsinvesteringen/ 
rioolrenovaties 
 

Gemeente neemt investerings- en renovatie-investeringen op basis van leeftijd en inspectieresultaten. De inspectieresultaten 
zijn verwerkt in zogenaamde KIC-cijfers die gebruikt worden bij deze afweging van maatregelen. Jaarlijks wordt de planning 
met andere werkzaamheden in de openbare ruimte afgestemd. Per project wordt een afweging gemaakt welke 
uitvoeringswijze geschikt is en of er gekozen wordt voor (traditioneel) vervangen. wel of niet afkoppelen of renovatie / 
relining. 
 

Afstemming investeringen op andere 
vakdisciplines 

Jaarlijks maakt de gemeente in Operationele Plannen een integrale afweging tussen geplande investeringen in de openbare 
ruimte op basis van de relevante beleidsdoelstellingen. Naast de gemeentelijke vakdisciplines worden ook andere disciplines 
zoals de nutsbedrijven betrokken bij de afwegingen. 
 
De gemeente is er zich van bewust dat de gevolgen van klimaatverandering niet volledig op te lossen zijn door vergroting van 
riolering. maar dat zowel de bovengrondse als de ondergrondse mogelijkheden moeten worden benut. Bij (her-)inrichting van 
de openbare ruimte zal dan ook meer rekening gehouden worden met tijdelijke waterberging alvorens het water gedoseerd 
afgevoerd of geïnfiltreerd kan worden. Uitgangspunt is het voorkomen van schade als gevolg van water in het openbaar 
gebied en het beperken van overlast voor burgers. 
 

Basisinspanning / waterkwaliteitsspoor / 
KRW/ resultaten OAS studies 

De reeds geprogrammeerde maatregelen voor de BI. KRW en WKS worden uitgevoerd. voor zover deze nog als doelmatig 
worden beoordeeld. Hiervoor vindt heroverweging van de maatregelen plaats. Oplossen van kwetsbaarheid en knelpunten 
wordt gezamenlijk met het waterschap opgepakt op basis van een OAS aanpak. 
 
Om ook in de toekomst de waterkwaliteit te waarborgen zal samen met het waterschap een strategie uitgewerkt worden. De 
strategie zal gemeenten en het waterschap in staat moeten stellen hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de 
gevolgen van bestaande en nieuwe emissies.  De kwetsbaarheid en knelpunten vanuit het watersysteem zijn hierbij leidend. 
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Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

Incidenten en calamiteiten Maatregelen en locaties blusriolen opgenomen in gemeentelijke rampenplan. 
 
In Reinierpolder is het VGS uitgebreid met een schuif om slootwater in te kunnen laten bij calamiteit. inclusief oefeningen. 
 
Inzetprotocol Volkerak-Zoommeer (2016) aanhouden bij dreiging van (te) hoge waterstanden en daarmee ook kans op 
inundatie en water-op-straat. 
 
Uniforme afspraken over het handelen bij incidenten welke gerelateerd zijn aan de afvalwaterketen zijn voor de hulpdiensten 
gewenst. De gemeente neemt deze afspraken vervolgens over bij de eerstvolgende herziening van het gemeentelijke 
rampenplan. 
 

Opsporen en verhelpen 
foutaansluitingen (rioolvreemd water) 

Het opsporen van foutaansluitingen is standaard onderdeel van opleveringsinspecties van nieuw aangelegde riolering. 
Overige inspanningen tot het opsporen en verhelpen van foutieve aansluitingen zijn beperkt tot die gevallen waarin er sprake 
is van een knelpunt. Waar mogelijk wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het gezamenlijke onderzoek naar 
rioolvreemd water van Waterkring West. 
 
Gemeente Steenbergen heeft op diverse locaties een VGS+ of VGS2.0 systeem toegepast met een aangepast pompregime. 
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Hemelwater  

Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

Visie op het hemelwaterbeheer 
 

Voor de zorgplicht voor hemelwater ligt de verantwoordelijkheid primair bij de perceelseigenaar. De gemeentelijke zorgplicht 
treedt in werking als redelijkerwijs niet van de perceelseigenaar verwacht kan worden dat deze zelf het hemelwater verwerkt. 
De zorgplicht voor hemelwater betreft nadrukkelijk een inspanningsverplichting. Periodiek terugkerende plaatselijke 
wateroverlast wordt zoveel mogelijk in het openbaar gebied tegengegaan. 
 
Regenwater wordt bij voorkeur niet afgevoerd naar de rwzi. 
 
Regenwater dat valt in openbaar gebied verwerkt de gemeente lokaal, bij voorkeur door infiltratie of tijdelijke berging. 
Afkoppelen moet een meerwaarde opleveren voor het totale (stedelijke) watersysteem. 
 

Afkoppelambitie en tempo 
 

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

• combinatie met de uitvoering van andere werkzaamheden (vervanging. wegrenovatie en dergelijke); 

• hydraulisch knelpunt in het stelsel; 

• capaciteitsproblemen op de zuivering; 

• aanwezigheid van oppervlaktewater nabij af te koppelen oppervlakken; 

• waterkwaliteitsproblemen als gevolg van onvoldoende doorstroming. 
 
Nieuwbouw in bestaand gebied: 
Bij nieuwbouw in bestaand gebied blijft de perceelseigenaar verantwoordelijk voor het verwerken van het hemelwater.  
Als de perceeleigenaar aantoonbaar heeft gemaakt dat verwerking van hemelwater op eigen terrein niet doelmatig of 
technisch mogelijk is. dan pas kan een aansluiting op de gemeentelijke riolering worden overwogen. 
 

Taakverdeling en 
verantwoordelijkheden 
 
 

Particuliere eigenaar 
De particulier is primair verantwoordelijk voor de verwerking van hemelwater. Waar dit redelijkerwijs niet mogelijk is kan een 
aansluiting op de gemeentelijke riolering worden overwogen. In gescheiden gerioleerde wijken en bij nieuwbouw zal de 
particulier het hemelwater gescheiden van het afvalwater moeten aanbieden (conform het bouwbesluit). In drukriolerings-
gebieden dient de particulier het hemelwater op zijn perceel zelf te verwerken. Dit mag niet worden aangesloten op de 
drukriolering. 
 
 
Ontwikkelaar 
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Hemelwater  

Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

Bij nieuwbouw is de initiatiefnemer (projectontwikkelaar. particulier of gemeente) verantwoordelijk voor het gescheiden 
verwerken van hemelwater en hydrologisch neutraal houden van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Waterschap 
Permanent watervoerende retentievoorzieningen komen in aanmerking om door het waterschap te worden onderhouden. 
 

Regierol en loketfunctie (communicatie. 
meldingen en klachten) 
 

zie stedelijk afvalwater 
  

Definitie hemelwater overlast 
 

Niet-aanvaardbare vormen van water op straat zijn over het algemeen: 

• regenwater dat vanaf de straat gebouwen in loopt (materiële schade); 

• afvalwater dat in grote mate uit de riolering op straat stroomt (risico’s voor de volksgezondheid); 

• water op straat dat hoofdwegen blokkeert (belemmering voor hulpdiensten en economische schade). 
 

Criteria doelmatige maatregelen (incl. 
risico analyse / MKBA) 
 

zie stedelijk afvalwater 

Ontvangstplicht particulier hemelwater 
 

De particulier is primair verantwoordelijk voor de verwerking van hemelwater. Waar dit redelijkerwijs niet mogelijk is kan een 
aansluiting op de gemeentelijke riolering worden overwogen. In gescheiden gerioleerde wijken en bij nieuwbouw zal de 
particulier het hemelwater gescheiden van het afvalwater moeten aanbieden (conform het bouwbesluit). In drukriolerings-
gebieden dient de particulier het hemelwater op zijn perceel zelf te verwerken. Dit mag niet worden aangesloten op de 
drukriolering. 
 

Voorkómen hemelwater overlast en 
onderlast bij huidig gebruik 

Modelberekeningen 
De gemeente toetst de gevoeligheid van het stelsel op overlast met behulp van modelberekeningen. 
Voor bestaand gebied geldt: 

• Er mag geen water-op-straat optreden bij een belasting met bui08 van de Leidraad Riolering (herhalingstijd van eens in de 
twee jaar) 

• Wateroverlast (zie eerdere definitie) als gevolg van het buiten de riolering treden van water wordt zoveel mogelijk 
voorkomen door naast bui08 zwaardere neerslagsituaties door te rekenen om te toetsen op wateroverlast (regenreeks 
van Rioned/Stowa). In bestaande situaties zal een doelmatigheidsafweging gemaakt moeten worden voor de effecten van 
oppervlakkige afstroming in het totale openbaar gebied. 

Voorkómen hemelwater overlast en 
onderlast bij nieuwbouw 

Gemeente en waterschap informeren elkaar in een vroeg stadium over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Hemelwater  

Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

Uitgangspunt bij nieuwbouw is het toepassen van een volledige scheiding van afvalwater en hemelwater. Ook zal de 
ontwikkeling als geheel volgens de regels die daarvoor zijn opgesteld in de Brabant Keur hydrologisch neutraal gerealiseerd 
moeten worden.  
 
Nieuwe gebieden: 

• Er mag geen water-op-straat optreden bij een belasting met bui 10 van de Leidraad Riolering (herhalingstijd van eens in 
de tien jaar). 

• Wateroverlast (zie eerdere definitie) als gevolg van het buiten de riolering treden van water wordt zoveel mogelijk 
voorkomen door naast bui10 zwaardere neerslagsituaties door te rekenen om te toetsen op wateroverlast (regenreeks 
van Rioned/Stowa). In nieuwbouwsituaties dient de openbare ruimte zo ingericht te zijn dat oppervlakkige afstroming 
niet leidt tot wateroverlast. 

 
In principe worden inbreidingsprojecten behandeld als nieuwbouwprojecten. De methode voor het verwerken van het 
hemelwater hangt echter wel af van andere factoren zoals de beschikbaarheid van oppervlaktewater en grondwaterstanden. 
De principiële voorkeur van de gemeente gaat uit naar gescheiden verwerking. Per situatie dient hier echter een afweging in 
te worden gemaakt om tot een doelmatige en duurzame oplossing te komen. 
 

Rol openbare ruimte en 
hemelwaterverwerking 

Bij neerslagsituaties groter dan de ontwerpbui wordt het overtollige hemelwater verwerkt in de bovengrond van de openbare 
ruimte met als uitgangspunt dat wateroverlast wordt voorkomen. 
 

Alternatieve voorzieningen zoals groene 
daken. aquaflowsystemen en IT-riolen. 

Alternatieve voorzieningen worden als zodanig vastgelegd in het beheersysteem (GBI) van daaruit opgenomen in het reguliere 
onderhoudsprogramma. 
 

Klimaatadaptatie 
 

De gemeente is er zich van bewust dat de gevolgen van klimaatverandering niet volledig op te lossen zijn door vergroting van 
riolering. maar dat zowel de bovengrondse als de ondergrondse mogelijkheden moeten worden benut. Bij (her-)inrichting van 
de openbare ruimte zal dan ook meer rekening gehouden worden met tijdelijke waterberging alvorens het water gedoseerd 
afgevoerd of geïnfiltreerd kan worden. Uitgangspunt is het voorkomen van schade als gevolg van water in het openbaar 
gebied en het beperken van overlast voor burgers. 
 

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

Vanwege de toenemende complexiteit van regenwatervoorzieningen dient basisinformatie gestuctureerd te worden 
vastgelegd in het beheersysteem. Van daaruit worden de voorzieningen opgenomen in het reguliere onderhoudsprogramma. 
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Grondwater  

Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

Visie op het grondwaterbeheer Binnen de gemeente kunnen de grondwaterstanden binnen de gestelde randvoorwaarden natuurlijk fluctueren zonder dat 
hierdoor overlast wordt ervaren als gevolg van structureel te hoge of te lage grondwaterstanden. 
 
Alle woningen dienen te voldoen aan de bouwkundige eisen om vocht- en gezondheidsproblemen binnenshuis te voorkomen. 
Het grondwaterbeleid is gericht op het zo min mogelijk verplaatsen van grondwater. ofwel een zogenaamde hydrologisch 
neutrale inrichting. Indien grondwater toch wordt verplaatst. verdient het de voorkeur dit niet af te voeren naar de rwzi. maar 
naar oppervlaktewater of op een geschikte locatie weer in de bodem te infiltreren. 
 
De gemeente Steenbergen beschikt nog niet over voldoende inzicht in de grondwaterhuishouding om klachten en meldingen 
in alle gevallen goed te beoordelen. Een gemeentelijk grondwatermeetnet biedt hierbij aanvullende informatie. 
 
Structurele grondwaterproblemen op nieuwbouwlocaties worden voorkomen door de wijze van bouwen en van 
bouwrijpmaken. 
 

Taakverdeling en 
verantwoordelijkheden 
 

Particulier 
De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van grondwateroverlast en/of -onderlast in stedelijk gebied ligt primair bij de 
perceelseigenaar. Deze draagt zorg voor het verhelpen van bouwkundige gebreken en treft waar redelijkerwijs mogelijk op 
eigen perceel maatregelen om grondwateroverlast tegen te gaan. 
 
Gemeente 
De gemeente is als perceelseigenaar verantwoordelijk voor het ondiepe grondwater in openbaar gebied. Hiervoor gelden 
algemene richtlijnen voor de aan de bestemming gebonden ontwatering. maar dit maakt de gemeente geen 
grondwaterbeheerder. De gemeente treft enkel dan maatregelen indien er én sprake is van overlast veroorzaakt door 
afwijkende grondwaterstanden in openbaar gebied én indien dit doelmatig is. De zorgplicht voor grondwater betreft 
nadrukkelijk een inspanningsverplichting. 
 
Indien structurele grondwateroverlast blijft bestaan nadat de particulier aan zijn eigen verplichtingen heeft voldaan en het 
grondwater redelijkerwijs niet zelf kan verwerken. zal de gemeentelijke zorgplicht in werking treden. De gemeente zal dan- 
voor zover doelmatig - voorzien in een afvoermogelijkheid van het overtollige grondwater. 
 
De gemeente legt grondwaterhuishoudkundige eisen op bij nieuwbouwplannen. Deze worden in overleg met het waterschap 
geformuleerd en vastgelegd in het watertoetsproces. 
 
 
Waterschap 
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Grondwater  

Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

Voor zover te hoge grondwaterstanden veroorzaakt worden door afwijkende of gewijzigde waterstanden zal in overleg met 
het waterschap een oplossing worden gezocht. 
 

Regierol en loketfunctie (communicatie. 
meldingen en klachten) 

De gemeente voorziet in de loketfunctie bij vragen en/of meldingen over grondwater in stedelijk gebied. Daarnaast heeft de 
gemeente de regierol bij het zorgvuldig afhandelen van de meldingen. Dit betekent dat: 

• vragen en klachten in ontvangst worden genomen; 

• de gemeente beoordeelt of er sprake is van overlast; 

• de gemeente beoordeelt of de overlast is gerelateerd aan afwijkende grondwaterstanden; 

• waar nodig er aanvullend onderzoek plaatsvindt; 

• op basis van de vergaarde informatie een besluit wordt genomen of er doelmatig maatregelen getroffen kunnen worden. 
 
De regierol van de gemeente maakt niet dat de gemeente alle bovenstaande acties zelf moet uitvoeren. dit kan ook liggen bij 
de verantwoordelijkheid van de particulier of het waterschap. Dit geldt eveneens voor het treffen van doelmatige 
maatregelen. 
 

Criteria gewenste grondwaterstand 
 

De gewenste grondwaterstand is in het beleid geformuleerd als een gewenste ontwateringsdiepte. waarbij de ontwaterings-
diepte is gedefinieerd als het verschil tussen maaiveld het de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG).  
 
In het beleid is voor nieuwbouwlocaties onderscheid gemaakt naar de onderstaande bestemmingen met bijbehorende 
ontwateringsdiepte. 

• Woningen met kruipruimte (0.70 meter) 

• Woningen zonder kruipruimte (0.30 meter) 

• Groenvoorzieningen (0.50 meter) 

• Secundaire wegen en woonstraten (0.70 meter) 

• Primaire wegen (1.00 meter) 

• Bedrijventerreinen (1.00 meter) 
 
In bestaande situaties geldt dat bij een gemiddelde ontwateringsdiepte van 0.70 meter beneden vloerpeil en geen 
aantoonbare schade als gevolg van optrekkend grondwater er geen aanvullend onderzoek wordt verricht. 
 

Definitie structurele grondwater 
overlast 
 

Structurele afwijking (langer dan vier weken) van de gewenste grondwaterstand (zoals per bestemming en/of gebied 
vastgelegd). waarbij aantoonbaar schade en/of overlast optreedt als gevolg van deze afwijking. 
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Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

Definitie structurele grondwater 
onderlast 
 

De gemeente gaat over tot nader onderzoek van mogelijke grondwateroverlast indien grondwaterstanden 3 jaar achtereen 
een dalende trend laten zien. Deze trend maakt onderdeel uit van een jaarlijks grondwaterverslag van de gemeten 
grondwaterstanden. Dit vindt plaats zodra er een gemeentelijk grondwatermeetnet is gerealiseerd. 
 

Criteria doelmatige maatregelen (incl. 
risico analyse / MKBA) 

In de doelmatigheidsafweging bij maatregelen tegen grondwateroverlast worden de volgende aspecten meegenomen: 

• de voorgenomen maatregel moet in verhouding staan tot de overlast; 

• de voorgenomen maatregel moet in verhouding staan tot andere mogelijke maatregelen om de overlast te verminderen; 

• waar mogelijk worden maatregelen gecombineerd met andere werken in de openbare ruimte; 

• de voorgenomen maatregel leidt niet tot nieuwe overlast en/of knelpunten; 

• de voorgenomen maatregel moet passen binnen het geheel aan uitgaven van de gemeente aan de rioleringszorg. 
 

Ontvangstplicht particuliere 
ontwatering 
 

Indien structurele grondwateroverlast blijft bestaan nadat de particulier aan zijn eigen verplichtingen heeft voldaan en het 
grondwater redelijkerwijs niet zelf kan verwerken. zal de gemeentelijke zorgplicht in werking treden. De gemeente zal dan -
voor zover doelmatig - voorzien in een afvoermogelijkheid van het overtollige grondwater. 
 
In de huidige situatie is binnen de gemeente Steenbergen vaak sprake van ringdrainage bij woningen. Deze mag niet 
standaard afvoeren naar de riolering. 
 

Voorkómen grondwater overlast en 
onderlast bij huidig gebruik 

Naast het zorgvuldig afhandelen van meldingen wenst de gemeente Steenbergen structureel inzicht te vergaren in de 
grondwaterhuishouding met behulp van een grondwatermeetnet. Indien het gemeentelijke grondwatermeetnet is 
gerealiseerd. kunnen in een jaarlijks grondwaterverslag de trends van stijgende of dalende grondwaterstanden over de jaren 
worden gesignaleerd. Bij werken in de openbare ruimte. zoals het vervangen van oude riolering. bepaalt de gemeente vooraf 
of dit ongewenste wijzigingen van de grondwaterstand tot gevolg kan hebben. en houdt hier rekening mee bij de uitvoering. 
De gemeente vertegenwoordigt de belangen van bewoners in geval van (voorgenomen) wijzigingen in grootschalige 
grondwateronttrekkingen (drinkwater. industrie en dergelijke). 
 

Voorkómen grondwater overlast en 
onderlast bij nieuwbouw 

Via het instrument van de watertoets (waterparagraaf in bestemmingsplan) en via het programma van eisen van de gemeente 
geeft de gemeente actief sturing aan het proces van bouwrijp maken. De ontwikkelaar zorgt voor metingen van de 
grondwaterhuishouding. De metingen worden meegenomen in het geohydrologisch onderzoek. 
 
Het uitgangspunt voor nieuwbouw is dat er zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van ontwateringsmiddelen. Indien 
mogelijk verdiend ophogen de voorkeur. Dit wordt onderzocht in een geohydrologisch onderzoek. Bij het afwegen van 
alternatieve werkwijzen worden zowel investeringskosten als beheerkosten meegenomen. 
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Bij inbreidingen stuurt gemeente door voorwaarden te verbinden aan de bouwvergunning. Deze zullen veelal echter minder 
uitgebreid van aard zijn dan bij uitbreidingen. 
 

(basis) Grondwater meetnet De gemeente Steenbergen heeft de wens om binnen de komende planperiode een actief gemeentelijk grondwatermeetnet te 
beheren. Hiermee kan (aanvullend) inzicht worden verkregen in de grondwaterhuishouding om onder meer meldingen en 
klachten te kunnen beoordelen. Na realisatie van het meetnet analyseert de gemeente jaarlijks de metingen in een 
grondwaterjaarverslag. 
 

Beheer/onderhoud en monitoring (incl. 
analyses. etc.) 

Grondwatervoorzieningen zijn vooralsnog niet aanwezig in het beheerpakket van de gemeente Steenbergen. In het algemeen 
dienen voorzieningen volledig en actueel te worden opgenomen in het beheerpakket. Op basis van deze informatie 
onderhoudt de gemeente de objecten systematisch. Indien voorzieningen nog niet volledig in beeld zijn start de gemeente 
een inventarisatie om op termijn een compleet beeld te verkrijgen. Particuliere voorzieningen vallen hier buiten. 
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Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

Samenwerking in de keten 
(beleidsafstemming) 

Voor de invulling van de regionale samenwerking is door de betrokken gemeenten een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld voor de Waterkring West. Deze overeenkomst is geactualiseerd (hernieuwde invulling) en in 2018 opnieuw 
bestuurlijk vastgesteld. waarbij ook de samenwerking met de waterbedrijven is toegevoegd. 
 
Doel: een gezamenlijke invulling van beleid en strategie. met behoud van verschillen per bestuurlijke organisatie. waardoor de 
benodigde capaciteit voor beleid per gemeente is verminderd en de kwaliteit door specialisatie kan toenemen. 
 

Samenwerking in de keten (afstemming 
beheertaken) 

Bundeling van capaciteit en expertise. organisatie. beheer en beheersystemen. Bundeling van taken biedt over het algemeen 
ruimte voor het maken van een kwaliteitsslag. Mogelijk zal dit onderdeel zijn van een breder samenwerkingsverband op 
beheer van de openbare ruimte binnen de Waterkring West. 
 

Samenwerking in de keten (afstemming 
onderzoeken) 

Onderzoeken worden in toenemende mate gezamenlijk opgepakt (meten en monitoren. digitale informatievoorziening). Door 
de regie van onderzoeken te delegeren naar één of enkele gemeenten kan de benodigde personele inzet voor begeleiding 
omlaag. 
 

Samenwerking in de keten (afstemming 
inkoop / contractvorming) 

Bundeling van expertise en capaciteit op inkoop door het hanteren van moederbestekken voor standaard werkzaamheden op 
basis van gezamenlijke beleidsuitgangspunten in combinatie met een gestandaardiseerd gegevensbeheer. 
 
Aandachtspunt daarbij is dat voor lokale ondernemers wel mogelijk moet blijven om in de toekomst aan te besteden. 
 

Onderzoeksinspanning om regionaal 
toekomstig beleid te maken 

Binnen de regionale samenwerking is het doel om gezamenlijk invulling te geven aan beleid en strategie. met behoud van 
verschillen per bestuurlijke organisatie. waardoor de benodigde capaciteit voor beleid per gemeente wordt verminderd en de 
kwaliteit door specialisatie kan toenemen. 
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Financiën en personele invulling  

Thema Referentielijn gezamenlijke (lange termijn) visie. gemeente STEENBERGEN 

Heffingsgrondslagen rioolheffing 
 

De gemeente Steenbergen kent voor de rioolheffing een heffing per aangesloten perceel die gelijk is voor woningen en niet-
woningen (bedrijven). 
 

Afschrijvingsmethode 
(vervangings)investeringen 
 

Lineaire afschrijving van vervangingsinvesteringen 

Afschrijvingstermijn en economische 
levensduur (vervangings)investeringen 

Afschrijvingstermijnen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op basis van praktijkervaringen ten aanzien van levensduur. De 
afschrijvingstermijnen variëren tussen de 5 en 60 jaar. 
 

Kostendekking. inkomstenbronnen. 
niveau inkomsten. inzet 
voorzieningen/reserves 

Uitgangpunt voor de rioolheffing is het maximaal toeschrijven van kosten aan de riolering voor zover dit rechtmatig te 
onderbouwen is. Uitgangspunt daarbij is een kostendekkend niveau van de rioolheffing. waarbij te sterke schommelingen in 
de tarieven worden voorkomen door de inzet van een egalisatiereserve. 
 

Afstemming taken in de regio 
 

Onderdeel van visie SWWB 

Waar zit de expertise? 
 

Onderdeel van visie SWWB 

Personele bezetting en kwetsbaarheid 
 

De gemeente Steenbergen ervaart een capaciteitstekort ten aanzien van personele middelen. met name in de activiteiten van 
de binnendienst. Een oplossing hiervoor ligt onder meer in de (verdergaande) samenwerking binnen de regio. maar ook in het 
uitbesteden van werkzaamheden. 
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BIJLAGE F – ONDERBOUWING FINANCIËN SCENARIO 1 
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BIJLAGE G – ONDERBOUWING FINANCIËN SCENARIO 2 
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BIJLAGE H – STRATEGISCH PLAN KLIMAATADAPTATIE 
WATERKRING WEST 
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BIJLAGE I – RAPPORTAGE RELINEN VS AFKOPPELEN 
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