
12 Hemelwateruitlaten of riooloverstorten 

12.1 Inleiding 

Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker 
opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit dit hemelwaterriool wordt het hemelwater in het opper-
vlaktewater gebracht. Het punt waarop deze lozing plaatsvindt, is de hemelwateruitlaat. 
 
Inzameling van afvalwater gebeurt in een gemeentelijke riolering. Dit ingezamelde afvalwater wordt via deze rio-
lering getransporteerd naar een zuiveringsinstallatie. Bij grote hoeveelheden neerslag kan de capaciteit van de 
riolering ontoereikend zijn. Op dat moment wordt het teveel aan afvalwater via een riooloverstort ongezuiverd 
in het oppervlaktewater gebracht.  
 
Deze regel heeft als doel te voorkomen dat nadelige kwantitatieve effecten optreden in het oppervlaktewater-
systeem als gevolg van de afvoer van hemelwater. Als hemelwater naar oppervlaktewater afgevoerd wordt van-
uit een centraal lozingspunt van een hemelwaterstelsel of een gemengd rioolstelsel, dan kan er bijvoorbeeld een 
relatief grote hoeveelheid water in het watersysteem komen. Hierbij kunnen peilstijgingen ontstaan, waarop het 
systeem niet berekend is. Verder kan de constructie van zo’n lozingspunt invloed hebben op het watersysteem. 
 
Het kwaliteitsaspect van de afvoer van hemelwater is geregeld in drie Algemene Maatregelen van Bestuur 
(AMvB’s): 

• Activiteitenbesluit (Ab): afvoer van terreinen met bedrijfsmatige activiteiten; 

• Besluit lozen afvalwater huishoudens (Blah): afvoer van daken en verharding rondom woningen; 

• Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi): afvoer vanaf verharding in de openbare ruimte. 
 
Vaak wordt afvalwater nog in een gemengd stelsel ingezameld. Dit betekent dat niet alleen het ‘vuile water’ 
hierin terecht komt, maar ook het hemelwater. Steeds vaker wordt het hemelwater afgekoppeld van dit ge-
mengde stelsel, waardoor een gescheiden stelsel ontstaat met aparte hemelwaterafvoeren. Deze hemelwateraf-
voeren komen uit in het oppervlaktewatersysteem.  
 
In beide gevallen is het belangrijk dat dan goed wordt nagedacht over de locatie van de hemelwateruitlaten en 
de belasting van deze uitstroom op het watersysteem. Soms kan het noodzakelijk zijn dat hiervoor aanvullende 
maatregelen worden getroffen, zoals het verbreden van het oppervlaktewatersysteem of het verdelen van het 
hemelwater over verschillende uitstroomlocaties, zodat peilstijgingen in het oppervlaktewater zoveel mogelijk 
worden voorkomen. 
 
 
 
 



12.2 Vragenboom 

 

 
Toelichting vraag 1 
Als nieuwe verharding wordt aangelegd, moet hiervoor veelal worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door het 
graven van oppervlaktewater. Het is daarom belangrijk om regel 11 over aanbrengen van verhardingen te raad-
plegen. Regel 12 Hemelwateruitlaten en riooloverstorten is uitdrukkelijk niet bedoeld voor nieuwe verhardingen.  
 
Toelichting vraag 2  
Als een gebied wordt afgekoppeld van een gemengd rioolstelsel en wordt voorzien van een gescheiden rioolstel-
sel met hemelwateruitlaten, kan het voorkomen dat de lozingspunten van locatie veranderen. In die gevallen zijn 
soms extra maatregelen noodzakelijk (zoals bijvoorbeeld het verbreden van een watergang), om te voorkomen 
dat wateroverlast ontstaat. Omdat ieder project anders is, is in deze regel geen erkende maatregel (ter uitwer-
king van de algemene zorgplicht) opgenomen. Veelal worden in deze (afkoppel-) projecten wel al in vooroverleg-
fase afspraken gemaakt met Rijnland, waardoor voor alle partijen duidelijk is welke maatregelen eventueel ge-
troffen moeten worden, om de werkzaamheden met inachtneming van de zorgplicht uit te voeren.  
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Zorgplicht, zie artikel 3.1 van de 

keur. 

Vraag 1: 

Gaat u nieuwe verharding aanleg-

gen? 

Zie regel 11 over aanbrengen van 

verharding. Deze regel is niet van 

toepassing.  

Vraag 2 

Gaat u bestaande verharding af-

koppelen van een gemengd riool-

stelsel naar een gescheiden stel-

sel? 

Deze regel is niet van toepassing.  
 


