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0BInleiding 
In de afvalwaterketen zorgt de gemeente voor de inzameling van het afvalwater en 
Rijnland voor de zuivering van het afvalwater. Rijnland volgt de gemeentelijke 
rioleringsinspanningen onder andere door middel van gemeentelijke rioleringsplannen 
(GRP) en basisrioleringsplannen (BRP). De rioleringsinspanningen van de gemeenten zijn 
van groot belang voor het functioneren van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van 
Rijnland.  Het rapport geeft een overzicht van afspraken met gemeenten, de voortgang 
en stand van zaken. Hiermee evalueren we de planvorming, uitvoering en beleid. In het 
waterbeheerplan 4 (2010-2015) onder het strategisch doel gezond water is een 
maatregel (GW39) opgenomen over het tweejaarlijks opstellen van een rapportage over 
de riolering en ongerioleerde lozingen. Inmiddels is er twee jaar verstreken sinds de 
laatste peildatum. In deze memo is de voortgang van de jaren 2011 en 2012 
samengevat.  
 
In de wet- en regelgeving zijn meer algemene regels gekomen in plaats van 
vergunningen en de verhouding tussen waterschap en gemeenten verandert geleidelijk 
naar meer samenwerking. De oorspronkelijke aanleiding voor de rapportage was een 
regelmatig terugkerende behoefte aan informatie over de stand van zaken bij de 
sanering van overstorten en ongerioleerde lozingen. De huidige opzet van de rapportage 
sluit niet meer goed aan bij het huidige beleid en bij de samenwerking met gemeenten. 
Daarom vindt in 2014 evaluatie van de rapportage plaats en wordt gewerkt aan een 
nieuwe opzet. 

1BSamenwerking  
Sinds 2008 zijn gemeenten en Rijnland gestart met de samenwerking in de waterketen 
naar aanleiding van het bestuursakkoord water. De doelstelling is om middels 
samenwerking tussen onder andere gemeenten en waterschappen in 2020 de 
kwetsbaarheid te verminderen, de kwaliteit te verbeteren en kosten te besparen.  
Dit heeft geleid tot samenwerkingsverbanden in vijf clusters. In de clusters is bepaald 
welke onderwerpen als meest kansrijk worden gezien om de doelstellingen van het 
bestuursakkoord water te realiseren. Deze onderwerpen worden momenteel uitgewerkt 
en door de samenwerking tussen waterschappen en gemeenten wordt de kwetsbaarheid 
verminderd, de kwaliteit verbeterd en kosten bespaard.  

2BPlanvorming 
In de planvorming hebben hemelwater en grondwater nadrukkelijk een plaats gekregen 
door verschuiving van GRP’s naar verbrede GRP’s (vGRP). Veel gemeenten werken de 
BRP’s bij voordat zij een nieuw GRP opstellen (figuur 1). In een vGRP beschrijven 
gemeenten investeringsplannen en beheer en onderhoudsplannen voor wat betreft 
afvalwater, hemelwater en grondwater. Alle gemeenten hadden eind 2012 een geldig dan 
wel verlengd vGRP (tabel 1).  
 
In 2011 en 2012 heeft Rijnland 21 actuele basiszuiveringsplannen. Deze plannen zijn de 
tegenhangers van de BRP’s en beschrijven per afvalwaterzuiveringsinstallatie de toestand 
van de zuiveringstechnische werken en te nemen maatregelen om aan de 
vergunningseisen en gemaakte afspraken met gemeenten te voldoen.  
 
De afgelopen jaren zijn de gemeenten en Rijnland gestart met het vergelijken van hun 
plannen en het beter afstemmen van de gewenste maatregelen in de afvalwaterketen.  
Zo worden optimalisatiemogelijkheden zichtbaar, die kunnen leiden tot besparingen op 
investeringen en/of tot nieuwe inzichten om de afvalwaterketen en de waterkwaliteit te 
verbeteren. Hiermee is een grote stap gezet in de samenwerking tussen onder 
gemeenten en waterschappen.  
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3BUitvoering 
In 2011 en 2012 zijn de werkzaamheden aan de riolering in het kader van 
emissiebeperking en bescherming van waterkwaliteit voortgegaan. Het aantal 
overstorten in gemengde stelsels is sinds eind 2006 ongeveer gelijk gebleven, namelijk 
1150 overstorten (figuur 2). In 2011 en 2012 is op diverse locaties verhard oppervlak 
afgekoppeld.  
 
In zeventien gemeenten is de uitvoering van de maatregelen voor de basisinspanning 
afgerond. Elf gemeenten verwachten voor of in 2015 de basisinspanning gerealiseerd te 
hebben. Twee gemeenten verwachten na 2015 de uitvoering van de basisinspanning af 
te ronden. De overige gemeenten hebben niet aangegeven of zij verwachten de 
basisinspanning voor eind 2015 af te ronden.  
 
In 2011 en 2012 heeft Rijnland zeven waterkwaliteitstoetsen (inclusief hertoetsingen) 
uitgevoerd. Het aantal aanvragen voor waterkwaliteitstoetsen neemt af. Uit deze 
rapportages blijkt dat er nog een aantal overstorten is, waar maatregelen aan de 
riolering wenselijk zijn om negatieve effecten op het oppervlaktewater te verhelpen. In 
de benchmark riolering hebben de gemeenten aangegeven nog ongeveer 86 overstorten 
te hebben, die een knelpunt vormen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
 
Het aantal ongerioleerde lozingen is de afgelopen jaren afgenomen. Ook in 2011 en 2012 
hebben gemeenten clusters van panden aangesloten op de riolering. Binnen Rijnland 
liggen nog zo’n 700 ongerioleerde percelen. Panden die niet zijn aangesloten op de 
riolering moeten het huishoudelijk afvalwater door een zuiverende voorziening leiden 
voor lozing (bv. IBA). Binnen Rijnland liggen ongeveer 450 IBA’s (figuur 3). Rijnland 
beheert 199 IBA’s.  

4BMonitoring en gegevensbeheer 
Driekwart van de gemeenten hebben het (afvoerende) verharde oppervlak korter dan vijf 
jaar geleden geïnventariseerd. Bij de overige gemeenten is het verhard oppervlak zes tot 
tien jaar geleden geïnventariseerd (figuur 4). Rijnland is in 2011 begonnen met het 
vullen van een beheerregister afvalwaterketen en heeft Rioken, een informatiesysteem 
voor rioleringsgegevens, geïmplementeerd. Inmiddels is het beheerregister voor een 
groot deel gevuld. In de samenwerking met de gemeenten is gegevensbeheer een 
onmisbaar onderdeel om met elkaar goede en duidelijke afspraken over de 
afvalwaterketen te maken. 
 
In het kansenoverzicht samenwerken afvalwaterketen staat meten en monitoring in alle 
clusters in de top 3 van kansrijke onderwerpen  en in 2011 zijn de eerste workshops 
geweest. In 2012 is de werkgroep meten van start gegaan om vorm te geven aan de 
samenwerking bij het meten en kennis op te bouwen en te verankeren. 

5BKlachtenregistratie 
Het merendeel van de klachten en meldingen over de riolering komt binnen bij riool-
beheerder namelijk de gemeenten. Rond de 1% van alle klachten en meldingen die 
Rijnland heeft ontvangen zijn rioolgerelateerd (tabel 2). Van deze 1% rioolgerelateerde 
meldingen heeft in 2011 en in 2012 driekwart specifiek betrekking op riooloverstorten.  
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Figuur 1. Gemiddelde leeftijd van de basisrioleringsplannen per gemeente in jaren. 
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Tabel 1. Overzicht van de looptijden van de vGRP’s per gemeente en in de clusters.  
De gearceerde balken geven aan dat de looptijd van het vGRP is verlengd. 
 
Gemeente looptijd 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Aalsmeer 2009-2012           

   
  

Amstelveen 2010-2014           
  

  
Amsterdam 2010-2015           

  
  

Leidschendam-Voorburg 2009-2014         
   

  
Vlist 2007-2011       

    
  

Zoetermeer 2011-2015           
  

  
Bollenstreek             

  
  

Katwijk 2011-2015           
  

  
Lisse 2010-2014         

   
  

Noordwijk 2012-2016             
 

  
Noordwijkerhout 2008-2012                 
Teylingen 2008-2012             

 
  

Wassenaar 2012-2016             
 

  
Holland Rijnland Oost             

  
  

Alphen aan den Rijn 2011-2015           
  

  
Boskoop 2011-2015           

  
  

Kaag en Braassem 2009-2013       
    

  
Nieuwkoop 2009-2013       

    
  

Rijnwoude 2009-2013         
   

  
Kennemerland             

  
  

Bloemendaal  2011-2016             
 

  
Haarlem 2007-2011        

    
  

Haarlemmerliede en S. 2010-2012         
   

  
Haarlemmermeer 2009-2013       

    
  

Heemstede 2011-2015           
  

  
Hillegom 2010-2015            

  
  

Velsen 2012-2016             
 

  
Zandvoort 2010-2014               

 
  

Leidse regio         
    

  
Leiden 2009-2013            

  
  

Leiderdorp 2011-2015           
  

  
Oegstgeest 2010-2014         

   
  

Voorschoten 2009-2013       
    

  
Zoeterwoude 2008-2012         

   
  

Midden Holland             
  

  
Bodegraven-Reeuwijk 2012-2016             

 
  

Gouda 2009-2013       
    

  

Waddinxveen 2011-2014                 
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Figuur 2. Totaal aantal overstortconstructies per gemeente. 
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Figuur 3. Totaal aantal iba’s per gemeente. 
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Figuur 4. Gemiddelde leeftijd van de inventarisatie verhard oppervlak per gemeente in 
jaren. 
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Tabel 2. Overzicht van het aantal rioolgerelateerde klachten en meldingen die Rijnland 
ontvangen heeft per gemeente in 2011 en 2012. Rijnland heeft geen meldingen 
ontvangen uit de gemeenten die niet genoemd zijn. 
 
Gemeente 2011 2012 
Alphen aan den Rijn 0 2 
Bloemendaal  0 1 
Bodegraven 3 1 
Boskoop 4 0 
Gouda 3 2 
Haarlem 5 1 
Haarlemmerliede en S.  0 4 
Haarlemmermeer 3 5 
Kaag en Braassem 1 3 
Katwijk 2 2 
Leiden 0 2 
Leiderdorp 1 2 
Leidschendam-Voorburg 1 0 
Nieuwkoop 1 0 
Noordwijk 1 0 
Noordwijkerhout 0 2 
Velsen 1 1 
Voorschoten  2 0 
Zoetermeer  0 1 
Totaal 28 29 
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