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Samenwerken versterkt de afvalwaterketen en brengt kwaliteit. Tijdens 
de bestuurlijke startconferentie in Naturalis te Leiden in het najaar van 
2010 hebben 27 gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland deze 
verwachting uitgesproken. In vijf clusters werden vervolgens concrete 
plannen gemaakt die samenwerking ‘handen en voeten’ geven. 

In ieder cluster hebben gemeenten en Rijnland zich eerst breed 
georiënteerd en samen kansen voor mogelijke samenwerking 
geïnventariseerd. Ook is per cluster een prioritering gemaakt. Bekeken 
is welke onderwerpen naar verwachting het meeste voordeel opleveren 
op de inmiddels welbekende drie K’s van de samenwerking: kwaliteit, 
kwetsbaarheid en kostenbesparing. Daarmee ontstond een top vijf van 
kansen per cluster. Het zijn de onderwerpen die op dit moment in de 
clusters verder worden uitgewerkt. Ook is er aandacht voor samenwerking 
over de grenzen van de clusters.

Rijnland en de 27 gemeenten geven zo invulling aan het Bestuursakkoord 
Water. Voorop staat het vergroten van de doelmatigheid in de 
afvalwaterketen, met de daaraan gekoppelde besparingsopgaven voor alle 
partijen. Samenwerking in de afvalwaterketen is geen nieuw fenomeen, zo 
is ook het afgelopen jaar opnieuw duidelijk geworden. Gemeenten, Rijnland 
en buurwaterschappen vinden elkaar op steeds meer onderwerpen en nu is 
het moment om deze samenwerking te intensiveren.   

Deze brochure en het vastleggen van de gezamenlijke intenties zijn stevige 
stappen op onze reis. De bestuurlijke trekkers – Rob van Doorn (cluster 
Kennemerland), Leo Maat (cluster Leidse Regio), Kees van Velzen (cluster 
Holland Rijnland Oost), Wendy Ruwhof (cluster Midden Holland) en Marcel 
Vissers (cluster Bollenstreek) – nodigen u van harte uit om mee te denken 
over de manier om de samenwerking verder vorm te geven.
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De clusters vormen de basis voor het opzetten 
van samenwerking tussen gemeenten en 
hoogheemraadschap van Rijnland. Deze 
brochure biedt in de eerste plaats een overzicht 
van kansrijke onderwerpen om samenwerking in 
de afvalwaterketen aan te gaan of te versterken. 

Op de pagina hiernaast staan de top vijven 
en top zes van samenwerkingsonderwerpen 
per cluster weergegeven. Het cluster 
Bollenstreek heeft ervoor gekozen nog een extra 
samenwerkingsonderwerp op te nemen, dit 
cluster heeft daarom een top zes. Verderop 
in de brochure zijn ze aangeduid met een 
ster, waarbij ook te lezen is in welk cluster het 
onderwerp wordt uitgewerkt. Daarnaast worden 
alle kansrijke onderwerpen uit de quick scan 
in deze brochure uitgewerkt. Het zijn in totaal 
22 potentiele samenwerkingsonderwerpen. De 
onderwerpen uit de top vijven en top zes zijn
aangeduid met een ster. Soms zijn er 
onderwerpen op het grensvlak van de 
afvalwaterketen en andere kerntaken van 
gemeenten en waterschappen. 

Ze zijn hierin opgenomen; waar kansen liggen, 
streven gemeenten en Rijnland ernaar deze op te 
pakken.  

De top vijven en de top zes worden nu in de 
clusters vertaald naar concrete projecten. De 
interviews met clusterdeelnemers in deze 
brochure illustreren hoe de samenwerking in de 
afvalwaterketen in de praktijk vorm krijgt in het 
beheergebied van Rijnland. 

Voor alle kansrijke samenwerkingsonderwerpen 
in deze brochure is een eerste, kwantitatieve 
inschatting gegeven van hoe het onderwerp 
bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen 
uit het Bestuursakkoord Water, ofwel de drie K’s. 
Deze is per onderwerp weergegeven in een tabel.

Tevens is in deze brochure per onderwerp 
aangegeven of het een mogelijke samenwerking 
betreft tussen Rijnland en gemeenten, tussen 
gemeenten onderling of dat het gaat om invulling 
van het Bestuursakkoord Water door Rijnland of 
alleen gemeenten.

LeesWIjzeR
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Top 6 Cluster Bollenstreek* Meer informatie

Meten Hoofdstuk 14

Reinigen en inspecteren rioolleidingen Hoofdstuk 12 en 13

Onderhoud rioolgemalen, iba’s, drukriolering, 
telemetriesysteem, drainage Hoofdstuk 17

Kenniscentrum t.b.v. 
investeringsbeslissingen riolering Hoofdstuk 20

Verbeteren informatievoorziening voor burgers Hoofdstuk 21

Plancyclus Afvalwaterketen Hoofdstuk 6

Top 5 Cluster Midden Holland Meer informatie

Meten Hoofdstuk 14

Optimalisatiestudies Hoofdstuk 6

Databeheer telemetriegegevens Hoofdstuk 17

Afstemming vervangings- en 
verbeterwerkzaamheden Hoofdstuk 18

Zuiveringsplan Hoofdstuk 4 en 6

Top 5 Cluster Holland Rijnland Oost Meer informatie

Meten Hoofdstuk 14

Plannen Hoofdstuk 4 en 6

Calamiteitenbestrijdingsplan Hoofdstuk 2

Verordeningen Hoofdstuk 10

Planvorming Hoofdstuk 4 en 6

Top 5 Cluster Kennemerland Meer informatie

Meten Hoofdstuk 14 en 15

Afstemmen en optimaliseren rekenmodellen Hoofdstuk 14 en 15

Opschalen beheer en onderhoud Hoofdstuk 12 en 13

Afstemmen informatie en data opslag Hoofdstuk 17

Informatievoorziening voor de burger Hoofdstuk 10

Top 5 Cluster Leidse Regio Meer informatie

Meten Hoofdstuk 14

Kennis delen Hoofdstuk 21

Planvorming Hoofdstuk 4 en 6

Investeringen (OAS) Hoofdstuk 5

Inkoop en aanbesteding Hoofdstuk 12 en 13

TOp VIjf CLusTeRs

* cluster Bollenstreek heeft 
ervoor gekozen zes onderwerpen 
uit te werken, zie toelichting 
pagina acht.
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Massa is Kassa
De ervaringen van Noordwijk, Katwijk en Teylingen

 

‘Aanleiding voor de samenwerking tussen Katwijk 
en Noordwijk was het vinden van accommodatie 
voor een gezamenlijke milieustraat’ opent Kees 
Buijs het gesprek. ‘Dat lukte in april 2010.’ Het 
proces van gezamenlijk zoeken en aanbesteden 
beviel beide partijen goed. Buijs: ‘We wisselden 
ervaringen uit, er ontstond wederzijds begrip.’ 
Katwijk en Noordwijk gingen daarom op zoek naar 
soortgelijke projecten.

Openbare Werken
Zij waren niet de enige die meer samenwerking 
zochten binnen de Duin- en Bollenstreek. Aan 

de noordzijde kwam meer toenadering tussen 
Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom op het 
gebied van openbare werken. Aan de zuidkant 
zochten Katwijk en Noordwijk meer aansluiting bij 
Teylingen. Op het gebied van openbare ruimte werd 
de samenwerking een feit met de oprichting van 
VuilAfvoerBedrijf (VAB) Duin- en Bollenstreek. 

Beheer buitenruimte
‘Naast het delen van de kosten zijn ook andere 
voordelen te noemen’, zegt VAB directeur Marco 
Witkamp. ‘De zoektocht naar gekwalificeerd 
personeel bijvoorbeeld. We moeten rekening 
houden met de vraag hoe de overheid eruit ziet 
over tien jaar. Zullen we dan afhankelijk zijn van de 
private sector die voor gemeenten de buitenruimte 
beheert? Of blijven de gemeenten zelf aan zet en 
gaan zij hechter samenwerken?’ Die vragen zijn 
nu aan de orde en kennisdeling wordt daarom 
belangrijker. Witkamp: ‘Vier keer per jaar komen 
de diensthoofden van onze gemeenten bijeen om 
nieuwe ontwikkelingen te bespreken of externe 
deskundigen uit te nodigen. Op het moment dat je 
elkaar kent, weet je elkaar ook sneller te vinden en 
gaat het samenwerken makkelijker.’ 

Rioleringsbeheer
‘Samenwerking krijgt vaak op twee manieren 
gestalte: of het ontstaat vanuit ambtelijke hoek of 
in opdracht van het bestuur’ vertelt Kees Buijs. ‘Bij 
ons was het zo dat ambtenaren bij hun wethouders 
erop aandrongen “zouden we niet meer kunnen 
samenwerken?”’
Wouter de Boer: ‘Dat gebeurt nu bij rioleringsbeheer, 
wegbeheer en gladheidbestrijding. Ook zoeken 
we naar een manier om gezamenlijk afval te 
verwerken.’ ‘Eigenlijk gaat het om heel praktische 
zaken, legt Kees Buijs uit. ‘Databeheer, piketdienst 
bij storingen en vooral: contracten. Waarom zouden
we ieder voor zich aanbesteden? Massa is kassa.’

‘K’ voor ‘Kosten’

In Overrijn Katwijk komen de heren bijeen: 
Wouter de Boer, hoofd openbare werken, 
zijn collega Kees Buijs uit Noordwijk en
Marco Witkamp, directeur van het 
VuilAfvoerBedrijf (VAB) Duin en Bollenstreek 
in Sassenheim, gemeente Teylingen. Alle 
drie hebben zij ervaring met samenwerking 
in de afvalwaterketen.

v.l.n.r. Marco Witkamp, Wouter de Boer, Kees Buijs
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samenwerken versterkt de afvalwaterketen.
Met dit uitgangspunt werken gemeenten en het 
hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar 
een afvalwaterketen en afvalwaterketenbeheer:
• van constante hoge kwaliteit; 
• met een lage kwetsbaarheid;
• functionerend tegen zo laag mogelijke   
    totaalmaatschappelijke kosten. 

Het Bestuursakkoord Water geeft een landelijke 
besparingsdoelstelling in de afvalwaterketen van 
380 miljoen euro. Volgens onze eerste, indicatieve 
berekeningen betekent dit voor het beheers-
gebied van Rijnland een besparingsdoelstelling van 
24 miljoen euro: acht miljoen voor gemeenten, 
acht miljoen voor Rijnland en acht miljoen door 
verdergaande samenwerking tussen beiden.    

Het doel van de afspraken in het Bestuursakkoord 
Water over de afvalwaterketen is drieledig, deze 
drie doelen worden de drie K’s genoemd: 
• realiseren van kostenbesparingen in het beheer 
    van de afvalwaterketen;
• verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering    
     van de beheertaken en het innovatievermogen;

• verminderen van de personele kwetsbaarheid
    bij de uitvoering van de beheertaken.

Verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen 
is nodig om de op ons afkomende ontwikkelingen 
de baas te kunnen. Onder andere klimaatwijziging, 
de invloed van nieuwe stoffen, wateroverlast, 
kostenbesparing en KRW-maatregelen vormen 
ontwikkelingen die ons allen raken. Door de 
afvalwaterketen als één geheel te benaderen 
worden dwarsverbanden zichtbaar die leiden tot 
een betere samenhang in de keten. Binnen onze 
samenwerking worden ontwikkelingen zichtbaar 
gemaakt voor de gehele afvalwaterketen en wordt 
bepaald waar in de afvalwaterketen wordt gezocht 
naar oplossingen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen draait om een 
groot aantal onderwerpen. Van operationele 
taken tot beleid: we kunnen in principe alles 
gezamenlijk oppakken en uitvoeren. Cruciaal is de 
onderbouwing: we gaan niet samenwerken om 
het samenwerken. Met het structureel opzetten 
van samenwerking geven Rijnland en gemeenten 
invulling aan het Bestuursakkoord Water. 

Dankzij de samenwerking in de afvalwaterketen 
worden voordelen behaald. Deze worden op 
verschillende termijnen behaald; waarschijnlijk 
gaan investeringen vooraf aan de voordelen. 
Deze samenwerking leidt tot gedeelde voordelen: 
meerdere partijen zien verbetering. Vertrekpunt in 
de samenwerking is dat de bestaande taken en
verantwoordelijkheden niet worden aangetast. 
Regelmatige overleggen zorgen voor het ontstaan
van inzicht in en kennis van elkaars werkzaamheden. 

Op de langere termijn kunnen andere organisatie-
vormen in beeld komen. Dit is een natuurlijk proces
van wijzigingen dat in het verleden is voorgekomen
en ook in de toekomst weer zal gebeuren. Wij 
hebben een open houding naar deze ontwikkeling.
Een bereidwillige houding is nodig voor samenwerking. 
Als individuele samenwerkingspartners zijn wij 
bereid om te (blijven) investeren in het verder 
opzetten van structurele samenwerking, zonder 
dat hier altijd direct voordeel tegenover staat. Wij 
verwachten van elkaar dat afspraken en regels 
worden gevolgd. Iedereen staat open voor een 
eerlijk gesprek. Op deze manier bereiken wij een 
optimale samenwerking in de afvalwaterketen.

INLEIDINg: saMenWeRKen In De afVaLWaTeRKeTen 



12

gem
eenten en hoogheem

raadschap van Rijnland



13

 Veel stadswater, zoals grachten, singels, vijvers 
en sloten, is vooral bedoeld voor het bergen en 
afvoeren van water. De gemeente regelt de
lokale afvoer van regenwater vanaf de stoep
van de burger en de overige openbare ruimte
richting afvalwaterzuivering of oppervlaktewater.
Het hoogheemraadschap draagt zorg voor het
zuiveren van afvalwater en het beheer en 
onderhoud van de grotere oppervlaktewateren. 
Dus zowel de gemeenten als Rijnland hebben 
taken die gericht zijn op het afvoeren van 
overtollig water en het schoon houden van 
oppervlaktewater.

Op dit onderwerp raken de afvalwaterketen en 
andere kerntaken van het hoogheemraadschap 
van Rijnland en waterbeheerstaken van 
gemeenten elkaar. Rijnland staat ervoor open 
ook op dit grensvlak samenwerking te zoeken 
waar dit bijdraagt aan de drie K’s. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemeenten en 
waterschap die samen afwegingen maken, dan 
kan dit veel winst opleveren. Minder water 
afvoeren en zuiveren op de zuivering en een 
prettige leef- en werkomgeving. Nederlanders 
wonen immers graag aan het water. 

De inrichting en het beheer van de openbare 
ruimte is van groot belang voor de doelstellingen 
van beide waterpartners. Regenwater neemt 
bijvoorbeeld onderweg naar oppervlaktewater 
allerlei vuil mee. De ontlasting van honden, de 
belasting van eendjes voeren en bladval bepalen 
in sterke mate de kwaliteit van stadswater. 
Maar als het relatief schone regenwater naar de 
afvalwaterzuivering wordt afgevoerd, gaat dat 
ten koste van het rendement van de zuivering.

Bij de inrichting van wateren is van belang dat 
kleine, stilstaande wateren sneller vervuilen 
dan grotere wateroppervlaktes met een goede 
doorstroming. Doelmatigheid bij het aanpassen 
van bestaande situaties moet centraal staan.

    
 

1. sTaDsWaTeR In De OpenBaRe RuIMTe

Kostenbesparing: ++

Kwetsbaarheid voor 
personeelstekorten:

+

Kwaliteitsverbetering:  ++
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De calamiteitenbestrijding in de waterketen is 
verspreid over meerdere organisaties, zoals
gemeenten, het hoogheemraadschap van Rijnland 
en de brandweer. Incidenten die zich voor kunnen 
doen zijn bijvoorbeeld een lekkende tankauto, 
een flinke brand of een gebroken persleiding. Dit 
kan een gevaar opleveren voor het milieu en de 
volksgezondheid. Ook als zware regenbuien hele 
straten doen onderlopen, kunnen problemen 
ontstaan met de bereikbaarheid.

In het algemeen is de bestrijding van calamiteiten 
goed geregeld. Vaak is de aanpak echter niet of 
niet voldoende bekend onder rioolbeheerders. 
Onder hen is behoefte om met betrokken partijen
van gedachten te wisselen over de calamiteiten-
bestrijding die specifiek over riolering gaat. 

Te overwegen valt om gezamenlijk incidentenplannen
voor de riolering op te stellen. Hierin worden 
scenario ś van incidenten of zelfs calamiteiten in of
nabij de riolering en het oppervlaktewater uitgewerkt.
De uitdaging is om risico’s voor gezondheid en milieu 
klein te houden.

2. CaLaMITeITenBesTRIjDIng

Kostenbesparing +

Kwetsbaarheid voor 
personeelstekorten

+

Kwaliteitsverbetering +

top 5

holland Rijnland Oost



Binnen de afvalwaterketen bestaat een 
complex samenspel tussen rioolgemalen en 
de afvalwaterzuiveringen. Een groot aantal 
rioolgemalen is voorzien van meetapparatuur. 
Het is dus na te gaan of een individueel 
rioolgemaal goed werkt. Nog interessanter is 
om te onderzoeken hoe de gemalen gezamenlijk 
functioneren. Hoe reageren de gemalen op elkaar 
als ze tegelijk draaien? Zijn er risico’s op storingen 
en lozingen van afvalwater? Is het nuttig om de 
afvoer van het ene gemaal voorrang te geven 
boven de afvoer van een ander gemaal?

De beheerders van gemeenten onderling en 
Rijnland overleggen om elkaar te leren kennen en
onderling informatie uit te wisselen. Dit is een 
belangrijke stap in het effectief en efficiënt 
beheren van de gehele afvalwaterketen. Het is 
specialistisch werk om het totale proces efficiënter 
te besturen. Dit bespaart uiteindelijk niet alleen 
kosten, maar verhoogt ook de kwaliteit van het 
watersysteem.
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3.   pROCesBesTuRIng Van RIOOLgeMaLen

Kostenbesparing: ++

Kwetsbaarheid voor 
personeelstekorten:

++

Kwaliteitsverbetering:  ++
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procesbesturing
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Kennisdeling binnen de 
sector
Rioolbeheer in Zoeterwoude

‘Die stap is bewust gezet’ licht Paula Penninkhoff 
toe in het gemeentehuis. ‘Bij een kleinere 
gemeente krijgt iemand de kans om van A 
tot Z bij het proces betrokken te worden. Van 
abstracte planvorming ben ik overgestapt op 
concrete zaken. Ik was hier nog maar net, toen 
mij werd gevraagd wat er moest gebeuren 
met de riolering van een jaren zeventig wijk 
die op de renovatielijst stond. Je kunt zo’n 
besluit uitbesteden aan een adviesbureau, 
maar persoonlijk kijk ik liever zelf naar het 
inspectierapport.’

Kennisdeling
‘Voor mijn advies ben ik gaan kijken bij de 
gemeente Leiden. Welke inspectiepunten 
beschouwden zij daar als doorslaggevend? Zo 
is voor mij op natuurlijke wijze de kennisdeling 
begonnen. De kwetsbaarheid van de sector 
vind ik een belangrijk aandachtspunt. Wie weet 
zo nog hoe het moet? Ik neem nu deel aan de 
werkgroep “Meten in de Afvalwaterketen”. Een 
clusterwerkgroep die puur over de inhoud gaat. 
We onderzoeken of het mogelijk is op efficiënte 
en eenduidige manier te meten. En zo ja, of we 

dan voor het hele cluster dezelfde databank 
kunnen gebruiken.’

Metingen
‘gemeenten zijn wettelijk verplicht gegevens te 
verstrekken over de hoeveelheid overgestort 
water uit het riool’, legt Paula uit. ‘Als blijkt 
dat binnen jouw gemeente relatief vaak wordt 
overgestort, dan kan dat een indicatie zijn 
voor herziening van het investeringsbeleid. 
Of als jouw gegevens afwijken van de 
modelberekening, dan moet je dat als gemeente 
nader uitzoeken. Daarnaast kan een besluit over 
investeringen beter worden genomen, wanneer 
je verder kijkt dan je eigen gemeentegrenzen.’

gRp
‘Een andere opgave is het gemeentelijk 
rioleringsplan. We kijken nu of we hierin 
gezamenlijk kunnen optrekken met de 
Leidse regio’. Kleven er ook nadelen aan de 
samenwerking? Paula Penninkhoff: ‘Je hebt nu 
wel vaker overleg, maar ik verwacht dat die 
extra investering zich later terugbetaalt. Alles 
staat gewoon nog in de kinderschoenen.’

‘K’ voor ‘Kwetsbaarheid’

sinds september 2011 is ze werkzaam 
bij de gemeente zoeterwoude: paula 
Penninkhoff. Opgeleid tot deskundige 
op het gebied van ecologie en kwaliteit 
van water kwam paula terecht in de 
praktische wereld van rioolbeheer. Met 
concrete vragen als: “moeten we nu wel 
of niet de persleiding vervangen”.
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Zuidelijk rioolgemaal - Geregracht, Leiden
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De Waterwet is gebaseerd op een intensieve 
afstemming en samenwerking tussen 
gemeenten en waterschap. Dit begint bij de 
planvorming. De riolering kent een aantal 
planvormen. Het gemeentelijk rioleringsplan 
(GRP) vormt de basis voor het rioleringsbeleid 
in gemeenten en neemt een belangrijke positie 
in het afvalwaterketenbeheer. Het wordt vaak 
‘verbreed’ genoemd, omdat naast de zorgplicht 
voor het afvalwater, nu ook de zorgplicht voor
hemelwater en (deels) grondwater worden 
uitgewerkt.

De meeste gemeenten stellen iedere vier of vijf 
jaar een nieuw plan vast, maar er wordt verder 
gekeken dan deze periode. Dit om te bepalen 
waar nieuwe riolering moet komen en hoe een 
gemeente de bestaande riolering het beste kan 
beheren. Uiteindelijk resulteert de gekozen 
strategie in een rioolheffing voor de burger.

Het GRP wordt o.a. gebaseerd op het 
basisrioleringsplan (BRP). Dit plan geeft het 
theoretische inzicht in het milieutechnisch 
en hydraulisch functioneren van de gemeentelijke 

rioolsystemen. Oftewel, wat betekent het 
functioneren van deze stelsels voor de 
oppervlaktewaterkwaliteit en wat is het risico
dat water op straat komt te staan? Het is nuttig
om deze informatie aan te vullen met 
waarnemingen en meetgegevens uit de praktijk.

Samenwerking vereenvoudigt het formuleren 
van de opdrachten voor deze plannen en 
stimuleert een eenduidige uitwerking. Door 
plannen vroegtijdig af te stemmen kan slimmer 
worden geïnvesteerd.

      

4. gezaMenLIjKe pLanVORMIng RIOLeRIng
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5. afVaLWaTeRpROgnOse aLs uITgangspunT

Het zou ideaal zijn als de capaciteit van onze 
rioolgemalen en zuiveringsinstallaties precies 
gelijk is aan de af te voeren hoeveelheden 
afvalwater. Helaas is dit nog niet overal het geval. 
Met een goede prognose, verloopt de afvoer 
en het zuiveringsproces efficiënter. Een goed 
beeld van de huidige en toekomstige afvalwater-
hoeveelheden is daarom erg belangrijk om 
optimaal gebruik te maken van de beschikbare of 
de te ontwerpen rioleringsonderdelen.

Het heeft de voorkeur van zowel gemeenten als 
waterschap om deze afvalwaterhoeveelheden 
gezamenlijk te monitoren en vast te leggen.
De gemeente kent de eigen rioleringskenmerken,
nieuwbouwplannen en bedrijfsafvalwater-
hoeveelheden. Het waterschap weet wat er bij 
de afvalwaterzuivering binnenkomt. Daarom is 
het nuttig als gemeenten en waterschap deze 
hoeveelheden gezamenlijk onderzoeken. Met 
die gegevens kan Rijnland de capaciteit van de 
rioolgemalen en de zuiveringsinstallaties beter 
afstemmen op de huidige en de te verwachten 
hoeveelheid vervuild water.

Rijnland wil samen met de gemeenten komen 
tot een uniforme werkwijze voor het maken van 
goede afvalwaterprognoses. 
Voorbeeld: OAS studies zoals nu al worden 
uitgevoerd voor de awzi Leiden Zuid-West.
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Gemeenten maken berekeningen van het 
gemeentelijke gedeelte van de afvalwaterketen 
in het basisrioleringsplan (BRP). Rijnland neemt 
het afvalwater op afgesproken locaties over, 
vaak in het rioolgemaal. Dit gebeurt volgens 
berekeningen van de eigen leidingen en gemalen 
tot en met de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
in het basis zuiveringsplan (BZP). Waar het 
gemeentelijke BRP stopt, gaat het BZP verder.

Momenteel verkennen gemeenten in de diverse 
clusters samen met Rijnland de mogelijkheden 
om de BRP’s en het BZP onder te brengen in één 
strategisch plan. Dit ‘overall plan’ wordt continu 
geoptimaliseerd met de meest actuele gegevens. 
Dit plan vormt dan de basis voor onderlinge 
afspraken. 

Het gezamenlijk opstellen van plannen is 
een leerproces voor gemeenten en Rijnland. 
Wanneer zowel de gemeenten als Rijnland 
hier positief over zijn, kan een vergelijkbare 
samenwerking toegepast worden binnen steeds 
meer zuiveringskringen.

Wanneer dit succesvol verloopt, kan een tweede 
fase volgen: het afstemmen van de technische en 
strategische planvorming. Nagegaan wordt welke 
maatregelen doelmatig zijn, tot welke kosten 
de gekozen variant leidt en of een gezamenlijke 
uitvoering ook nuttig is. De ontwikkeling van 
de omvang van het aanbod aan afvalwater 
en de technische inventarisatie van zowel het 
rioolstelsel als de zuiveringsinstallatie zijn 
belangrijke uitgangspunten.

6. BRp’s en Bzp, BOuWsTenen Van één sysTeeM
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Het rioolstelsel van een gemeente maakt 
onderdeel uit van een groter geheel: de totale 
waterketen. De plannen van een gemeente en het 
hoogheemraadschap van Rijnland beïnvloeden 
in meer of mindere mate ook de plannen van 
andere gemeenten en waterschappen. Een besluit 
voor een gemengd of juist gescheiden rioolstelsel 
heeft invloed op de hoeveelheid water die de 
zuiveringsinstallatie en het oppervlaktewater te 
verwerken krijgen. 

Rijnland is via de ‘Keur’ verantwoordelijk 
voor waterveiligheid, de droge voeten van de 
bewoners in de regio. Om die droge voeten te 
kunnen garanderen, is gewenst dat gemeenten 
de ruimtelijke planvorming in een vroeg stadium 
afstemmen met Rijnland. Door samenwerking 
en vroegtijdige afstemming worden ruimtelijke 
plannen beter en uniform, wat de waterketen en 
de hele maatschappij ten goede komt. 

7. RIOLeRIng en RuIMTeLIjKe ORDenIng
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Optimalisatiestudie 
Afvalwatersysteem (OAS) 
Velsen
Hoe van de nood een deugd werd gemaakt

‘We hadden ieder onze eigen opgave’, vertelt 
Richard van Hardeveld. ‘De zeehaven zat met de 
terugdringing van de vuilemissie en de afvoer
naar het gemeentelijk rioolstelsel. Rijnland 
moest het rendement verbeteren van de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). 
En Rijkswaterstaat vervulde haar rol als 
waterbeheerder van het Noordzeekanaal.’ 

Oas
De partijen kwamen in juni 2011 bijeen voor een 
optimalisatiestudie (OAS). De OAS bood twee 
oplossingen. Hierbij werd rekening gehouden 
met kosten, kwaliteit van het zuiveringsproces, 
duurzaamheid en innovatie. De keuze bestond 
uit een korte of lange termijn winst. Het werd 
de laatste optie. Saskia Baars: ‘We gingen 
eens rekenen en kwamen er al snel achter dat 
onderlinge afstemming van de plannen meer 
kon opleveren, dan de uitbreiding van Rijnland’s 
zuiveringsinstallatie.’ De gekozen variant wees 
uit dat alle doelstellingen konden worden 
bereikt door gezamenlijk te investeren in extra 
afkoppelen bij de gemeente. Een besparing van: 
6,2 miljoen euro exclusief  BTW.  

Intentieverklaring
‘Gewoonlijk zie je dat een OAS het proces alleen 
maar vertraagt’, vertelt Richard van Hardeveld. 
‘Partijen blijven steken in herberekeningen 
en afspraken over kosten. Nu gebeurde dat 
niet.’ Saskia Baars: ‘De bestuurders werkten 
goed samen en ook Rijkswaterstaat deed 
actief mee.’ Op 20 december 2011 hebben alle 
partijen een intentieverklaring ondertekend. 
De gemeente investeert zelf ook en neemt 
tegelijk de nodige maatregelen tegen 
wateroverlast. Het hoogheemraadschap hoeft 
de AWZI niet uit te breiden. De zeehaven ziet 
af van het bergbezinkbassin, waardoor geen 
verzwakking kan optreden van de kademuur. 
En Rijkswaterstaat tot slot kan rekenen op een 
substantiële afname van de vuilemissie.

noodzaak
Terugkijkend op het proces merkt Richard van 
Hardeveld op dat dit resultaat binnen een half 
jaar tijd slechts mogelijk was bij een gevoel van 
noodzaak. ‘Maar nu hebben we dan ook een 
goede basis om verder met elkaar samen te 
werken.’

‘K’ voor ‘Kwaliteitsverbetering’

Toen Richard van hardeveld, beleidsadviseur 
riolering bij de gemeente Velsen, in 2011 de 
dubbele taak kreeg  het basisrioleringsplan 
(BRp) te vernieuwen en het gemeentelijk 
rioleringsplan (gRp) te verbreden, zag hij
kansen voor de verbetering van de hele
afvalwaterketen. Andere partijen werden
bij de planvorming betrokken: Rijkswaterstaat,
zeehaven Ijmuiden en het hoogheemraadschap
van Rijnland. Met saskia Baars van de afdeling 
plantoetsing en vergunningverlening Rijnland 
blikt hij terug op een geslaagde samenwerking.

In
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RV
Ie

W



27

gem
eenten en hoogheem

raadschap van Rijnland

Bij ieder bouwproject in het gebied van Rijnland 
geldt: voor iedere 500 m2 die verhard wordt, 
wordt van 15% van het oppervlak nieuw water 
gemaakt om het effect van het verharden te 
compenseren. Binnen nieuwbouwprojecten van 
enige omgang geeft dit weinig problemen en kan 
het benodigde wateroppervlak ingepast worden. 
Maar als sprake is van meerdere kleine plannen 
kan het een lastige opgave worden om binnen 
elk deelplan ruimte voor water te vinden.

De inzet van een Berging Rekening Courant (BRC) 
is een oplossing. Met BRC hoeft het water niet 
binnen hetzelfde project aangelegd te worden, 
zolang het maar wel in dezelfde polder ligt. Het 
uitwisselen van water tussen de verschillende 
projecten kan binnen de Berging Rekening 
Courant. De afspraken tussen gemeente en 
Rijnland worden in zo’n BRC vastgelegd. Liggen 
twee gemeenten in dezelfde polder, dan kunnen 
zelfs gemeenten onderling oppervlaktewater 
ruilen. Dat vereist samenwerking en een heldere 
administratie, zowel tussen gemeenten onderling 
als tussen de gemeenten en Rijnland.

8. uItwISSelen VAn OPPerVlAktewAter: BergIng rekenIng cOurAnt  (Brc)
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9. BeLasTIng en De BuRgeR

In de waterketen zijn waterleidingbedrijven,  
gemeenten en waterschappen verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de taken. De burger 
is zich in het algemeen niet bewust van deze 
taken en wat deze opleveren voor zijn leef- en 
werkomgeving. Deze onduidelijkheid en de 
verschillende rekeningen die voor het uitvoeren 
van de verschillende taken worden verstuurd 
roepen vragen op. Aan de ene kant is dus 
transparantie nodig: laten zien waar burgers 
en bedrijven voor betalen en aan wie. Aan de 
andere kant is vereenvoudiging een streven, ook 
om de perceptiekosten te verminderen.

Een gedachte is dat één waterketentarief een
bedrijfsmatige en daarmee doelmatige aanpak
bevordert. Hierbij past het innen van de 
waterketengelden via één rekening. De drie 
posten staan afzonderlijk herkenbaar op de
rekening. Iedere organisatie blijft zelf 
verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op 
zijn eigen deel van de rekening.
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10. De BuRgeR en heT WaTeR

Tegenwoordig is in de wetgeving het 
uitgangspunt dat afstromend hemelwater 
en grondwater in de meeste gevallen schoon 
genoeg zijn om zonder zuivering in het milieu 
terug te brengen. Ook zijn er situaties waarbij 
juist extra beleid nodig is om bijvoorbeeld de 
bodem, het oppervlaktewater of de riolering te 
beschermen. 

In dat geval heeft de gemeente de verordening als 
instrument om haar beleid uit te voeren. Met de 
verordening kan het afkoppelen van hemelwater 
en grondwater van een openbaar vuilwaterriool, 
indien nodig worden afgedwongen. Dit geldt ook 
voor bestaande situaties.

De voorschriften uit de verordening moeten 
gericht zijn op het voorkomen van bovenmatige 
verontreiniging van het hemelwater. De gemeente 
mag maatregelen voorschrijven, die de perceel-
eigenaar moet nemen vóór het lozen van 
hemelwater. Ook mag de gemeente een termijn 
stellen waarbinnen perceelseigenaren de lozing 
van hemelwater op een gemeentelijk systeem 
moeten beëindigen.

Dit instrument is een nieuw aspect binnen de 
gemeentelijke zorgplichten. Samenwerking 
biedt een mooie gelegenheid om samen 
te onderzoeken of en hoe de gemeente de 
verordening gaat inzetten. 
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11. VeRgunnIngen en hanDhaVIng

Een groot deel van de vergunningen die gaan 
over afvalwater, hemelwater en grondwater zijn 
vervangen door algemene regels en akkoorden. 

Toch zijn er voor bijvoorbeeld indirecte lozingen
(bedrijfslozingen op het gemeentelijke 
vuilwaterriool) en grondwateronttrekkingen 
nog steeds vergunningen nodig. Voor 
grondwateronttrekkingen is het waterschap of 
de provincie bevoegd gezag. Voor het lozen van 
het ontrekkingswater op de riolering is weer 
toestemming nodig van de gemeenten. Tot voor 
kort hielden de waterschappen zich ook bezig 
met de meeste van deze vergunningen, maar 
nu zijn dat gemeenten. Een aantal gemeenten 
laat deze werkzaamheden uitvoeren door een 
gemeenschappelijke omgevingdienst, andere 
gemeenten pakken dit zelfstandig op. Ook bij 
aansluitvergunningen op gemeentelijke riolering 
wordt samenwerking gezocht.

Controle en handhaving van de indirecte lozingen 
zijn nog steeds nodig om het functioneren van de 
zuiveringstechnische werken te waarborgen. 

Daarom heeft Rijnland een bindend adviesrecht. 
Daarnaast kan het hoogheemraadschap toezicht 
uitoefenen bij alle indirecte lozingen.

De huidige wetgeving heeft dus een andere 
verdeling van taken en rollen in het regionale 
waterbeheer veroorzaakt. De specialisering op 
milieugebied en de eisen aan de handhaving 
vragen om effectieve en efficiënte samenwerking 
tussen provincie, waterschappen en gemeenten. 
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12. ReInIgen Van RIOOLLeIDIngen

Het reinigen van de rioolleidingen is een 
maatregel die gericht is op herstel van het 
functioneren van het rioolstelsel. Opgehoopt slib, 
zand en andere obstakels kunnen uiteindelijk 
verstoppingen veroorzaken met mogelijk (water)
overlast als gevolg. 

Onderscheid kan worden gemaakt in 
preventieve, strategische en reactieve reiniging. 
Welke reiniging toegepast wordt, hangt af van 
het type stelsel, de toestand van het stelsel en 
de ervaringen uit het verleden. 

Samenwerking tussen gemeenten bij het 
aanbesteden van reiniging pakt in veel gevallen 
vanwege het schaalvoordeel voordelig uit. Ook 
leidt het tot meer kennis over het reinigen.
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13. aanBesTeDen Van RIOOLInspeCTIes

Het is belangrijk om te onderzoeken wat de 
kwaliteit van het rioolstelsel is en hoe het 
functioneert. Zeker als het stelsel al langere tijd 
in gebruik is. Het inspecteren van het riool door 
het van binnen te bekijken, geeft een beeld van 
het functioneren van het rioolstelsel en helpt bij 
het optimaliseren van het rioleringsbeheer.

Putfoto- en putvideo-inspectie geven een beeld 
van de eerste meters van de rioolleiding tegen 
relatief lage kosten. Video-inspectie van de
rioolleiding vindt plaats met een rijdende camera 
in het riool met video-opnamen van put tot put.
Video-inspectie wordt altijd uitgevoerd in 
gereinigde en nagenoeg droge riolen.

Inspectiewerkzaamheden aan een rioolleiding
zijn een specialistische aangelegenheid. 
Samenwerking en overleg tussen gemeenten 
over de aanpak van de rioolinspectie, het delen 
van kennis, kunnen leiden tot professionalisering 
en schaalvoordelen.
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14. MeTen In De afVaLWaTeRKeTen

De afvalwaterketen vormt in zijn geheel een
kostbare infrastructuur. De kosten van de afval-
waterketen bestaan voor een groot deel (rond 
de 60 tot 70%) uit kapitaallasten. Investeringen 
zijn daarom voor een belangrijk deel bepalend 
voor de ontwikkeling van de kosten en dus van de 
heffingen.

Investeringsbeslissingen zijn tot nu toe 
voornamelijk gebaseerd op theoretische 
modelbenaderingen. Het nadeel hiervan is dat 
een model geen uitspraak doet over de kwaliteit 
van het model. Met andere woorden, het is niet te 
bepalen in hoeverre een model de werkelijkheid 
adequaat weergeeft. Dat impliceert dat van een 
investeringsbeslissing op grond van zo’n model 
niet te voorspellen is of ze ook daadwerkelijk het 
gewenste effect sorteert. Het ligt dus voor de hand 
dat investeringen voor een deel desinvesteringen 
zijn. We weten alleen niet in welke mate.

Informatie over het werkelijk functioneren van 
een systeem vergroot de zekerheid over te plegen 
investeringen aanzienlijk. Deze informatie is te 
verkrijgen door meten, de laatste jaren is meten

betaalbaar geworden en veel beginnersfouten 
zijn inmiddels gemaakt. Het ligt voor de hand 
dat gemeenten en waterschap als gezamenlijke 
afvalwaterketenbeheerders hierin serieuze 
stappen willen zetten.

Dat meten betaalbaar is geworden, wil niet
zeggen dat het eenvoudig is. Het ligt, ongenuanceerd
gesteld, meer voor de hand dat het mis gaat dan
dat het goed gaat. Sensortechnologie, kennis van
het maken van een meetopstelling, data-analyse,
datacommunicatie, databasebeheer, datakwaliteit
maar ook organisatie, heldere afspraken, 
verwachtingmanagement; het zijn allemaal 
aspecten die een rol spelen om een 
meetcampagne te doen slagen. 

Er zijn in den lande goede voorbeelden van een 
meetaanpak die in de praktijk goed blijkt te 
werken. Daar kan handig gebruik van worden 
gemaakt, waardoor snel flinke stappen gezet 
kunnen worden.

Voorop staat wel dat de kans van slagen, in de zin 
dat kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid optimaal 

zijn geborgd, het grootst is als het meten in de 
keten in goede samenwerking wordt opgepakt. 

Samen slim meten wordt daarmee voor gemeenten
en Rijnland een belangrijk middel om de doel-
stelling uit het Bestuursakkoord Water om de 
kosten van de afvalwaterzorg minder te laten 
stijgen, dichterbij te brengen. 
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15. MeTen In heT gROnDWaTeR

In stedelijk gebied zijn het rioleringssysteem en 
het (grond)watersysteem met elkaar verweven. 
Een nieuwe zorgplicht voor de gemeente is de 
zorgplicht voor het grondwater. Een perceel-
eigenaar is verantwoordelijk voor grondwater-
maatregelen op het eigen terrein. Maar de 
gemeente is vraagbaak voor bewoners en 
bedrijven en neemt maatregelen in openbaar 
gebied als dit mogelijk en doelmatig is.

Metingen aan de grondwaterstand kunnen 
duidelijk maken of maatregelen noodzakelijk 
zijn. Het lijkt interessant als gemeenten en 
waterschappen, die tot dusver dit onderzoek 
deden in het landelijke gebied, dit samen 
oppakken. Dit leidt tot het vergaren van kennis 
en schaalvergroting van grondwatermeetnetten 
en analyses. 
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1. grondwateraanvulling
2. Oppervlaktewater
3. Drainage
4. Bodemopbouw
5. Watervoerend pakket
6. Maaiveldhoogte
7. externe factoren

Factoren die de grondwaterstand beïnvloeden
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16. Van zuIVeRen naaR gROnDsTOffen WInnen 

Rijnland zoekt actief naar manieren om energie te 
besparen en het zuiveringsproces van afvalwater  
te verbeteren. In 2023 wil Rijnland 30% minder 
energie verbruiken dan in 2008. Je kan op 
verschillende manieren met een energiebril op 
naar je zuiveringproces kijken:

Vergisten van zuiveringsslib
Zuiveringsslib wordt grootschalig vergist voordat 
het naar de eindverwerker gaat. Er wordt energie 
uit het slib gewonnen waardoor het slibvolume 
verkleind. Dit doet Rijnland samen met partner 
HVC op diverse locaties. 

Biogas inzetten voor mobiliteit
Eind 2010 is Rijnland begonnen met een studie 
naar de langetermijneffecten van het rijden op 
een mengsel van 50% aardgas en 50% biogas, in 
vergelijking met het rijden op puur aardgas. Dit 
doen we samen met de gemeente Leiden en Groen 
Vervoer BV. We vergelijken twee shuttlebusjes 
van het Leidse Stadsparkeerplan en twee 
dienstauto’s van Rijnland, die alle vier op de mix 
van gassen rijden, met twee shuttlebusjes van het 
stadsparkeerplan die op puur aardgas rijden. 

Rollerbankproeven
Onderdeel van het onderzoek zijn rollerbank-
proeven die we in 2011 uitvoerden. In dit 
onderzoek werd de uitstoot vergeleken van het 
rijden op het mengsel van 50% aardgas en 50% 
biogas met het rijden op puur aardgas en op 
benzine. Terwijl de auto’s stationair reden op 
bewegende rollen zijn de uitlaatgassen gemeten. 
Hieruit kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken:

• De CO2-uitstoot bij rijden op het mengsel  
 van 50% aardgas en 50% biogas is flink
 lager dan bij rijden op benzine, maar ietsje  
 hoger dan rijden op puur aardgas (dit wordt  
 verklaard doordat in het biogas rond de 35%  
 CO2 aanwezig is).      
• Er komt geen koolmonoxide vrij bij het rijden  
 op het mengsel.
• De hoeveelheid onverbrande gasdeeltjes  
 blijft bij rijden op het mengsel onder de  
 norm.
• Bij rijden op het biogasmengsel is het   
 vermogen lager dan bij rijden op benzine.

Belangrijkste conclusie: op basis van de kwaliteit 
van de uitlaatgassen houdt niets ons tegen om 
door te gaan met het rijden op het mengsel van 
biogas en aardgas.

Opwekken van elektriciteit
Op korte termijn plaatst Rijnland drie 
warmtekrachtkoppelinginstallaties (wkk’s) op drie 
awzi’s. Het biogas dat vrijkomt kan door middel 
van een wkk omgezet worden in elektriciteit 
en warmte. Met de hoeveelheid elektriciteit 
die een wkk levert kan aan 35% tot 45% van 
de energiebehoefte van de awzi waar de wkk 
staat worden voldaan. Dit betekent een lagere 
elektriciteitsrekening. De warmte die de wkk’s 
leveren is nagenoeg voldoende om de zuiveringen 
volledig te verwarmen, inclusief de slibvergisting. 
Er hoeft dus minder aardgas ingekocht te worden.

slim gebruik maken van terreinen
De terreinen waarop onze afvalwaterzuiverings-
installaties(awzi’s) staan, worden steeds meer 
gebruikt gebruikt om nog meer energie op te 
wekken door windmolens en zonnepanelen. 
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17. sTROMen Van InfORMaTIe

Iedere organisatie binnen de afvalwaterketen 
beschikt over een groot aantal gegevens. 
Dit kunnen vaste gegevens zijn (informatie 
over afmetingen en materialen van buizen) 
of inspectiegegevens (informatie over de 
kwaliteitstoestand).

Sommige gemeenten beschikken over een 
beheerprogramma dat rioleringsgegevens 
combineert met gegevens voor weg- en 
groenbeheer. Bij andere gemeenten is de kennis 
voornamelijk te vinden in het hoofd van de 
rioolbeheerder. Ook Rijnland beheert een groot 
aantal gegevens. De kwaliteit van de gegevens 
en de methode om ze te bewaren en actueel te 
houden, variëren per organisatie. Betrouwbare 
gegevens zijn echter noodzakelijk voor het 
beheer van de afvalwaterketen

Het als één organisatie beheren van de afval-
waterketen betekent namelijk het uitwisselen, 
voor elkaar toegankelijk maken van gegevens en 
streven naar uniformiteit. De mogelijkheden die 
de automatisering tegenwoordig biedt, maken 
een koppeling van verschillende  

gegevensbestanden  (grafisch en administratief) 
binnen een regio mogelijk.

De gezamenlijke vraag is welke vorm van 
databeheer aansluit op de hedendaagse wensen 
en mogelijkheden van gemeenten en Rijnland. 
Met goed databeheer kunnen beleidskeuzes 
beter onderbouwd worden en vermindert de 
kwetsbaarheid van de afvalwaterketen. De 
standaardisatie van gegevensbeheer draagt in 
belangrijke mate bij aan een doelmatig (afval)
waterketenbeheer.
 

Kostenbesparing: ++

Kwetsbaarheid voor 
personeelstekorten:

++

Kwaliteitsverbetering:  +++

top 5

Bollenstreek
Kennemerland

Midden holland
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18. OnDeRhOuD OM De BeDRIjfszeKeRheID Te VeRhOgen

De meeste gemeenten geven voldoende 
aandacht aan het onderhoud van rioolgemalen, 
drukriolering, telemetrie en drainage. Maar in 
sommige gemeenten is dit een kwetsbaar punt. 
Vooral bij kleinere gemeenten ligt jarenlang
opgebouwde kennis soms bij één of slechts
enkele personen. Bovendien is er vaak weinig tijd 
om aan deze werkzaamheden te besteden.
Deze kennis delen of samenvoegen in 
gezamenlijke onderhoudsdiensten kan deze 
kwetsbaarheid voor een deel wegnemen.
Rijnland heeft ook bedrijfsmiddelen die 
onderhoud vragen en denkt hierbij ook graag 
mee. 
 

 

Kostenbesparing: ++

Kwetsbaarheid voor 
personeelstekorten:

+++

Kwaliteitsverbetering:  ++

Midden holland

top 5
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19. MeeLIfTen MeT heT BaggeRWeRK

Baggeren van oppervlaktewater is om een 
aantal redenen nodig. Kanalen, rivieren, vaarten 
en sloten worden steeds ondieper door het 
bezinken van zand en slib. Scheepvaart kan 
hiervan hinder ondervinden. Ook kan bagger 
de doorstroming van het water belemmeren. 
Daardoor kan het water niet snel genoeg 
weg, wat in het ergste geval kan leiden tot 
wateroverlast. Tenslotte kan baggeren nodig 
zijn om vervuild bezonken materiaal van de 
waterbodem te verwijderen.

Voor een robuust watersysteem, met genoeg 
ruimte voor water, is het grootschalig bagger-
programma van Rijnland een belangrijke 
voorwaarde. De werkzaamheden in het 
baggerprogramma van Rijnland zijn jaren van te 
voren bekend. Daarom is het voor gemeenten 
mogelijk hierop in te spelen. Rijnland stelt zijn 
expertise op dit gebied aan gemeenten ter 
beschikking. gemeenten kunnen meeliften 
met de grote baggerwerkzaamheden in hun 
gebied. Deze samenwerking kan leiden tot 
efficiëntiewinst en kostenbesparing.

Kostenbesparing: +++

Kwetsbaarheid voor 
personeelstekorten:

++

Kwaliteitsverbetering:  +
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20. sChaaLVeRgROTIng BIj heT VeRheLpen Van sTORIngen

Vet, bakolie en schoonmaakdoekjes die 
bijvoorbeeld via het toilet doorgespoeld 
worden, zijn een belangrijke oorzaak voor veel 
storingen en verstoppingen in de riolering en de 
afvalwaterzuivering. Vooral rioolgemalen gaan 
hierdoor in storing. Dit leidt tot hoge kosten, 
overlast en soms zelfs schade. Een beperkt aantal 
storingen is acceptabel, zolang dit maar niet leidt 
tot incidenten of calamiteiten. Maar storingen 
mogen eigenlijk niet optreden onder normale 
omstandigheden. 

Door verstopte buizen en vastgelopen riool-
pompen kan overlast ontstaan, zoals water op 
straat of vervuiling van oppervlaktewater.

De afhandeling van storingen is behoorlijk 
arbeidsintensief. Naast de mensen van de 
storingsdienst is ook de rioolbeheerder 
betrokken bij de analyse en afhandeling van 
meldingen. Schaalvergroting door samenwerking 
leidt tot een verdeling van de lasten en besparing 
van de kosten. 

Kostenbesparing: ++ 

Kwetsbaarheid voor 
personeelstekorten:

++

Kwaliteitsverbetering:  +

top 5
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21. KennIsCenTRuM VOOR De RIOLeRIngszORg

Het opzetten van een kenniscentrum voor de 
rioleringszorg is een veelgehoorde wens van
gemeenten en Rijnland. Hiermee kunnen 
kennisontwikkeling en kennisoverdracht een 
goede plek krijgen. Naast de traditionele 
bibliotheekfunctie brengt een kenniscentrum 
medewerkers met elkaar in contact. Het accent
bij het doelmatiger beheren van de afvalwater-
keten is op lokale kennis komen te liggen.

Binnen zo’n kenniscentrum kan onderscheid 
gemaakt worden in visievorming, planvorming, 
investeringen, aanbesteding en uitvoering. 
Dit kan ondermeer resulteren in gezamenlijke 
inkoop.

Kostenbesparing: +

Kwetsbaarheid voor 
personeelstekorten:

++

Kwaliteitsverbetering:  ++

top 5

Leidse Regio
Bollenstreek
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22. saMen één WaTeRLOKeT

Een waterloket biedt bewoners en bedrijven 
een plek voor hun vragen, klachten en wensen 
over water en alles wat daarmee samenhangt. 
Daarnaast krijgen ze praktische informatie en 
tips vinden om de riolering goed te gebruiken. 
Een digitaal loket lijkt een effectieve manier om 
waterinformatie te geven.

Ook kan het waterloket informatie geven 
aan burgers en bedrijven over intensievere 
regenbuien als gevolg van klimaatontwikkeling 
en de gevolgen daarvan voor water op straat. 
Dit bevordert de acceptatie van (tijdelijke) 
wateroverlast. Bovendien kunnen wensen voor 
water in de wijk worden verzameld.

Via het waterloket geven de gemeente en het 
waterschap niet alleen waterinformatie, maar 
door interactie met burgers en bedrijven krijgen 
deze instanties steeds meer actuele informatie 
over het functioneren van het watersysteem en 
de waterketen.

Het samen ontwikkelen van een digitaal water-
loket, het produceren van informatiemateriaal
en bemensen van het fysieke waterloket, 
voorkomt dat de organisaties hier afzonderlijk 
energie in steken. Ook waterleidingbedrijven en 
de provincies zijn mogelijk interessante partijen 
om vorm te geven aan een waterloket.

Kostenbesparing: ++

Kwetsbaarheid voor 
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