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SAMENVATTING WATERTAKENPLAN VOOR RO
Onderdeel: OMGAAN MET REGENWATER BIJ ONTWIKKELINGEN
In de nieuwe wetgeving is er een uitdrukkelijke zorg neergelegd bij de terreineigenaar voor het
omgaan met hemelwater (ofwel regenwater). De terreineigenaar is in eerste instantie zelf
verantwoordelijk voor de verwerking van regenwater van zijn eigen terrein. Pas als hij het water zelf
redelijkerwijs niet kan verwerken, en de gemeente kan dat eenvoudiger of doelmatiger dan heeft de
gemeente een taak (zorgplicht) in de inzameling en de verwerking van het regenwater. Het verwerken
van regenwater op particulier terrein ontlast het rioolstelsel.
De gemeente heeft als doel waterkwaliteit te verbeteren en overlast te verminderen door minder
schoon regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie af te voeren dan nu het geval is. Daarnaast
willen we verdroging tegengaan door regenwater vast te houden in het gebied. De gemeente streeft
ernaar om invulling te geven aan deze zorgplicht, waarbij onderscheid wordt gemaakt in bestaand
stedelijk gebied, nieuw stedelijk gebied en het buitengebied.
Bestaand stedelijk gebied
Als de gemeente de bestaande gemengde riolering in de straat vervangt in gescheiden riolering wordt
openbaar terrein en ook (een deel van) de verharding op particulier terrein (bijv. de voorzijde van de
woning) zoveel mogelijk afgekoppeld van de riolering. Zowel gemeente als particulier spant zich in om
schoon regenwater schoon te houden.
De terreineigenaar wordt niet verplicht tot verwerken van regenwater op eigen terrein wanneer er geen
verandering qua bebouwing plaatsvinden op zijn perceel. Bij het bijbouwen (bijv. aanbouw aan woning
of garage) of het verbouwen waarbij het verhard oppervlak wijzigt dient in beginsel regenwater te
worden geïnfiltreerd maar is er geen verplichting om regenwater vast te houden of te infiltreren. Als
het regenwater niet wordt vastgehouden dan is er de verplichting om regenwater gescheiden van
afvalwater aan te bieden op de erfgrens of aan te sluiten op bestaande huisriolering op eigen perceel.
Dit is afhankelijk van de grootte van de bijbouw. Bij de herbouw van bestaande bebouwing is er de
verplichting tot verwerken van regenwater op particulier terrein (infiltratiekratten, wadi, poel), mits de
grondwaterstand dit mogelijk maakt. Bij een te hoge grondwaterstand worden voorwaarden met het
waterschap en de gemeente besproken als het gaat om compensatie van benodigde waterberging.
Nieuw stedelijk gebied
Bij nieuwbouwwijken (ook inbreidingswijken) of de herinrichting van een woonwijk wordt de
verplichting tot verwerking van regenwater op particulier terrein afhankelijk gesteld van het
waterhuishoudings- en rioleringsplan voor die wijk. In het openbaar gebied wordt meestal een systeem
aangelegd dat uitgaat van verwerking van regenwater op openbaar terrein.
Bij particuliere initiatieven van nieuwbouw is er de verplichting tot verwerken van regenwater op eigen
terrein (infiltratiekratten, wadi, poel), mits de grondwaterstand dit mogelijk maakt. Bij een te hoge
grondwaterstand worden voorwaarden met het waterschap en de gemeente besproken als het gaat
om compensatie van benodigde waterberging. Uitgangspunt voor het plan is hydrologisch neutraal
ontwikkelen, de stappen in de beslisboom in figuur 1 kunnen hierbij helpen. Kaart 11045 (bijlage) geeft
een beeld van de kansen om water op eigen perceel te verwerken en de locaties waar een vorm van
gescheiden riolering ligt.

Figuur 1 Beslisboom omgaan met regenwater binnen bebouwde kom

Buitengebied
Bij particuliere initiatieven regenwater vasthouden bij voorkeur op eigen perceel. Wanneer het
goedkoper is om een naastgelegen perceel te benutten voor waterberging mag dit met onderbouwing
worden gedaan. De beslisboom in figuur 2 kan helpen in de afweging.

Figuur 2 Beslisboom omgaan met regenwater buiten bebouwde kom

Invloed van breuken op waterhuishouding
Door de ligging van onze gemeente op de Peelrandbreuk is er een aanhoudende onvoorspelbaarheid,
en lastige relatie tussen mens en water. De gemeente is een trechter van waterlopen en beken. Door
de breuken in de ondergrond komt het water op de meest onverwachte plekken aan de oppervlakte.
Doordat wij grondwaterstanden meten en ook door de inmiddels aanwezige gebiedskennis hebben we
een beeld van de plekken waar hoge grondwaterstanden zijn en de plekken met lagere
grondwaterstanden. Op kaart 11045 (bijlage) staan de breuken zoals die in de kernen aanwezig zijn
met daarbij ook vlekken waar kansen zijn om regenwater te infiltreren/vast te houden in het gebied
(lage grondwaterstanden) en waar geen of weinig kansen zijn om water vast te houden (hoge
grondwaterstanden). Een overzicht van de breuken in onze gemeente is weergegeven in afbeelding 3.
De feitelijke Peelrandbreuk is niet duidelijker zichtbaar maar bekend is dat deze loopt van Bakel naar
de Mortel en vervolgens dwars door Gemert.

Afbeelding 3 Breuken in Gemert-Bakel

Informatie op gemeentelijke website
Op onze website www.gemert-bakel.nl/ bouwen-en-ruimte/ bij het onderwerp water kunnen inwoners
informatie vinden over ons waterbeleid. Bij de informatie staat ook de link naar de landelijke site
www.dinoloket.nl waar inwoners gegevens over grondwaterstanden kunnen vinden.
Tevens is de kaart toegevoegd die initiatiefnemers kan helpen over hoe zij moeten omgaan met
regenwater in hun ontwikkeling. Daarvoor is de link Watertoets in het digitaal loket ook toegevoegd
waar de beslisbomen zoals in deze samenvatting staan zijn opgenomen.
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