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A.1 (EUROPEES) KAD
DERRICHTLIJN WATER
R (2009)
De Europesse Kaderrichtlijn Water (K
KRW) is erop
p gericht op Europees niv
veau de kwaaliteit van watersystemen
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en, onder me
eer door lozin
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e waterwetge
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ONAAL) WAT
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e inrichting van
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Watervergu
unning
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d verschillen
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beheerwetten
n op in één Watervergun
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nning. Het ggaat hierbij om een scala
a
van handelingen in wate
ersystemen die
d voorheen
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Veel activite
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g
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kan dan m
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n volstaan. Lozingen va
an hemelwater uit het ggemeentelijk
k rioolstelsell
bijvoorbeeld
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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:
Bedrijven:
Openbaar gebied:

Besluit lozing afvalwater huishoudens
Besluit lozen inrichtingen
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 niet-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
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wateroverlast plaatsvindt. 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
Gebruiksbesluit
Wet milieubeheer
Wet ruimtelijke ordening
- Monumentenwet
- Mijnbouwwet
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
- Flora- en faunawet
- Natuurbeschermingswet
- Diverse gemeentelijke en provinciale
verordeningen

B.6 (NATIONAAL)

(bouwvergunning)
(vergunning en melding)
(milieuvergunning en meldingsplicht)
(afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning)
(monumentenvergunning);
(mijnbouwmilieuvergunning);
(indirecte lozingen);
(ontheffing).
(handeling in een beschermd natuurgebied met
gevolgen voor habitat en soorten);
(zoals de reclame-, kap-, inrit- en sloopvergunning
en de aanlegvergunning)

WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008)

Om de ernst en de hoeveelheid van graafincidenten in Nederland in te perken is in 2008 de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten (Wion) 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 mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal
Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland
(Vewin) het Bestuursakkoord Water ondertekend. Doel van het Bestuursakkoord Water is te blijven zorgen
voor:
•
•
•

veiligheid tegen overstromingen
een goede kwaliteit water
voldoende zoet water.

De vijf partners willen dit bereiken door doelmatiger te werken, dat wil zeggen:
goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte. Noodzakelijke investeringen leiden
daardoor niet tot sterke stijging van de lokale lasten voor inwoners en bedrijven. Op die manier kan vanaf
2020 jaarlijks structureel 750 miljoen euro worden bespaard op de stijgende kosten voor veiligheid en
waterbeheer. Daardoor hoeven de waterlasten voor inwoners en bedrijven maar beperkt te stijgen, ondanks
de grote investeringen die overheden moeten doen in het waterbeheer.
De kostenbeparingen zijn als volgt verdeeld: bij de productie van drinkwater, de riolering en de
afvalwaterzuivering wordt 450 miljoen euro bespaard op de jaarlijkse kosten in 2020. Waterschappen en
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gemeenten zorgen voor 380 miljoen van die besparingen; drinkwaterbedrijven voor 70 miljoen. De overige
300 miljoen euro van de totale besparing van 750 miljoen euro wordt gevonden in het beheer van het dijken,
oppervlaktewater en de zoetwatervoorziening door Rijk, Provincies, Waterschappen en Gemeenten.
Het Bestuursakkoord Water en de Waterwet (art. 3.8) zijn de belangrijkste wettelijke/beleidskaders die ten
grondslag liggen aan de samenwerkingsverbanden in de afvalwaterketen.
Op het moment van opstellen van dit GWTP wordt landelijk gewerkt aan een aantal nieuwe
bestuursakkoorden binnen het waterdomein. De doelen uit het huidige bestuursakkoord blijven in stand,
waarbij een addendum wordt geschreven met aandacht voor de volgende toe te voegen onderwerpen:
- De kansen van de informatiesamenleving: Digitalisering en open data
- De risico’s van digitale bedreigingen, o.a. cybersecurity
- Implementatie van de Omgevingswet
- Het succes van de regionale samenwerking verder uitbouwen.
Voor de onderwerpen klimaatadaptatie en waterkwaliteit maken de BAW-partners aparte afspraken die in
aparte overeenkomsten worden vastgelegd.
Binnen de samenwerking Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel zullen we uitvoering geven aan deze
aanvullingen op het in 2011 gesloten bestuursakkoord water.
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.
C.1 (REGIONAAL)
BESTUURSAKKOORD DOELMATIGE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN
– PEELGEMEENTEN
In dit bestuursakkoord hebben de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren
en het waterschap Aa en Maas op 18 april 2013 vastgelegd hoe zij als overheden door samenwerking een
doelmatigheidswinst in de afvalwaterketen willen bereiken. Deze samenwerking tussen gemeenten onderling
en gemeenten samen met het waterschap gaat uit van het bundelen van kennis en capaciteit en het verder
professionaliseren van de beheertaken. Daarbij is geen sprake van overheveling van taken of
verantwoordelijkheden: de geldende verdeling van zorgtaken blijft. Gemeenten en waterschap verplichten
zich de afspraken uit dit bestuursakkoord uit te voeren c.q. na te komen.
De samenwerkende partners binnen de Peelgemeenten willen daar waar mogelijk en doelmatig de
samenwerking intensiveren, verder opschalen en structureren. Onderwerpen welke binnen de
Peelgemeenten uitgevoerd zullen worden om de doelstellingen ten aanzien van een kostenreductie,
verhoging van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid te realiseren, zijn:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Centraal beheer en onderhoud van gemalen
Onderhoud drukriolering
Reiniging en inspectie vrijvervalleidingen
Renovatie en reparatie vrijvervalleidingen
Meten en monitoren
Gezamenlijke databeheer
Opstellen basis gemeentelijk rioleringsplan (VGRP)
Invulling waterkwaliteitsspoor
Opstellen afvalwaterketenplan
Aanpassen eenheidsprijzen rioolinvesteringen
Onderzoek relinen
Onderzoek infiltratievoorzieningen
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XIII.

Onderzoek pompregime afvalwaterketen

Dit bestuursakkoord kan gezien worden als een actualisatie van het op 21 oktober 2009 afgesloten
Afvalwaterakkoord verzorgingsgebied rwzi Peelgemeenten. Partners verplichtingen zich om de afspraken in
dit akkoord na te komen.
Het bestuursakkoord is een bundeling van relevante afspraken tussen de gemeenten en het waterschap en
waterschap Aa en Maas. Tenzij expliciet anders vermeld, geldt het bestuursakkoord vanaf de datum van
ondertekening tot 1 januari 2021. In het laatste loopjaar zal een evaluatie plaatsvinden en een volgende
termijn worden afgesproken.
Het bestuursakkoord is een dynamisch document. Nieuwe afspraken kunnen worden toegevoegd en
bestaande afspraken worden geactualiseerd. Zo kunnen de resultaten van de studies of oriënterende
projecten leiden tot nieuwe afspraken. Het bestuursakkoord is om die reden praktisch opgezet als een set
van afspraken waaraan eenvoudig modules kunnen worden toegevoegd.
Vanzelfsprekend zijn veranderingen in dit akkoord alleen mogelijk door het sluiten van een nieuw akkoord;
dan wel door uitdrukkelijk, schriftelijk vastgelegde instemming van alle betrokken partijen.
Zodra het addendum op het bestuursakkoord water gereed is, zullen we in regionaal verband invulling geven
aan de toegevoegde onderwerpen.
C.2 (REGIONAAL)

WATERBEHEERPLAN AA EN MAAS 2016-2021

In het Waterbeheerplan staan doelen en maatregelen voor de periode van 2016 tot en met 2021. Ook
beschrijft het waterschap hoe ze inspeelt op de veranderende omstandigheden, zoals het klimaat. In vijf jaar
tijd kan er veel veranderen. Daarom controleert het waterschap tijdens de planperiode regelmatig of doelen
en maatregelen nog steeds goed gekozen zijn of dat aanpassing nodig is. Het Waterbeheerplan geeft de
basis voor dit continue proces van plannen.
Het plan is opgezet vanuit de maatschappelijke toegevoegde waarde van het waterbeheer. Bij de
beschrijving van de doelen van het waterbeheer komen de volgende invalshoeken aan bod:
• Risico’s beheersen: Het werk van het waterschap is gericht op het beheersen van risico’s voor de
mensen, de bedrijven en het (water)milieu en zo de kwaliteit van leven te behouden en waar nodig te
verbeteren voor de huidige en toekomstige generaties. Deze invalshoek gaat uit van de huidige
gebruiksfuncties en van de gemaakte afspraken over acceptabele risico’s (vastgelegd in wet- en
regelgeving of in convenanten).
• Duurzame ontwikkeling: Het waterbeheer is ook gericht op het ondersteunen van een duurzame
ontwikkeling van de leefomgeving. Het gaat dan om het gebruik van de openbare ruimte en economische
en natuurontwikkelingen. Werken aan een robuust beheer van het watersysteem en de afvalwaterketen is
van toegevoegde waarde voor al deze ontwikkelingen.
• Maatschappelijk verantwoord en vernieuwend: Er zijn diverse maatschappelijke ontwikkelingen die om
verantwoorde keuzes vragen. Dit plan geeft aan welke rol het waterschap kiest in verschillende
maatschappelijke thema’s, zoals energie en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Ook wil het
waterschap de maatschappelijke betrokkenheid vergroten.
• Effectief en efficiënt: Het waterschap streeft naar een goede kwaliteit van het werk tegen zo laag
mogelijke kosten en een minimale kwetsbaarheid. Samenwerking met diverse partnerorganisaties en het
stimuleren van initiatieven van burgers en ondernemers zijn daarbij van groot belang.
De langetermijnstrategie uit het voorgaande beheerplan wordt voortgezet voor de verschillende thema’s,
zoals waterkwaliteitsverbetering, vermindering van de kans op wateroverlast en verdrogingsbestrijding.
Daarnaast geven diverse ontwikkelingen aanleiding tot nieuwe accenten, waaronder het Deltaprogramma.
Nieuwe accenten in het plan zijn:
• de versterking van de primaire en regionale keringen (de dijken langs de Rijkswateren en langs de
regionale rivieren);
• inzet op waterbewustwording van watergebruikers: het waterschap wil investeren in het vergroten van
inzicht in eigen handelingsperspectief;
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•
•
•

helder zijn over de beperkingen en mogelijkheden die er vanuit het watersysteem zijn voor de
gebruiksfuncties;
een meer integrale, gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie (combineren van optimaliseren peilbeheer en
inrichtingsmaatregelen);
dynamisch waterbeheer: flexibel beheer op basis van actuele informatie over de situatie in het gebied en
de regionale verschillen daarin.

Anders dan het vorige waterbeheerplan beschrijft dit plan niet alleen het beheer van het watersysteem, maar
ook het beheer van de zuiveringen en de bijbehorende transportstelsels. De algemene term ‘waterbeheer’
kan daarbij dus breed worden opgevat. Via het uitvoeren en opstellen van een watertoets worden de diverse
beleidskaders gewaarborgd. Ook voor het onderliggende plan is een watertoets uitgevoerd.
C.3 (REGIONAAL)

PROVINCIAAL WATERPLAN 2016-2021

Het provinciaal waterplan is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt invulling gegeven aan het
strategische deel van het waterplan. In het tweede deel wordt het operationele deel beschreven. Het plan
beschrijft onder andere de verschillende doelstellingen van het waterbeleid in Noord-Brabant, de uitvoering
van het waterbeleid en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Ook de benodigde instrumenten en
organisatorische aspecten worden beschreven. Naast beleidsdocument dient het waterplan tevens als
toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere overheden.
Het plan is gericht op de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Verbetering van de waterkwaliteit;
Inrichting van watersystemen;
Omgaan met waterkwantiteit;
Gebruik van grondwatervoorraden.

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
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BIJLAGE B – AREAALKENMERKEN EN TERUGBLIK
Areaalgegevens
Voor het inzamelen en transporteren van het vrijkomende afval- en regenwater in de bebouwde kernen
beschikt de gemeente Gemert-Bakel over een rioolstelsel met een totale lengte van circa 112 km en 21
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 694 pompunits en verpompt via 177 km aan
persleidingen. Al dit afvalwater wordt gezuiverd op de afvalwaterzuiveringsinrichting (AWZI) Aarle-Rixtel.
Systeem

Type

Vrijvervalriolering
Gemengd/Vuilwater

Omvang

Eenheid

Gemengd

112 km

Vuilwater

30 km

Hemelwater

35 km

Overig

10 km

Drukriolering

177 km

Persleidingen van hoofdgemalen en randvoorzieningen

4,75 km
21 st

Hoofdgemalen

694 st

Drukriolering (pompunits)

13 st

Randvoorzieningen
Met randvoorziening

13 st

Zonder randvoorziening

4 st

Externe overstorten

37 st
HWA-uitlaten
10970 st

Straatkolken

4 gemalen
10 km leidingen

Drainagevoorzieningen (excl. DT-riolen)
IBA’s

st

Meetpunten

93 st
Grondwater
Afvalwater
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Toestand areaal
De leeftijdsopbouw van het de verschillende systemen is weergegeven in onderstaande tabel.

Leeftijdsklasse

Gemengde
riolering [km]

Vuilwater riolering
[km]

Hemelwater
riolering[km]

Totaal [km]

<1930

0

0

0

0

1930-1940

0

0

0

0

1940-1950

0,5

0

0

0,5

1950-1960

3,7

0

0

3,7

1960-1970

25,2

0

0

25,2

1970-1980

33,9

0

1

34,9

1980-1990

20,5

0

1

21,5

1990-2000

13,2

7,4

8,3

28,9

2000-2010

14

17,7

14,7

46,4

2010-heden

1

4,9

10

15,9

112

30

35

177

Totaal

In de periode t/m 2017 is 88% van de vrijvervalriolering geïnspecteerd. Uit de inspectiegegevens blijkt dat er
schadebeelden zijn ten aanzien van de stabiliteit. In bepaalde wijken groeien veel wortels in de riolering
omdat bomen precies boven de riolering staan en de grondwaterstanden laag staan. Wortels zoeken het
water op via lekke verbindingen van buizen. In feite dus ook problemen met de waterdichtheid, hoofdzakelijk
veroorzaakt doordat verbindingen in het systeem niet meer sluiten. Dit komt doordat buizen onderling van
elkaar zijn verplaatst als gevolg van bijvoorbeeld onregelmatige zettingen. Ligt het riool bóven de
grondwaterstand, dan treedt exfiltratie op. Ligt het riool ónder de grondwaterstand dan kunnen
zandinspoelingen optreden. Dit kan leiden tot (plotselinge) verzakkingen van het bovenliggende wegdek en
stabiliteitsverlies van de buis. De locaties zijn bekend en daar waar noodzakelijk worden reparaties
uitgevoerd. Tot slot zijn er enkele problemen geweest met de afstroming van de riolen, veroorzaakt door
wortelingroei of een instekende inlaat.
In de komende planperiode vinden nieuwe inspecties in de volgende kernen / wijken plaats: Bakel, Gemert
Molenbroek, Paashoef en Wolfsveld.
Vrijvervalriolering - geinspecteerd
Geïnspecteerd totaal

km
156

%
88%

Vrijvervalriolering - inspectiejaren
Ouder dan 10 jaar
Tussen 5 en 10 jaar
Jonger dan 5 jaar

km
8
82
66

%
5%
46%
37%
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Terugblik planperiode 2013 - 2016
Op 18 oktober 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Gemert Bakel het Gemeentelijk
watertakenplan 2013 - 2016 vastgesteld. Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad de Verlenging
gemeentelijk watertakenplan en Kostendekkingsplan 2017-2018 vastgesteld. Hier evalueren we de in dit
plan geplande activiteiten, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de planperiode het volgende
Gemeentelijk Watertakenplan. Bij de evaluatie hebben we gebruik gemaakt van de volgende deelvragen:
•
•
•
•
•
•

Wat waren de doelen?
Welke werkzaamheden zijn verricht?
Hoe is (samen)gewerkt?
Wat waren de kosten?
Was de personele capaciteit voldoende?
Hoe hoog was de rioolheffing?

Wat waren de doelen?
In het Gemeentelijk watertakenplan 2013 – 2016 heeft de gemeente Gemert Bakel de volgende ambities
geformuleerd:
1. Verminderen wateroverlast
2. Verbeteren waterkwaliteit
3. Tegengaan van verdroging
Vertaald in de zorgplichten zijn dit de opgaves in onderstaande tabel. Deze opgaves zijn op basis van de
evaluatie van maatregelen en interviews geëvalueerd.

Opgaves

Status

Zorgplicht afvalwater
1. Afvalwater wordt voor 100% getransporteerd naar het
overnamepunt

•
•
•

Jaarlijkse publiekscampagnes goed gebruik riolering
wordt gedaan.
Er is gestart met een project om foutieve aansluitingen in
het buitengebied te verminderen.
Enkele bedrijven met een eigen mestkelder lozen hun
afvalwater nog niet op de riolering.

Zorgplicht hemelwater
2. 4% minder regenwater naar riolering (van 220 ha nu
naar 212 ha in 2016)
3. Wateroverlast bij extreme neerslag wordt van
structureel, incidenteel

•
•

•
•

•

Er is actief ingezet op afkoppelen bij rioolvervanging of
bij aanpak van wateroverlastsituaties.
Bij herinrichtingen van bebouwde percelen is regenwater
vast gehouden op eigen perceel en stroomt niet meer
naar de riolering.
Op diverse plekken is wateroverlast aangepakt.
Doorstroming in riolen en bij overstorten is aangepakt
door gericht reinigen van leidingen en bijzondere
constructies
Actie met particulier om afkoppelen te stimuleren mag
meer aandacht krijgen.

Zorgplicht grondwater
4. Grondwateroverlast risico’s bekend en actieplan
opgesteld

•
•

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018

Optimalisatiestudie grondwatermeetnet is uitgevoerd.
Uitrol staat voor 2018 e.v. op planning.
We zijn ons bewust van de kwaliteit van bestaande
74 van 127

GEMEENTE
ELIJK WATE
ERTAKENPL
LAN 2019-20
023

•

dra
ainages.
Bij herinrichtinge
en wordt geke ken of ook dra
ainages
mo
oeten worden aangelegd om
m grondwatero
overlast te
verrminderen.

Bedrijfsvoe
ering
5. Kostenred
ductie waterke
eten door sam
menwerking
peelgeme
eenten en watterschap
6. Equivalen
nt nieuw opgevangen regen
nwater voor 10
00%
geïnfiltree
erd.

•
•

•

Op
p operationeel niveau wordeen voordelen behaald
b
door
sam
menwerking.
We
e hebben aand
dacht voor waat wel en niet hoort
h
binnen
de samenwerkin
ng in de waterkketen en brengen dit
zichtelijk bij het managemennt.
inz
Wa
atertoets is strructureel bij nieeuwe ontwikk
kelingen. Er is
aandacht bij loca
aties waar hett nat is en er to
och water
oet worden vas
stgehouden. D
Dit om te voorrkomen dat er
mo
exttra regenwater wordt aangeesloten op de riolering.

KRW-maattregelen
7. Gemeentte neemt deel in vastgesteld
d actieplan
•
waterteko
ort in 2015
8. Circa 27 kkm + 5 ha ingerichte natte natuurelement
n
ten in
Gemert-B
Bakel in 2027.
•
9. Circa 10 h
hectare ingerichte voorzieningen voor
waterberg
ging in beheerr (nu ca 8 ha).
•
10. Circa 30 h
hectare region
naal bergingsg
gebied ingericcht in
Gemert-B
Bakel (verantw
woordelijkheid waterschap, n
nu 0 %
gerealiseerd, verwachtting voor 2015
5 100 %, confo
orm
plichting).
KRW verp

oot gedeelte van
v de EVZ's iis aangelegd binnen onze
Gro
Ge
emeente. Enke
el nog een geddeelte Snelle Loop,
Esperloop en de
e Aa.
Er is circa 9 ha ingerichte voo rzieningen voor
aterberging in beheer bij de gemeente.
wa
De
e regionale (reserveringen) bbergingsgebie
eden zijn
opg
genomen in het BP buitenggebied voor wa
at betreft de
Ge
emeente Gemert Bakel.

Welke we
erkzaamheden zijn ve
erricht?
Onderstaan
nde tabellen bieden een overzicht
o
van
n geplande activiteiten.
a
Bij
B elke activiiteit staat aangegeven off
deze is uitg
gevoerd, in uitvoering of voorbereidin
v
g is, is herov
verwogen/ve
ervallen of uiitgesteld. In het geval de
e
activiteit nie
et is uitgevoe
erd staat de reden
r
daarva
an vermeld.
Legenda:
Uitgevo
oerd
In uitvo
oering
In voorb
bereiding
Herove
erwogen/niet meer
m
van
toepasssing
Uitgesteld

Activiteiten
n 2013 tot en
n met 2017

Statu
us

Toe
elichting

PL
LANVORMIN
NG
In 2013
2
is een BR
RP opgesteld vo
voor Bakel en Milheeze
M
om te
e
BRP Bakel en Milheeze opgessteld

bepalen wat voor soort
s
maatregellen uitgevoerd konden we om
m
wate
eroverlast aan te
t pakken.
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Activiteiten
n 2013 tot en
n met 2017

Statu
us

Toe
elichting
Dit wordt in 2018 opgepakt mett het project kllimaatbestendig
g
Bak
kel en Milheeze
e. We kijken zoowel naar de riolering
r
en hett

SWO Bakel en
n Milheeze uitvo
oeren

oppervlaktewater

rekening

houdend

met

de
e

klim
maatveranderingen.
Opstellen

acctieplan

hoe

om

te

gaan
n

met

regenwater/wa
aterstromen perr kern.
Opstellen

plan

voor

o
om

bermsloten

water

Gee
en prioriteit aan gegeven.

strructureel
va
ast

te

onderhoud
houden

in

buitengebied
Restricties

berm
men en sloten waarbij ook reekening is gehouden met hett
vastthouden van reg
genwater.

rondom

gevoelige
wateroverlastg

bouwen
loca
aties

bij

UItg
gesteld vanweg
ge ondercapaci
citeit. Heeft in 2018 prioriteitt

in

omd
dat we samen wel
w de noodzaakk zien en er bij steeds
s
vaker op
p

opneme
en

bestemmingsp
plan
Strategie

In 2013
2
is een beleidsplan opgessteld voor het onderhoud van
n

stru
uctureel

nattte locaties wordtt ontwikkeld.
onderrhoud

en

inspecties

drainages.

Uitg
gesteld vanwege ondercapacitteit. Is wel een
n wens van de
e
afde
eling omdat blijk
kt dat veel oudee drainages slec
cht functioneren
n
met klachten als ge
evolg.

Plan van aa
anpak opstellen ivm toetsin
ng van
naleving verle
eende omgevin
ngsvergunninge
en wat
betreft regenw
waterberging en afvoeren

Gee
en prioriteit van
nuit handhavingg/VT. Binnen te
eam OB is hierr
geen capaciteit voo
or.
Gee
en prioriteit gegeven
g
omdaat het aantal storingen op
p

Beheersstrateg
gie persleidinge
en

pers
sleidingen nog wel
w mee valt. Onngeveer 5 tot 10
0 per jaar.
Er is
s gekozen om bij specifieke loocaties metinge
en uit te voeren
n

Streefbeelden opstellen voo
or periodieke toetsing
waterkwaliteit

ten aanzien van de waterkwaliliteit via het monitoringsplan
m
n
afva
alwaterketen.

Toetsing

vaan

waterkwaliiteit

is

een
n

vera
antwoordelijkheiid van het waterrschap.
Er is
s geen sprake van
v het opstellenn van streefbee
elden.

O
ONDERZOEK
In 2013
2
is onderz
zocht of de SW
WO opgaves diie in 2009 zijn
n
Studie herbepa
aling SWO opga
aves Gemert

bepaald wel allema
aal nodig zijn. D
Door nieuwe inz
zichten blijkt datt
de opgaves
o
bij Lod
dderdijk, Pandel
elaar, Kleikampe
en en West/Om
m
en Bisonstraat
B
in de
eze omvang nieet noodzakelijk zijn.
z
In 2014
2
is het onderzoek optim
malisatie behee
er drukriolering
g

Optimalisatie b
beheer drukriole
ering

uitge
evoerd. Hieruit is naar voren ggekomen dat het
h voor beheerr
en onderhoud
o
een meerwaarde biiedt om regenw
waterlozingen en
n
grotte bedrijfslozingen aan te pakkeen.
In 2017
2
is gestart met
m het kalibrerren van de insta
allaties in Bakell

Kalibratie overrstorten en controle drempelhoo
ogten

en Milheeze.
M
In 201
18 worden de ooverige installatiies gekalibreerd
d
zoda
at dit een goede basis vorm
mt voor het monitoren van de
e
overrstorten.
Eind
d 2017 is gesta
art met een studdie om meer in
nzicht te krijgen
n

Studie Klimaattbestendig Bake
el en Milheeze

hoe klimaatbestendig Bakel en Milheeze zijn. Uit de studie
e
kom
men korte termijn
n maatregelen een lange termijn
n maatregelen.
De grondwaterstan
nden worden 2 x per maand gemeten doorr

Monitoring gro
ondwaterstanden
n

een medewerker van
v
Senzer. D
Deze worden bij gehouden in
n
dino
oloket maar ac
ctieve monitorinng en analyse van gegevenss
vind
dt niet plaats van
nwege ondercappaciteit.

BEHEE
ER & ONDER
RHOUD
Reiniging en in
nspectie riolering 2013 tm 2016
6

Werrkzaamheden ziijn conform plannning uitgevoerd
d.
Rep
paraties n.a.v. in
nspecties zijn uititgevoerd voor de
d inspecties uitt

Reparaties riollering

2013 en 2014. De
D inspecties uit 2015 en 2016 zijn well
beoordeeld maar vanwege
v
onderrcapaciteit nog geen definitieff
maa
atregelenplan. Verwachtte
V
uitvooering najaar 20
018.

Renovaties ho
oofdgemalen en BBBs
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2
is een sta
art gemaakt m
met renovaties van
v
een aantall
insta
allaties. Dit loop
pt in 2018 nog ddoor.
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Activiteiten
n 2013 tot en
n met 2017

Statu
us

Toe
elichting
In

Grootschalig

onderhoud

waterdoorllatende

verhardingen

2016

is

groo
otschalig

ondeerhoud

uitgev
voerd

aan

de
e

wate
erdoorlatende verhardingen.
v
D
Dit draagt bij aan
n de verwerking
g
van regenwater bij extreme neersslag. Het advies
s is om jaarlijkss
een deel van de wa
aterdoorlatende verhardingen te reinigen.
Van
nwege ondercap
paciteit is dit pr
project nog maa
ar zeer beperktt
van de grond gekomen. In najaar 2017 een frisse
e start gemaaktt

Uitvoering optimalisatie drukriolering

met een projectleid
der op dit projecct. Dat moet erv
voor zorgen datt
we in
i 2018 en 2019
9 resultaten gaaan zien.

Aanpak stankkoverlast en aa
antasting door lozing
drukriolering E
Elsendorpseweg
g

Reliining riolering in
n 2015 onder fie
ietspad Elsendo
orpseweg zodatt
leidiing niet verder kan
k aantasten.
Klac
chten van stank
k zijn niet actueeel.

Aanpak stanko
overlast vanuit drukriolering
d
bij Smagt
in De Mortel en
n Bocht in Milhe
eeze

De luchtinblaasuniits rondom De M
Mortel en Milhee
eze zijn in 2017
7
verb
beterd en aangevuld zodat min
inder sprake is van hoge H2S
S
waa
arden en stank problemen
p
verleeden tijd zijn.
Het maaibeheer van
v
de wadi’ss, waterpartijen
n en sloten iss

Maken plan vvoor onderhoud en beheer wadi's,
waterpartijen, rruimte voor watter langs waterlo
open.

opgenomen

in

het

beheerpaan

GBI

en

bijbehorende
e

ond
derhoudsbestekk
ken. Een beheeerplan voor waterpartijen
w
en
n
wad
di's waarin ook het uitbaggereen, herstel besc
choeiing e.d. iss
opgenomen is er no
og niet.

Beheersen

effecten

va
an

lozingen

op

aterkwaliteit
oppervlaktewa

Er zijn
z
nog weinig
g metingen uitggevoerd. Er is inmiddels well
aandacht voor bin
nnen het projecct meten en monitoren
m
in de
e
afva
alwaterketen.

VERBETER
RINGSMAAT
TREGELEN
Na een studie in 2013 samen m
met het watersc
chap bleek datt
deze
e

waterbergin
ng

die

was

geprojecteerd
d

tussen

hett

bed
drijventerrein Wolfsveld
W
en dee wijk Paashoe
ef onvoldoende
e
effect had op he
et oppervlaktew
waterniveau.Voo
oralsnog is ditt
SWO Park Gro
oeskuilen

projject in 2013 komen te verrvallen, mede ook vanwege
e
finan
nciering.
Het is inmiddels be
ekend dat we ssteeds vaker wel
w op zoek zijn
n
naar ruimte voor wa
ater dus als er zzich kansen voo
ordoen op deze
e
loca
atie dan wellicht nog eens kritisc
sch bekijken.
Dez
ze maatregelen hebben geleidtt tot meer bergin
ngscapaciteit in
n
het centrum van Gemert.
G
De Mole
lenstraat is hierrdoor ontlast en
n
er wordt
w
meer reg
genwater in hett gebied geinfilttreerd door hett

SWO Pandelaar Gemert / Kassteelgracht:
eind, Vondellaa
an, W. de Haas
sstraat,
Betreft Kruise
Kerkstraat, N
Nieuwstraat, Ridderplein. Verrgroting
leidingen

n
en

aanleg

in
nfiltratieleidinge
en

bij

centrumplan G
Gemert

afko
oppelen.
Voo
orlopig is hier geen extra wa
waterberging aa
anlegd. Met de
e
herw
waardering van de wegen kan dit project wel weer aandachtt
krijg
gen. Te beginne
en met een verbbinding op de Komweg
K
waarna
a
achtter overstort Pandelaar
P
ruim
mte voor wate
er kan worden
n
gecrreeerd.
Na een studie in 2013 was dee conclusie da
at de beoogde
e

De SWO op
pgaves bij Lo
odderdijk, Pan
ndelaar,
Kleikampen en
n West/Om en Bisonstraat
B

wate
erbergingen t.b
b.v. de SWO nniet noodzakelijjk zijn. Daarom
m
zijn deze projecten in 2013 vervalleen.
Huid
dige inzichten laten zien dat we wel degellijk ruimte voorr
wate
er moeten creee
eren.
Er is
s hier extra infilltratieriolering nnaast de bestaa
ande gemengde
e

Aanpak Churchillaan waterove
erlast

leidiing aangelegd. Dit helpt in de meeste situa
aties voldoende
e
tege
en wateroverlast.

Wateroverlast Van Loestraat

Op deze
d
locatie is een
e drempel aaangepast zodat regenwater niett
mee
er op straat blijftt staan en afstrooomt richting ee
en woning.
Hee
eft minder prioriiteit gehad omddat hier beperktt woningen lastt
hebben van water. Wordt opgepaakt nadat heron
ntwikkeling Pastt

Aanpak watero
overlast Gautiussstraat

Atte
endorenstraat heft

plaatsgevvonden.

Wel

al

een

plan
n

ontw
worpen om reg
genwater in Geemert Noord te
e hergebruiken
n
en/o
of af te voeren. Krijgt
K
in 2018/20019 aandacht.
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Activiteiten
n 2013 tot en
n met 2017

Statu
us

Toe
elichting
Worrdt naar verw
wachting in 20018 aandacht aan gegeven..

Aanpak grondw
wateroverlast Valeriusstraat
V

Inmiiddels weer actueel ook via G
Goed Wonen waardoor
w
er nu
u
geza
amenlijk met we
egen een uitvoeering wordt voorrzien.
Dez
ze werkzaamheden zijn in 20144 uitgevoerd met
m de gedachte
e

SWO Bakel en
n Milheeze:
Rioolverbeterin
ng Schoolstraa
at, Auerschoottseweg,
van de Poelsstraat Bakel ivm wateroverlast en
oppervlaktewa
aterkwaliteitsasp
pect

dat de wateroverrlast in Bakel Zuid zou verminderen. De
e
uitge
evoerde maatre
egelen zijn wel positief voor de
d doorstroming
g
in de
d riolering ma
aar hebben nog
og niet het effe
ect bereikt van
n
mind
der wateroverlast.
Afge
elopen jaren ve
eel metingen geedaan aan het rioolstelsel om
m

SWO Bakel en
n Milheeze:
Aanpak

de overlast
o
situatie te begrijpen, oook samen met het
h waterschap..

wateroverlast

Bergroos
sstraat,

at omgeving Da
akworm
Bottelroosstraa

Met nieuwe meetg
gegevens wordtt nu een nieuw
we doorrekening
g
gem
maakt in het pro
oject klimaatbesstendig Bakel en Milheeze. De
e
aanp
pak van deze wateroverlast
w
heeeft hierin prioritteit.
In 2015 is op een groot deeel van het Kerkeind een
n
infilttratieleiding aan
ngelegd. Bovenddien is een watterberging in de
e

SWO Bakel en
n Milheeze:

Boc
cht aangelegd zo
odat regenwateer niet meer tot overlast
o
leidt op
p

Aanpak watero
overlast Kerkein
nd Milheeze

het Kerkeind. De Maatregelen
M
werrken positief, all zijn er nog well
verb
beteringen nodig
g op andere pleekken in Milheez
ze.
In 2015
2
is er een
n extra regenw
waterleiding op de Renseweg
g

Aanpak watero
overlast Rensew
weg en Zandstraat in
De Mortel

aangelegd met een
n grote wadi enn afvoerende slloot. Bovendien
n
zijn er maatregelen
n getroffen in dde Zandstraat om
o water uit de
e
won
ningen te houde
en bij extreme neerslag. Voorr zover bekend
d
hebben de maatreg
gelen het juiste eeffect bereikt.
Gee
en prioriteit gege
even omdat hieer vanuit de wijk
k geen klachten
n

Wateroverlast op Boskant in Handel
H

kom
men over water in de woningeen. Water op straat
s
heeft een
n
lage
ere prioriteit.

VERVANG
GINGSMAAT
TREGELEN
In 2016
2
is de rioolvervanging inn de Predikant Swildenstraatt
Rioolvervangin
ng Predikant Sw
wildenstraat

uitge
evoerd. Gelijktijjdig is een hem
melwater leiding
g aangelegd en
n
een drainage voorz
ziening aangebrracht.
Van
nuit het wegbeheer was het weenselijk om dez
ze straat aan te
e
pakk
ken. Omdat in de omgeving oook kansen warren om water te
e

Rioolvervangin
ng Molenakkersstraat

infilttreren en de rio
olering een optiimalisatie vroeg
g is de riolering
g
hierr vervangen en is
i het IT systeem
m vergroot.
De oudste
o
riolering
g van de gemeeente uit de jaren
n 40 vroeg echtt

Rioolvervangin
ng Bloemerd

om vervanging. Gelijktijdig
G
is aafgekoppeld en
n een infiltratie
e
stels
sel aangebracht.
De Groeskuilenstrraat vroeg om
m een herinrich
hting. Op een
n
ged
deelte van deze straat is gelijktitijdig de riolering
g vervangen en
n

Rioolvervangin
ng Groeskuilensstraat

een gescheiden sttelsel aangebraacht dat t.z.t. wordt
w
gekoppeld
d
aan het gescheide
en stelsel dat in de Preside
entenbuurt gaatt
kom
men.

KRW
W MAATREGELEN
Afge
elopen jaren is binnen het IGP
P een groot dee
el van de Snelle
e
loop
p/ Esperloop alls EVZ ingerichtt. Tevens is voo
or een deel ookk

EVZ Snelle loo
op / Esperloop

een beekherstelopgave door het waterschap uiitgevoerd. Er iss
nog wel een restopgave op de Sneelle Loop.
Is in
n 2017 gerealise
eerd gezamenlijjk met de aanleg van de Noord
d

EVZ Peelse Lo
oop

Om..
Van
nuit het watersc
chap wordt hieer nu aangetro
okken. Voor de
e
rece
ent opgeleverde
e Peelse Loop lligt er een beheerplan en ookk

Beheerplan op
pstellen EVZ's

voorr de overage EVZ's komen
en die er. Ge
emeente wordtt
betrrokken bij het opstellen en oook de uitvoeriing gebeurd in
n
overrleg.

Verwerken
e
waterbergende

natte

nattuurelementen

voorziening
gen

en

en

regionale
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Activiteiten
n 2013 tot en
n met 2017

Statu
us

Toe
elichting

bergingsgebied
den in bestemm
mingsplan

Maken

beheerafspraken

E
EVZ's

en

ge
edeelde

eente
terrainen waterschap en geme

Er zijn
z
afspraken gemaakt met waterschap over beheer en
n
ond
derhoud. Waters
schap voert uit een gemeente draagt
d
financieell
bij.

OVERIG
GE INVESTE
ERINGEN
Reliningen Elsendorpseweg, Ruijschenberg
gstraat,

plan
nperiode twee keer
k
gezamenlijjk met de peelg
gemeenten een
n

eelgemeenten in 2015
Swildenstraat samen met Pe

besttek voor relining
gen op de markkt gebracht. Be
eide keren heeftt

en 2016

Gem
mert Bakel een aantal
a
riolen late
ten relinen.

van

de

Elsenstrraat

en

N.a..v. inspecties van de rioleering hebben we afgelopen
n

Predikant

Pater

FACIILITAIR / OV
VERIG
Van
nuit de WION kwam er eenn taak op ons af voor hett
vers
stekken van leiidinggegevens. Deze hebben
n we eerst zelff
Invoering WION

uitge
evoerd maar va
anuit kosten effificiëntie hebben we sinds 2017
7
met Antea afspraken gemaakt enn zorgen zij voo
or de uitvoering
g
hierrvan.

Telefoonkosten
n reductie doo
or GPRS modu
ules bij
gemalen en BB
BB's

In 2013
2
zijn alle hoofdgemalen
h
een BBB's voorr zien van een
n
GPR
RS

module.

Dit

heeft

geeleidt

tot

miinder

telefoon
n

aansluitingen.
Van
nuit bedrijfsvoe
ering is het

initiatief geko
omen om alle
e

stroomaansluitingen te voorzien vvan slimme metters zodat meerr
op stroomverbruik
k kan worden gemonitord en
e gestuurd in
n

Project Slimme
e Meters

beheer en onderho
oud. Met zo'n 3300 stroomaans
sluitingen vanuitt
riole
ering was dit een
n hele opgave. Hier is in 2017 mee gestart en
n
uitvo
oering is eerste kwartaal 2018 afgerond.

GBI actualisere
en en updaten

Van
nuit de leveran
ncier vinden stteeds update plaats om hett
beheersysteem nog
g gebruiksvrienddelijker te make
en.

AA
ANDACHTSP
PUNTEN VO
OORTKOMEN
ND UIT DE PLANPERIO
P
ODE
Er is
s een plan opge
esteld hoe we in Gemert Noorrd om gaan mett
Plan gezamen
nlijke waterberging tbv ontwikkelingen
Gemert-Noord

het regenwater om
mdat de grondw
waterstanden hiier hoog staan..
We gaan regenwater hergebruikeen om de sporrtvelden mee te
e
besp
proeien.
In de
d komende plan
nperiode wordt ddit plan uitgevoerd.

Een beheerpla
an voor waterpa
artijen en wadi's waarin

Op sommige locatties is onderhooud aan besch
hoeiingen nodig
g

ook het uitba
aggeren, herste
el beschoeiing e.d. is

maa
ar ook uitbaggerren verdient aanndacht. Dit is ee
en opgave voorr

opgenomen is er nog niet.

de komende
k
planpe
eriode om het bbeheer beter op orde te krijgen.
Van
nuit zowel waterschap als gem
meente is het wenselijk
w
dat err
ond
derhoud wordt ge
epleegd aan beeide waterlopen..
De gemeente
g
is bij de Kasteellaann belanghebben
nde vanwege de
e

Onderhoud M
Molenbroekse lo
oop en De Riips (bij

mon
numentale bomen en bij de M
Molenbroekseloo
op vanwege datt

Kasteellaan) a
als project oppakkken.

dit onderhoud
o
ook kansen
k
biedt om
m ruimte voor water
w
te maken.
Dit staat voor 2019 gepland bij hhet waterschap,,, dan gaat hett
wate
erschap ook bag
ggeren in de Moolenbroekseloop.
Van
nuit gemeente hiier tijdig bij aanssluiten en budget reserveren.
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Hoe is (samen)gewerkt?
Met de ondertekening van het Bestuursakkoord Water (2011) hebben het Rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen en drinkwaterbedrijven verklaard dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken in de
(afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot een besparing van €380 miljoen aan minder
meerkosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling.
Om invulling te geven aan de het BAW, zijn de colleges van de Brabantse Peelgemeenten en het Dagelijks
Bestuur van waterschap Aa en Maas een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Deze overeenkomst is
op 18 april 2013 in Den Bosch ondertekend. In deze samenwerkingsovereenkomst is onder andere
afgesproken dat we jaarlijks een ‘jaarplan’ maken met daarin de projecten die we willen gaan uitvoeren.
Daarnaast is vastgelegd dat er een Stuurgroep Doelmatig Waterbeheer wordt ingesteld, die de realisatie van
de doelen uit het BAW bewaakt en het jaarplan vaststelt. Er wordt in de regio samengewerkt onder de
noemer Werkeenheid Brabantse Peel.
In beginsel is gestart met het zogenaamde laaghangende fruit. We zijn gaan kijken op welke vlakken we
gezamenlijk bestekken zouden kunnen aanbesteden en het eerste resultaat was een gezamenlijk bestek
voor reinigen en inspecteren in 2013. Sinds die tijd zijn ook andere zaken samen opgepakt zoals:
•
•
•
•
•

•
•

Gezamenlijke aanschaf Rioolinspectie- en onderhoudsmodule (RION)
Het opstellen en uitvoeren van reliningenbestekken
Inventarisatie besparingsmogelijkheden in het kader van doelmatig waterbeheer
Renovatie- en reparatiestrategieen vrijvervalriolering
In 2016/2017 heeft de voorbereiding plaats gevonden voor een nieuw bestek kolken reiniging en en een
nieuw bestek rioolreiniging en inspectie. Beide bestekken lopen vanaf 2018 en alle 6 de peelgemeenten
zijn aangesloten..
In 2016 en 2017 is een optimalisatie grondwatermeetnet uitgevoerd. Dit vormt de basis om kwalitatief
betere gegevens te krijgen met minder peilbuizen. De komende jaren vindt uitvoering van dit plan plaats.
In 2017 is het monitoringsplan afvalwaterketen opgeleverd. De komende jaren vindt uitvoering van dit
plan plaats. Er wordt gestart met het op orde krijgen van de meetgegevens en kalibratie van sensoren en
controle van hoogten is hiervoor de basis. Bovendien komen er ook nieuwe meetpunten bij om meer te
kunnen sturen in het afvalwatersysteem.

De wens om samen te werken was er al voor het BAW. De samenwerking is positief geweest met gedreven
medewerkers in iedere gemeente. Echter tijd bleek een factor waardoor projecten vertraging opliepen. Sinds
een kleine 2 jaar is er structurele overleg tussen de managers en sturen zij meer op de resultaten. Per
project is veelal een trekker aangewezen vanuit de gemeenten. Hierdoor konden de lasten worden verdeeld.
Je hoeft niet ieder project zelf op te zetten waardoor het per saldo minder tijd vraagt. Anderzijds hebben we
gemerkt dat samenwerken vooral in het voortraject wat langer kan duren omdat de neuzen dezelfde kant op
moeten staan. Zeker als het gaat om gezamenlijke bestekken.
Sinds dat er een procesbegeleider en project assistent zijn aangewezen wordt er structurele gewerkt en
komen projecten gemakkelijker van de grond. Het is en blijft wel belangrijk dat de gemeenten op toerbeurt
een trekker leveren voor een project of een directievoerder of toezichthouder. Gezien de krapte op
personeelsvlak binnen de gemeenten is dit soms wel een uitdaging. Wellicht dat uitbesteden van taken
hierin kan helpen.

Was de personele capaciteit voldoende?
Er is structureel te weinig capaciteit geweest om de rioleringstaken compleet op te kunnen pakken.
Was er ten tijde van het opstellen van het vorige watertakenplan nog een afdeling RO waar een
beleidsmedewerker water zat en een afdeling openbaar beheer waar een beleids‐ en beheermedewerker
riolering zat. Na de gemeentelijke reorganisatie is er in 2014 een beleids‐ en beheermedewerker riolering
aangesteld voor 24 uur. Hoewel er wel degelijk geprobeerd is werkzaamheden uit te besteden zijn met name
beheertaken blijven liggen.
In 2015 heeft een reorganisatie van het team OB plaats gevonden. Daaruit bleek dat de beleidstaken en
beheertaken beter niet bij een persoon zouden worden ondergebracht. Het resultaat van de reorganisatie
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was dan ook dat we vakspecialisten en beleidsmedewerkers hebben gekregen. Hoeveel uur er precies voor
de vakspecialist riolering en de beleidsmedewerker riolering nodig zijn is hier niet uit te halen.
In 2016 en nog meer in 2017 hebben we personeel boven formatie ingehuurd zodat er veel werkzaamheden
zijn opgepakt. Betrof het in 2016 uren voor tekenwerkzaamheden en inhuur van een nieuwe vakspecialist
riolering en water. Voor 2017 betrof het voor een groot deel het realiseren van een aantal inkopen voor
onderhouds‐ en reinigingscontracten van vrijvervalriolering, drukriolering en gemalen. En hebben we met
deze inhuur ook een aantal projecten (Aanpak wateroverlast Bakel en Milheeze, Grip op drukriolering) op
kunnen pakken die zijn blijven liggen.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de beoogde uren bij vaststelling van het Gemeentelijk
Watertakenplan en de werkelijke geschreven uren van de afgelopen jaren. Wat op valt is dat uren voor
communicatie, financiën en ICT niet terug komen in dit overzicht. Dit is een aandachtspunt om mee te
nemen in de inschatting van benodigde uren voor de komende planperiode.
uitgangspunt 2012 werkelijke uren geschreven
FTE
uren
2014 2015
2016
Medewerker belastingen
beleidsmedewerker riolering, zowel beleid als beheer
indirecte uren, doorbelasting RO en BMO
toezicht riolering vrijverval
toezicht drukriolering
uitvoering riolering door onderhoudsdienst
rioleringsbeheer, samenwerking en GRP
vrijvervalriolering
drukriolering
extra uren ivm hemelwaterzorgplicht
extra uren ivm grondwaterzorgplicht
rioleringsprojecten PL, voorbereiding, toezicht
gemalenbeheer door Helmond
inhuur personeel boven formatie

0,25
1
0,7
0,3
0,2
0,4

0,2
0,2

350
1400
980
420
280
560

280
280

4550

2017

250

250

250

250

257
408
386
228
165
1027

445
388
312
228
67
530
100

386
324
249
264
72
613
120
342

342
552
481
270
60
250
699

2320

2620

2904

2721

uitgangspunt 1 FTE = 1400 uren

Wat waren de kosten?
Onderstaande tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven en exploitatiekosten. Onder
investeringskosten vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Onder exploitatiekosten verstaan we alle
overige beheer- en onderhoudskosten.

Jaar

Geplande
investeringen
verbeteringen
(totaalbedrag)

Geplande
investeringen
vervangingen
(totaalbedrag)

Werkelijke
investeringen
verbeteringen(totaal
bedrag)

Werkelijke
investeringen
vervangingen
(totaalbedrag)

2011

€395.400

€ 367.000

€0

€ 28.931

2012

€395.400

€ 367.000

€ 99.307

€ 401.507

2013

€395.400

€ 367.000

€ 556.861

€ 43.397

2014

€395.400

€ 367.000

€ 456.567

€ 225.763

2015

€395.400

€ 367.000

€ 288.000

€ 170.934
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2016

€ 165.375

€782.992

€ 311.340

€ 108.942

2017

€ 465.375

€782.992

€ 127.690

€ 356.952

2018

€ 465.375

€782.992

Sinds 2016 staat er een behoorlijk bedrag voor vervangingen. Dit is tot op heden niet gerealiseerd omdat
een grootschalige herinrichting van een woonwijk op zich heeft laten wachten. Inmiddels is er een nieuw
wegenbeheerplan waardoor er vanuit wegen ook middelen zijn om dit project wel op te pakken. Het project
genaamd 'presidentenbuurt' wordt in 2018 opgestart en de verwachting is dat de uitvoering pas start in 2019
en verder.
In de tussentijd zijn wel andere projecten integraal opgepakt. Zo heeft in 2016 een herinrichting van de
Predikant Swildenstraat plaats gevonden en in 2017 een herinrichting van de Viltstraat. Bovendien zijn
afgelopen jaren veel wateroverlastlocaties aangepakt en hebben we verbeteringsmaatregelen uitgevoerd.
Jaar

Geplande exploitatielasten (totaalbedrag)

Werkelijke exploitatielasten (totaalbedrag)

2010

€ 729.908

€ 729.908

2011

€ 774.182

2012

€717.962

€ 754.869

2013

€ 816.650

€ 1.140.549

2014

€806.650

€ 1.013.437

2015

€ 792.650

€ 1.004.960

2016

€ 1.014.518

€ 999.769

2017

€ 1.056.100

€ 1.010.794

2018

€ 953.550

Vanaf 2010 zijn de getallen bovenstaand op een rij gezet. We hebben met de peelgemeenten namelijk een
ambitiedocument opgesteld waarin we aan hebben gegeven wat we zouden verwachten aan uitgaven in
2020 met als referentiepunt het jaar 2010.
Als we naar de jaarlijkse exploitatielasten kijken dan lijkt het alsof we binnen de verwachtte uitgaven 2020
blijven. Echter de personeelskosten zijn conform de huidige cijfers aanzienlijk hoger en de feitelijke
werkzaamheden aan riolering zijn fors lager begroot voor de komende jaren.
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Hoe hoog was de rioolheffing?
Jaar

Gepland
heffingstarief

Werkelijk
heffingstarief

2012

€ 168

€ 168

2013

€ 168

€ 168

2014

€ 168

€ 171

2015

€ 168

€ 173

2016

€ 168

€ 175

2017

€ 172

€ 176,75

2018

€ 177

€ 174,96

Dit is het tarief voor categorie a, zie onderstaande tabel.
Het plan was om rioolheffing in de periode 2013 tot en met 2016 maar enkel met inflatiecorrectie te laten
stijgen.
Categorie

Rioolheffing 2013 t/m 2016
Verhoging
Basisbedrag

/

500 m3 extra

a) Vast bedrag voor waterverbruik tot ten hoogste 250 m3 waterverbruik

€ 168,00

b) Vast bedrag voor waterverbruik van 251 tot ten hoogste 1000 m3

€ 204,00

c) Vast bedrag + verhoging per 500 m3 voor waterverbruik van 1001 tot ten hoogste 5000 m3

€ 204,00

€ 24,00

d) Vast bedrag + verhoging per 500 m3 voor waterverbruik boven 5000 m3

€ 396,00

€ 18,00
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Totaaloverzicht Uitgaven
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Kostendekkingsplan
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BIJLAGE D – VERVANGINGSPROGRAMMA 2019-2023
Binnen het team openbaar beheer is een start gemaakt met een integrale planning. Voor deze planperiode zijn er vanuit wegen, verlichting, groen en riolering
middelen beschikbaar om de volgende projecten uit te voeren. In deze planning staan de bijdragen vanuit riolering genoemd zoals deze zijn opgenomen in het
kostendekkingsplan. Het betreft:
bedrag klimaat
bedrag
vervanging (excl. maatregel (excl.
VAT en W&R)
VAT en W&R)
Prinat

2018

afkoppelen regenwater rondom Prinat (Past Attendorenstraat, Past. Gautiusstraat en Pastoor
Prinetiusplantsoen)

€ 109.245

Gemert Noord

2019

€ 213.426

vervanging riolering + aanleg hemelwater afvoerleiding (HWA) Kapelaan Sickingstraat, Overste Suijsstraat,
Past. Attendorenstraat, Pastoor Gautiusstraat, Pastoor Santfoortstraat, Pastoor Strijboschstraat

€ 98.000

aanleg HWA Vondellaan (Past. Santfoortstraat toe Molenbroekseloop)

€ 44.755

Vervanging riolering Vicaris v.d. Asdonckstraat

€ 156.800

Aanleg HWA Vicaris v.d. Asdonckstraat tbv afvoer Hove Vogelsanck

€ 250.266

Aanleg HWA Vondellaan (tussen Past. Attendorenstraat en Past. Santfoortstraat)

€ 21.000

Aanleg HWA Sleutelbosch

€ 41.290

€ 226.839

Vervanging riolering Sportlaan + aanleg waterberging Sportpark (gedeelte budget moet uit "voorziening
waterberging" komen)

€ 543.516

€ 1.011.086

€ 328.347

2019
2019

€ 68.855

2019
2020

€ 105.024

2020

2021
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bedrag klimaat
bedrag
vervanging (excl. maatregel (excl.
VAT en W&R)
VAT en W&R)
Presidentenbuurt

2019

€ 517.082

2019

€ 336.103

Vervanging riolering en aanleg HWA Borretstraat, Diederikstraat, Jan van Amstelstraat, President
Gerartsstraat

€ 36.500

Aanleg hemelwater afvoerleiding naar visvijver

2020

€ 515.029

€ 334.769

Vervanging riolering en aanleg HWA Bisonstraat, Drossard Meijerstraat, President Verhofstadtstraat,
President Verpoortenstraat

2021

€ 934.317

€ 607.306

Vervanging riolering en aanleg HWA Burg Rietmanstraat, Dros de la Courtstraat, Griffier Corstensstraat, Het
Frans Brugske, Molenakkerstraat, Pater van den Elsenstraat, Rechter van Berckelstraat, Van Beekstraat

2022

€ 131.181

€ 85.268

Vervanging riolering en aanleg HWA Groeskuilenstraat, Notaris van Kemenadestraat

2023

€ 687.408

€ 446.816

Vervanging riolering en aanleg HWA Dr. Douvenstraat, Dross Meijerstraat, John F Kennedystraat, Prins
Bernhardstraat, Prior Davidstraat, Prior Jacobstraat, Town Majordrakestraat, van Eupenlaan

€ 2.785.017

€ 1.846.761

St. Annastraat / Cortenbachstraat/Valeriusstraat

2020

€ 592.856

€ 385.357

Vervanging riolering en aanleg hemelwatervoorziening St. Annastraat+ Lodderdijk tot aan rotonde Predikant
Swildenstraat

2021

€ 139.900

€ 90.935

Vervanging riolering een aanleg HWA Cortenbachstraat

€ 732.757

€ 476.292
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bedrag klimaat
bedrag
vervanging (excl. maatregel (excl.
VAT en W&R)
VAT en W&R)
Nieuwe Uitleg/klimaat maatregelen Bakel
2020

€ 557.317

€ 362.256

€ 557.317

€ 362.256

Vervanging riolering en klimaatmaatregelen Nieuwe Uitleg

Klimaat maatregel rondom Fabrieksloop
2019

€ 104.000

Aanpassingen stuwen Fabrieksloop en aanpak problematiek kwaliteit oppervlaktewater

€ 104.000
Bakel noord (klimaatbestendig Bakel)

2022

€ 1.016.752

€ 660.889

Vervanging riolering en aanleg HWA Bernhardstraat, Irenestraat, Julianastraat, Mauritsstraat,
Wilhelminastraat, Willemstraat

2023

€ 1.301.996

€ 846.297

Vervanging riolering en aanleg HWA Beatrixstraat, Emmastraat, Hendrikstraat, Magrietstraat, Marijkestraat,
Nassaustraat, Oranjestraat, Randwijk

€ 2.318.748

€ 1.507.186

Milheeze (klimaatbestendig Milheeze)
2022

€ 314.554

€ 204.460

€ 314.554

€ 204.460

Vervanging riolering en aanleg HWA Berken, Kerkeind, Marialaan

Roessel/Hoberg/Schutsboomsestraat
2022

€ 839.220

Onze referentie: 079999273 C - Datum: 25 oktober 2018
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€ 839.220
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bedrag klimaat
bedrag
vervanging (excl. maatregel (excl.
VAT en W&R)
VAT en W&R)
Dorpsstraat i.c.m. centrumplan Bakel
2021

€ 295.000

€ 191.750

€ 295.000

€ 191.750

vervangen vrijvervalleiding en klimaatmaatregelen i.c.m. centrumplan Bakel

Klimaatmaatregelen Zandstraat De Mortel

2023

€ 100.000

Aanpassingen als ook de wegverharding wordt aangepakt. Deze omgeving blijft gevoelig
voor wateroverlast.

€ 100.000
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BIJLAGE E – LOZINGSPUNTEN RIOLERING OP OPPERVLAKTEWATER [11775]
Gemeente Gemert Bakel
Kern
Code gemeente

Lokatie

Type lozing

Lozing op

Gemert

200

Bisonstraat

Gemert

201

Lodderdijk

Gemert

202

Pandelaar

Gemert

203

Vondellaan/Boekelseweg

Gemert

204

West-Om / De Hoef

Bakel

205

Bernhardstraat

Bakel

206

Dakworm

Bakel

207

Overschot

Milheeze

208

Nachtegaal

Rips

209

Oude Rips

Elsendorp

210

Scholtestraat/St. Janstraat

De Mortel

211

Koolhof

Handel

212

Strijbosscheweg

Gemert

500

Heijtsveld

gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
gemengd voorzien van
bergbezinkvoorziening
uit verbeterd gescheiden stelsel (VGS)

Breukrand

uit verbeterd gescheiden stelsel (VGS)

waterpartijen wijk breukrand

Waterrand

uit verbeterd gescheiden stelsel (VGS)

waterpartijen wijk breukrand

uit verbeterd gescheiden stelsel (VGS)

waterpartijen wijk breukrand

via verharding
uit gescheiden stelsel (GS)

waterpartijen wijk breukrand
MolenbroekseLoop

hemelwater Infiltratieriool (IT)

de Rips

Gemert
Gemert

501
502

loop naar snelle loop
Molenbroekseloop
Loop naar Rips
Molenbroekseloop
een kleine waterloop die naar de Rips gaat
een extra buitenberging en kleine waterlopen op Esperloop
Fabrieksloop naar Bakelse loop
Fabrieksloop naar Bakelse loop
Loop naar Snelle loop
Loop naar Peelse Loop
loop naar Landmeersche loop (afhankelijk van waterverdeling naar Peelse Loop)
op de Leijgraaf en indirect naar Snelle loop
Landmeersche loop
waterpartijen wijk breukrand

Gemert

503

Gemert

504

Leemrand
Slenk

Gemert

505

Wethouder Jaspershof

Gemert

506

Prinzenstraat

Gemert

507

St. Josephstraat

uit gescheiden stelsel (GS)

HWA overstort op oppervlaktewater

Gemert

508

Pandelaar

uit gescheiden stelsel (GS)

op waterloop indirect op de Rips

Gemert

509

Lieverman

hemelwater Infiltratieriool (IT)

vijver in wijk en daarna naar Molenbroekseloop

Gemert

510

Lieverman/Paaslelie

hemelwater Infiltratieriool (IT)

vijver in wijk en daarna naar Molenbroekseloop

Gemert

511

Waterlelie

hemelwater Infiltratieriool (IT)

Molenbroekseloop

Gemert

512

Fielepien

hemelwater Infiltratieriool (IT)

Molenbroekseloop

Gemert

513

Ind. Wolfsveld - Raam 16

hemelwater Infiltratieriool (IT)

op waterberging nabij bedrijventerrein daarna op Molenbroekseloop

Gemert

514

Ind. Wolfsveld - Dommel 47

uit gescheiden stelsel (GS)

lozing via bedrijventerrein op Molenbroekseloop

Gemert

515

Ind. Wolfsveld - Dommel 29

uit gescheiden stelsel (GS)

lozing via bedrijventerrein op Molenbroekseloop

516

Ind. Wolfsveld - Mark

uit gescheiden stelsel (GS)

Gemert

517

Ind. Wolfsveld - Raam 20

hemelwater Infiltratieriool (IT)

lozing via bedrijventerrein op Molenbroekseloop
waterberging nabij bedrijventerrein

Gemert

518

Ind. Wolfsveld - Roer

uit gescheiden stelsel (GS)

waterberging nabij bedrijventerrein

De Mortel

519

Industr Zandstraat

uit gescheiden stelsel (GS)

waterberging nabij bedrijventerrein

De Mortel

520

Welpenheuvel

via waterdoorlatende verharding

waterberging nabij woonwijk

De Mortel

521

Abtshof 6

uit gescheiden stelsel (GS)

Molenbroekseloop

De Mortel

522

Abtshof 18

uit gescheiden stelsel (GS)

Molenbroekseloop

Gemert
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De Mortel

523

Abtshof 30

uit gescheiden stelsel (GS)

Molenbroekseloop

Milheeze

524

Milheeze

525

De Bocht/Binnenveld
Bocht

Verbeterd gescheiden stelsel (VGS)
uit gescheiden stelsel (GS)

Indirecte lozing op snelle loop

Bakel

526

Verbeterd gescheiden stelsel (VGS)

527

Groenveld
Korhoenstraat

Fabrieksloop naar Bakelse loop
waterloop in het dorp

De Rips
De Rips

528

Mr. Hertsigstraat

Gemert

529

Gemert

Indirecte lozing op snelle loop

Verbeterd gescheiden stelsel (VGS)
hemelwater Infiltratieriool (IT)

waterloop in het dorp aan Blaarpeelweg

Ind. Wolfsveld - Vliet

Gescheiden stelsel (GS)

op waterberging op bedrijventerrein daarna naar Molenbroekseloop

530

Groeskuilen 102

Gescheiden stelsel (GS)

waterloop in de straat

Gemert

531

Achter Leemrand 31

Gescheiden stelsel (GS)

waterberging in de wijk

De Mortel

532

Renseweg langs 31

Gescheiden stelsel (GS)

wadi in de wijk

Milheeze

533

Egelmeer

Gescheiden stelsel (GS)

waterberging in de wijk

Gemert

534

Kattestart

Gescheiden stelsel (GS)

waterberging in de wijk daarna op Molenbroekse loop

Gemert

535

Kattestart

waterberging in de wijk daarna op Molenbroekse loop

Gemert

536

Milheeze

537

Bakel

538

Deelvoort
Bocht (op hoek met
Kerkeind)
Bedrijventerrein Bolle Akker

Gescheiden stelsel (GS)
via verharding

Bakel

539

Bedrijventerrein Bolle Akker

Milheeze

540

Egelmeer

Gemert

541

Gemert

Gescheiden stelsel (GS)

waterberging in de wijk daarna op Molenbroekse loop
HWA overstorten op oppervlaktewater

Gescheiden stelsel (GS)

Fabrieksloop naar Bakelse loop

Gescheiden stelsel (GS)

Fabrieksloop naar Bakelse loop
inloop in hemelwaterleiding

de Wouw

Gescheiden stelsel (GS)
hemelwater Infiltratieriool (IT)

waterberging in de wijk daarna op Molenbroekse loop

542

Deelvoort

Gescheiden stelsel (GS)

waterberging in de wijk daarna op Molenbroekse loop

Gemert

543

Weerijs

Gescheiden stelsel (GS)

op waterberging op bedrijventerrein daarna naar Molenbroekseloop

Gemert

544

Weerijs

op waterberging op bedrijventerrein daarna naar Molenbroekseloop

Gemert

545

Slenk

Gescheiden stelsel (GS)
hemelwater Infiltratieriool (IT)

De Mortel

546

Zandstraat

Gescheiden stelsel (GS)

kleine waterloop

De Mortel

547

Zandstraat

Gescheiden stelsel (GS)

kleine waterloop

De Mortel

548

Zandstraat

Gescheiden stelsel (GS)

kleine waterloop

De Mortel

549

Sprenkstraat

Gescheiden stelsel (GS)

waterberging in centrum De Mortel en indirect op Molenbroekseloop

De Mortel

550

Leijgraafhof

Gescheiden stelsel (GS)

waterberging in wijk

De Mortel

551

Leijgraafhof

Gescheiden stelsel (GS)

waterberging in wijk

De Mortel

552

Bakelseweg

Gescheiden stelsel (GS)

waterberging in wijk

De Mortel

553

Bakelseweg

Bakel

554

Vlomanshof

Gescheiden stelsel (GS)
hemelwater Infiltratieriool (IT)

waterberging in wijk en overstort op Fabrieksloop

Bakel

555

Mouwersel

hemelwater Infiltratieriool (IT)

waterberging in wijk en overstort op Fabrieksloop

Bakel

556

Boothuizen/Waterputpad

Gescheiden stelsel (GS)

Fabrieksloop naar Bakelse loop

Bakel

557

Boothuizen/Waterputpad

Gescheiden stelsel (GS)

Fabrieksloop naar Bakelse loop

Bakel

558

Boothuizen/Waterputpad

Gescheiden stelsel (GS)

Fabrieksloop naar Bakelse loop

Gemert

559

Bisonstraat

Gescheiden stelsel (GS)

waterloop langs visvijver

Gemert

560

Ridderplein

Gescheiden stelsel (GS)

kasteelvijver

Gemert

561

Ridderplein

Gescheiden stelsel (GS)

kasteelvijver

Gemert

562

Ridderplein

Gescheiden stelsel (GS)

kasteelvijver

Gemert

563

Peerke Slitspad

Gescheiden stelsel (GS)

loop richting De Rips

Gemert

564

Beatrixplantsoen

hemelwater Infiltratieriool (IT)

vijver in beatrixplantsoen

Gemert

565

Beatrixplantsoen

hemelwater Infiltratieriool (IT)

vijver in beatrixplantsoen

Gemert

566

t kampje aan de Slenk

Gescheiden stelsel (GS)

wadi

Milheeze

567

Egelmeer

Gescheiden stelsel (GS)

sloot

Milheeze

568

Buitenveld

Gescheiden stelsel (GS)

waterberging in wijk
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Gemert

810

Burg. Bekkerlaan

Gemengd (noodoverstortlocatie)

direct op de Rips

Gemert

811
812

Binderseind
Bloemerd

Gemengd (noodoverstortlocatie)

Gemert

Gemengd (noodoverstortlocatie)

direct op de Rips
Loop naar de Rips

Gemert

813

De Ark - Kleikampen

Gemengd (noodoverstortlocatie)

Loop naar Rips

Gemert

814

Frans Brugske

Gemengd (noodoverstortlocatie)

direct op de Rips
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BIJLAGE F – HET WATERSYSTEEM IN GEMERT-BAKEL
Het watersysteem in Gemert-Bakel kenmerkt zich door de Peelrandbreuk en haar nevenbreuken. Deze
breuken hebben in het verleden bepaald en bepalen nu ook waar de kansen zijn voor infiltratie van
regenwater. Bovendien zorgt de peelrandbreuk met haar wijstverschijnselen ook voor bepaalde
natuurwaarden die o.a. zorgen voor een goede waterkwaliteit bij de waterpartijen van de wijk breukrand.
Voor iedere kern worden specifieke kernmerken en kansen benoemd. De bijgevoegde kaart geeft een beeld
van de ligging van waterlopen en breuklijnen ten opzichte van de kernen. De gekleurde vlekken geven een
indicatie van kansen voor infiltratie;
Bakel
De kern Bakel is van nature droog. Het grondwater staat hier 2 tot 4 meter onder het maaiveld (-MV). De
zanderige bodem leent zich over het algemeen goed om water door te laten. Het vasthouden van water in
deze kern is wenselijk en rechtstreekse infiltratie lijkt hier het meest doelmatig.
Aan de zuidzijde van Bakel ligt de Fabrieksloop. Dit is een waterloop met weinig aanvoer van water maar
wel twee overstorten van de riolering. Het is wenselijk dat met name de overstort Overschot op termijn
minder frequent werkt en de waterloop meer water aangevoerd krijgt, voor doorspoeling, om (stank)overlast
in de aanliggende wijken te voorkomen. Vanuit de nieuwe wijken en het bedrijventerrein Bolle Akker langs
de Fabrieksloop wordt regenwater direct of indirect afgevoerd naar de Fabrieksloop. Mogelijk zijn er nog
kansen voor afkoppelen van het bestaande bedrijventerrein. Naast het gemeentelijk belang heeft de
landbouw ook economische belangen bij meer water op de Fabrieksloop. Waterschap en ZLTO gaan samen
de mogelijkheden voor meer water voor de landbouw onderzoeken.
Aan de noordzijde van Bakel ligt de Esperloop. Deze waterloop heeft een bijzondere natuurwaarde en is
leefgebied voor de zeer zeldzame gewone bronlibel. Deze waterloop heeft ook de functie van ecologische
verbindingszone welke voor een deel al is gerealiseerd en gedeeltelijk nog moet worden gerealiseerd.
Dat de waterstromen in de kern moeten veranderen is bekend omdat bij hevige regenval behoorlijk wat
water op straat blijft staan met wateroverlast als gevolg. In 2018 is een studie uitgevoerd om Bakel en
Milheeze klimaatbestendig te maken. Hieruit zijn maatregelen naar voren gekomen die de komende jaren
uitgevoerd gaan worden door zowel gemeente als ook het waterschap.
Kansen: In Bakel kan water goed worden vastgehouden en infiltreren. Dat lijkt ook het meest doelmatig
maar om waterkwaliteit redenen is afvoer naar de Fabrieksloop ook wenselijk. Een water-groen structuurplan
over hoe we omgaan met de waterstromen in de kern Bakel is gewenst en beoogd voor 2019.

Milheeze
Milheeze is een dorpskern met hoogteverschillen in het maaiveld. Het hoogteverschil zorgt ervoor dat aan de
zuidzijde van het dorp het grondwater diep staat ten opzichte van het maaiveld en aan de noordkant een
stuk hoger. Aan de zuidzijde zijn de kansen om water te infiltreren gunstiger dan aan de noordzijde maar
zelfs daar zijn mogelijkheden. Dit heeft te maken met de zeer grove zanden in de bodem en de hoge
snelheid van de diepe grondwaterstroming.
Dat de waterstromen in de kern moeten veranderen is bekend omdat met name in het Kerkeind, Bocht,
Marialaan, Berken, Past. Boeijenstraat en ‘t Hof sprake is van wateroverlast. Een eerste aanzet voor
aanpassing van de waterstromen is gemaakt in het Kerkeind en de Bocht. Hier is een waterberging
gerealiseerd. Het regenwatersysteem wordt in de toekomst verder doorgetrokken met extra waterbergingen
aan de noordzijde van de huidige bebouwing van de kern. Bovendien lenen de speellocaties aan de
Griensvenstraat, Lankveld en Pastoor Boeijenstraat zich ook voor infiltratie.
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Kansen: In Milheeze zijn er kansen om waterstromen te veranderen door dwars door de kern
infiltratieleidingen aan te leggen en regenwater buiten de kern te bergen. Bovendien zijn er kansen om
groene ruimtes waar speelvoorzieningen zijn bij extreme situaties vol te laten lopen met regenwater.

De Mortel
De kern De Mortel ligt tussen de Peelrandbreuk en nevenbreuken in. De zanderige bodem is gunstig om
water door te laten maar de hoge grondwaterstand maakt dat er beperkte kansen zijn om regenwater te
infiltreren. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) zit op circa 0,7- 1,2 m – MV.
Grootschalige infiltratie met infiltratieriolering is niet mogelijk, wadi’s zijn wel mogelijk. Afvoeren van overtollig
regenwater richting de Rips en de Leijgraaf zijn kansrijk en deels ook al uitgevoerd.
De risico’s voor wateroverlast zijn er met name nog in de Zandstraat. Dit vanwege het slotensysteem dat
kwetsbaar is vanwege maaifrequenties.
Kansen: In De Mortel zijn er beperkte kansen om waterstromen te veranderen. Wanneer rioolvervangingen
moeten plaatsvinden is afkoppelen niet per definitie de oplossing. Zodra de wegconstructie tussen Gemert
en de Mortel wordt aangepakt is dit wel een kans om het watersysteem robuuster te maken met het oog op
de toekomst.

De Rips
De kern van De Rips is van nature redelijk nat en bestaat uit een zanderige bodem waar de gemiddeld
hoogste grondwater op 0,8 tot 1,2 m – MV staat. Ten zuiden van De Rips ligt de Stippelberg en de Peelse
Loop (loopt door de Stippelberg).
De kern wordt begrensd door de Burg. Wildenberglaan aan de zuidzijde en de Blaarpeelweg aan de
noordzijde. Hier liggen twee waterverbindingen die van oost naar west gaan en deels zijn overkluisd waar
vroeger bermsloten laten. Deze worden gedeeltelijk al benut voor afvoer van regenwater uit de kern.
Aan de noord- oostzijde van de Rips (landelijk gebied) ligt een waterscheiding en gaat een deel van het
water richting het noord-oosten. Het andere gedeelte stroomt langs de kern af richting de Stippelberg.
Ondanks dat de Stippelberg te kampen heeft met droogte is hiervan geen sprake in De Rips. De oostzijde
van De Rips is redelijk nat en daar ligt ook drainage.
Opmerkelijk genoeg zijn zowel drainage-, infiltratie- en regenwatersystemen aangelegd in de kern.
Kansen:
Met het huidige inzicht wordt de kans voor het afvoeren van regenwater richting de Stippelberg, om
verdroging tegen te gaan, hoger ingeschat dan de kans om het water vast te houden in de kern. Zodra
rioolvervangingen zich voordoen zal er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om regenwater richting
de Stippelberg te brengen.

Elsendorp
De kern van Elsendorp is van nature redelijk nat. De kern Elsendorp bestaat uit een zanderige bodem waar
de GHG op 0,8 tot 1,2 m – MV staat. Aan de noordzijde van de kern Elsendorp ligt een waterloop die haar
water afvoert richting Handel.
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Grootschalige infiltratie met infiltratieleidingen is niet mogelijk vanwege de hoge grondwaterstanden.
Afvoeren van regenwater richting de waterlopen net buiten de kern biedt voordelen voor de landbouw
benedenstrooms mits er ook opslag gaat plaatsvinden van regenwater.
Kansen: Benedenstrooms van Elsendorp is een samenkomst van aanvoerwater vanuit het Peelkanaal via
de Peelse Loop en afvoer van regenwater vanuit de kern van Elsendorp. Het waterschap is voornemens om
de aanvoer via de Peelse Loop te vergroten van 400l/sec naar 600l/sec. Het waterschap onderzoekt samen
met de Provincie kansen voor het aanleggen van waterberging voor het optimaliseren van dit watersysteem
in combinatie met wensen uit de omgeving.

Gemert
De kern Gemert heeft te maken met de Peelrandbreuk, nevenbreuken en wijstverschijnselen die veel invloed
hebben op de aanwezige bodemgesteldheid, grondwaterstanden en kansen voor infiltratie. Ten oosten van
de peelrandbreuk is de doorlatendheid redelijk hoog, maar de drooglegging gering. Plaatselijk zelfs hele
hoge grondwaterstanden tot 20 cm – MV. Ten westen is sprake van een grotere drooglegging maar zijn
leemlagen aanwezig. Toch is door de bodemopbouw aan de westzijde van de breuk wel infiltratie mogelijk.
De kansenkaart (11005) geeft een inschatting waar kansen zijn voor infiltratie en waar niet. Voor het gebied
waar meer breuken bij elkaar liggen is een inschatting onmogelijk omdat ook de ligging van de breuken niet
precies bekend is.
Vanwege de onmogelijkheden om al het regenwater in Gemert vast te houden is het noodzakelijk een visie
te hebben waar we op termijn naartoe willen met het regenwater. Door Gemert liggen twee waterlopen
(Molenbroekse Loop en De Rips), waar mogelijkheden zijn om schoon regenwater naar af te voeren. Dit zijn
ook waterlopen waar nu de overstorten vanuit de riolering op lozen. De watersporen uit de eerdere
Structuurvisie Water en Riolering kern Gemert geven een richting waar mogelijkheden zijn om water naar te
transporteren. Voor gedeeltes van de kern (omgeving Predikant Swildenstraat, centrum en
“Presidentenbuurt”) is al gedetailleerd uitgewerkt waar we het regenwater naar toe kunnen brengen. De
overige delen van Gemert komen in een latere fase aan de beurt.
We hebben afgelopen jaren inzicht gekregen dat er risico’s zijn van infiltratie van regenwater in de omgeving
van wijstgronden. Infiltratie verhoogt vermoedelijk de grondwaterstanden ter plaatse van de wijstgebieden.
Het is moeilijke materie en met name door het gericht meten van grondwaterstanden kunnen we hier nog
meer inzicht in krijgen en daardoor beter adviseren. Dit vraagt een verdiepingsslag die noodzakelijk is
vanwege de steeds beperkter beschikbare openbare ruimte.
Kansen: Er is een globaal inzicht over hoe we om wensen te gaan met de waterstromen in Gemert maar dit
vraagt nog een verdiepingsslag vanwege infiltratie en mogelijke grondwaterstand verhogingen in
wijstgebieden.

Handel
Handel ligt westelijk van de Handelsebossen aan maar ook aan de oostzijde van Handel liggen bossen.
Doordat dwars door Handel een nevenbreuk ligt zijn de grondwaterstanden in beide bossen verschillend van
aard. Ten westen van deze breuk zijn de bodemgesteldheid en de grondwaterstand gunstig om regenwater
vast te houden. Ten oosten van de breuk niet. Het grootste deel van de kern Handel ligt aan de gunstige
zijde en het vasthouden van water in deze kern is wenselijk zodat Gemert niet onnodig met regenwater
wordt belast. Er zijn nauwelijks afvoermogelijkheden via bestaande waterlopen omdat enkel aan de
noordzijde van Handel de Landmeerseloop ligt. Rechtstreekse infiltratie is hier het meest doelmatig maar in
het kader van klimaatverandering is het wel zeer wenselijk dat ruimte voor water wordt gereserveerd om
wateroverlast te voorkomen.
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Dat de waterstromen in deze kern op termijn moeten veranderen is bekend omdat bij hevige regenval
behoorlijk wat water op straat blijft staan door een beperkte afvoercapaciteit van de riolering. Deze
afvoercapaciteit kan niet worden vergroot omdat dan juist Gemert met het regenwater van Handel wordt
belast.
Kansen: In Handel zijn kansen om waterstromen te veranderen door op termijn grootschalig
infiltratieleidingen aan te leggen, echter afvoersloten ontbreken. Een afkoppelplan of blauw/groen
aderenplan kan helpen om vooraf inzicht te krijgen hoe de wateroverlast het beste wordt opgelost en waar
ruimte voor water moet worden gereserveerd.

Buitengebied
In het buitengebied willen we vooral dat water langer wordt vast gehouden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt
dit vooral gerealiseerd door water zo dicht mogelijk bij de ontwikkeling vast te houden in poelen of zaksloten.
Door het water niet af te voeren via de waterlopen voorkomen we natte voeten, vanuit het watersysteem, in
onze kernen.
Het waterschap heeft als doel, met het lopende GGOR proces (gewenst grond- en oppervlaktewaterregime),
het watersysteem te optimaliseren door de watervraag en –aanbod voor landbouw en natuur dichter bij
elkaar te brengen. Tevens heeft het tot doel om het watersysteem robuuster te maken, d.w.z. beter in staat
om klimaatextremen (droogte en neerslagpieken) op te vangen en minder intensief beheer. Dit wil het
waterschap bereiken door:
 Gebiedsgericht extra water te conserveren.
 Optimalisatie van het peilbeheer ten gunste van de waterbehoefte (zowel in droge als natte perioden).
 De relatie met de streek versterken, in het optimale geval resulterend in participatie vanuit de streek.
Ook denken we een optimalisatie te kunnen bereiken door op verschillende plaatsen natuurlijke bronnen te
herstellen. Wijstherstel van Geneneind is hier een goed voorbeeld van maar ook de plannen voor het herstel
van natuurlijke bronnen rondom de Peelse Loop. Als gemeente participeren we daar waar mogelijk en
wenselijk.
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BIJLAGE G – KAART “GEBIEDSGERICHTE AANPAK
WATERBERGING IN BEBOUWDE KOMMEN” [11005]
De tekst uit bijlage F sluit aan bij deze kaart. De kaart is een weergave om een indruk te krijgen waar meer
of minder kansen zijn in de kernen om regenwater te infiltreren en laat duidelijk de peelrandbreuk zien zoals
we die momenteel kennen.
Peelrandbreuk
Het landschap van Gemert-Bakel (maar dat geldt voor heel oostelijk Brabant) heeft zijn vorm voor een
belangrijk gedeelte te danken aan de Peelrandbreuk, een breuk in de aardkorst die tot grote diepte
doorloopt. De aardlagen aan weerszijden van de breuk verschuiven in verticale richting ten opzichte van
elkaar. De Peelrandbreuk komt vanuit Duitsland en loopt vanaf Roermond in noordwestelijke richting langs
Deurne, Bakel, Gemert, Boekel, Uden, Nistelrode, Heesch verder tot in de Noordzee. Vaak wordt gesproken
over dé Peelrandbreuk, maar in werkelijkheid gaat het om een bundel breuklijnen. De Peelrandbreuk is de
belangrijkste omdat bij die breuk de verticale verschuiving van de aardlagen het grootst is en omdat die
breuk over een veel grotere afstand doorloopt. Zijbreuken zijn de Breuk van Gemert, de Breuk van Gemertzuid, de Breuk van Handel en de Breuk van Milheeze.
De bodem aan de oostkant van dit breukenstelsel komt langzaam omhoog. Dat is de zogenaamde
Peelhorst. De bodem aan de westzijde daalt langzaam. Dat is de zogenaamde Roerdalslenk. Op de lange
termijn ontstaan grote hoogteverschillen. Omdat tegelijkertijd de dalende Roerdalslenk door de wind werd
opgevuld met dekzand, zijn de hoogteverschillen niet overal zichtbaar en niet overal even groot. Behalve
hoogteverschillen zijn er ook andere verschijnselen waaraan je de plaats van Peelrandbreuk en zijn
zijbreuken kunt herkennen.
Waar liggen de breuken precies.
Er zijn op internet veel kaarten te vinden met daarop de breuken in oostelijk Brabant. Opvallend is dat het
vaak verschillende kaarten zijn. Allerlei instanties lijken hun eigen kaarten te hanteren. Binnen het project
Breuken Beleven in Gemert-Bakel in 2014 is door TNO een nieuwe kaart gemaakt met nieuwe namen van
de breuken. Dat is op dit moment nog steeds de meest actuele kaart en die is ook opgenomen in de
infiltratiekansenkaart. De Peelrandbreuk blijkt in Gemert anders te verlopen dan vóór 2014 werd gedacht.
Kenmerken en eigenschappen van breuken
Op de plaats waar actieve breuken aanwezig zijn is dat op veel plaatsen in het terrein zichtbaar, als je weet
waar je op moet letten.
Door de verticale beweging ontstaat er een hoogteverschil ter hoogte van de breuk. Vanwege alle breuken
tezamen is het hoogteverschil tussen het laagste punt in de gemeente Gemert-Bakel (12 m NAP op Esdonk)
en het hoogste punt bij De Bult in Milheeze (30 m NAP) maar liefst 18 m. Het hoogteverschil tussen de
Noordzee en de gemeentegrens is kleiner. De hoogteverschillen zijn ontstaan bij de 6 actieve breuklijnen,
maar ook bij de vele niet-actieve breuklijnen. Daardoor verloopt het totale hoogteverschil tamelijk geleidelijk,
maar ter hoogte van de breuklijnen zijn op meerdere plaatsen duidelijke terreintreden zichtbaar. De hoogte
van die terreintreden is wisselend. Op sommige plaatsen is de terreintrede duidelijk zichtbaar. Onder meer
door solifluctieverschijnselen tijdens de ijstijden is er plaatselijk helemaal geen terreintrede zichtbaar. Vooral
op plaatsen waar een verharde weg een breuklijn kruist zijn terreintreden zichtbaar. Voorbeelden: Scheiweg
en Haveltweg (breuk van Handel), Daalhorst (breuk van Gemert-zuid), Esp (Peelrandbreuk).
Meer informatie over de peelrandbreuk in onze gemeente is te vinden op: www.jantimmerscultuurhistorie.nl
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BIJLAGE H – TYPE SYSTEMEN VOOR AFVALWATER EN
REGENWATER [10544]
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BIJLAGE I – DOELEN, FUNCTIONELE EISEN, MAATSTAVEN,
MEETMETHODEN
1 - Inzameling van stedelijk afvalwater
Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

1a

Alle percelen op het gemeentelijk
gebied waar afvalwater vrijkomt moeten
van een rioleringsaansluiting zijn
voorzien, uitgezonderd bij specifieke
situaties waar lokale behandeling een
zelfde graad van milieubescherming
biedt.
Het afvalwater dient te worden
ingezameld zonder dat dit risico’s met
zich meebrengt voor de
volksgezondheid en het milieu

Alle percelen binnen of buiten
bebouwde kom moeten aangesloten
zijn op riolering of op een lokale
behandeling van het afvalwater (IBA)
als dit eenzelfde graad van
milieubescherming biedt

Registratie van lozingssituatie
van de percelen binnen en
buiten de bebouwde kom.

1b

Er dienen geen ongewenste lozingen
op de riolering plaats te vinden.

Geen overtredingen van de
Lozingsvoorwaarden bij of krachtens de Controle, handhaving en
Wet milieubeheer en geen foutieve
registratie
aansluitingen.

1c

De aansluitleidingen moeten in goede
staat zijn.

Geen klachten over functioneren
aansluitleidingen

Meldingen- en
klachtenregistratie

1d

Riolen en andere objecten dienen in
hoge mate waterdicht te zijn, zodanig
dat de hoeveelheid uittredend
rioolwater en intredend grondwater
beperkt blijft.

waterdichtheid en stabiliteit (conform
NEN 3398) komen in acceptabele mate
voor

Visuele inspectie met
classificatie volgens NEN
3399.

1e

Schonen tracé watergang achter
gemengde overstort na optreden
overstortgebeurtenis

Geen visuele verontreinigingen in de
watergang

Visuele inspectie

2 - Transport van afvalwater
Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

2a

De afstroming dient gewaarborgd
te zijn

De afstroming voldoet aan de
verwachtingen

Visuele inspectie met
classificatie volgens NEN 3399.

2b

De afvoercapaciteit van de riolering
moet voldoende zijn om bij droog
Optimaal stelselontwerp, volgens
weer het aanbod van stedelijk
Hydraulische berekeningen
landelijke normen (o.a. NPR 3218).
afvalwater binnen zekere grenzen
te kunnen verwerken.

2c

De afvoercapaciteit van de riolering
voor afvalwater moet toereikend
Gemiddeld maximaal éénmaal per
zijn om het aanbod bij hevige
1 á 2 jaar water op straat
neerslag te kunnen verwerken,
(theoretisch).
uitgezonderd bij bepaalde
buitengewone omstandigheden.

Hydraulische berekeningen
conform Leidraad Riolering
C2100 bij een gebeurtenis met
een herhalingstijd van T=2 jaar
(bui08)

2d

De mate van waterdichtheid en
De objecten moeten in goede staat
stabiliteit (conform NEN 3398) i
zijn.
acceptabel

Visuele inspectie met
classificatie volgens NEN 3399.
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2e

Geen langdurige afvoer van
drainagewater op vuilwater
riolering

Drains zijn niet op gemengde en/of
dwa-riolen aangesloten.

Waarnemingen en metingen.

2f

De vuiluitworp door overstortingen
op oppervlaktewater dient beperkt
te zijn.

Vanuit waterkwaliteit geen
aantoonbare knelpunten

Berekenen en meten van
effecten van vuiluitworp

2g

Overstortingen mogen niet leiden
tot inundaties.

Voldoende afvoercapaciteit van het Berekenen en meten conform
ontvangende oppervlaktewater.
richtlijnen waterschap.

3 - Inzameling van hemelwater
Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

3a

Alle percelen binnen het gemeentelijk
grondgebied waar hemelwater
vrijkomt, en waar afvalwater wordt
afgevoerd door middel van een vrijverval riolering, zijn voorzien van een
aansluiting op de riolering, tenzij men
zich niet van het hemelwater wil
ontdoen doch het voor lokale
waterhuishouding of andere
doeleinden wil gebruiken of wanneer
indirecte lozing geoorloofd is.
Hemelwater wordt op doelmatige
wijze ingezameld

Alle percelen aangesloten op
riolering tenzij:
-lozing van hemelwater geoorloofd
is met het oog op milieu en
duurzaamheid.
-het afvalwater van het betreffende
perceel wordt afgevoerd door
middel van drukriolering.
Hemelwater wordt op eigen terrein
verwerkt of naar een
hemelwatervoorziening afgevoerd
zonder dat dit tot hinder, overlast of
schade aan andere percelen leidt

Visuele waarnemingen,
geluidsgolven, tracers,
tracervloeistof en een
rookmachine en
meldingenregistratie.

3b

De instroming in riolen via de kolken
dient ongehinderd plaats te vinden.

Plasvorming bij kolken dient
beperkt te zijn

Visuele waarnemingen en
meldingenregistratie.

3c

De objecten moeten in goede staat
zijn.

De mate van waterdichtheid en
stabiliteit is acceptabel

Visuele inspectie met
classificatie volgens NEN
3399.

3d

Geen afvoer van drainagewater via
(V)GS.

Drains zijn niet op (V)GS
aangesloten.

Waarneming en metingen
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4 – Verwerking van hemelwater
Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

4a

De ondergrondse afvoercapaciteit
van de riolering voor hemelwater
Acceptabele hoeveelheid water op Hydraulische berekeningen
moet toereikend zijn om het aanbod straat bij ontwerpbui (bui 08)
conform kennisbank RIONED
bij ontwerpbui te kunnen verwerken

4b

De bovengrondse
verwerkingscapaciteit is toereikend
om extreme neerslaghoeveelheden
te kunnen verwerken

Laag risico op uitval van vitale
infrastructuur of schade aan
gebouwen

Stresstest riolering

4c

De vuiluitworp door
regenwaterlozingen op
oppervlaktewater dient beperkt te
zijn.

Vuiluitworp mag geen
belemmering vormen voor de
waterkwaliteit.

Berekenen en meten van
vuiluitworp conform richtlijnen
waterkwaliteitsbeheerder

4d

De vervuilingstoestand van de
riolering dient acceptabel te zijn.

De mate van afstroming (conform
NEN 3398) is acceptabel

Visuele inspectie met
classificatie volgens NEN 3399
en hydraulische berekening.

4e

Overstortingen en
hemelwaterlozingen mogen niet
leiden tot inundaties.

Voldoende verwerkingscapaciteit
Berekenen en meten in overleg
van het ontvangende
met waterschap.
oppervlaktewater (T = 100 situatie)

4f

Overstortwater moet ongestremd
kunnen lozen op oppervlaktewater

Voldoende verwerkingscapaciteit
van het ontvangende
oppervlaktewater (bui 8)

4g

Riolen en andere objecten dienen in
hoge mate waterdicht te zijn,
De mate van waterdichtheid en
zodanig dat de hoeveelheid
stabiliteit (conform NEN 3398) is
uittredend water beperkt blijft (m.u.v. acceptabel
IT-riolen).

Maatwerk in overleg met
waterschap.

Visuele inspectie met
classificatie volgens NEN 3399.

5 - Grondwater
Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert.
Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

5a

Nieuwbouw: Adequaat ontwerp van de
ontwatering voor bebouwing en wegen
(beheerfase)

GHG > 0,8 m-mv (bebouwing en
wegen)

Peilbuizen registratie,
kenmerken boorprofiel

5b

Bestaande bebouwing: geen
GHG > 0,6 -0,8 m-mv (bebouwing en
ontwateringsrichtlijn in wijstgebieden voor
wegen)
overige gebieden adequaat ontwerp.

Peilbuizen registratie

5c

De afvoercapaciteit van relevante
drainageleidingen is voldoende om het
drainagewater te kunnen verwerken

Geen grondwateroverlast als gevolg
van gebrekkig onderhoud aan
drainageleidingen

Inspecties

5d

Actuele en publiektoegankelijke
informatie

Verloop grondwaterstand en
functioneren voorzieningen is
opvraagbaar via waterloket

Toetsen
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6 – Bedrijfsvoering
Voorwaarden

Maatstaven en meetmethoden

6a

Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te worden
afgestemd op andere gemeentelijke taken.

In operationele plannen samenhang aangeven.

6b

De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn
en ongewenste lozingen dienen te worden voorkomen

Eenmaal per jaar rioleringsbestand controleren.
Geen illegale of foutieve aansluitingen.

6c

Inzicht in kosten op langere termijn.

Alle kosten van de rioleringszorg minimaal één keer in
beeld .

Er dient inzicht te bestaan in de toestand en het
functioneren van de riolering (onderscheiden in
gemengde en gescheiden riolering).

Direct toegankelijkheid en beschikbaarheid
rioleringsgegevens.
Na aanleg van de riolering vindt een opleveringsinspectie
plaats.
Riolering jonger dan 30 jaar dient steekproefsgewijs
geïnspecteerd te worden.
Riolering ouder dan 30 jaar wordt dient eenmaal in de 12
jaar geïnspecteerd te worden.
Verwerking revisiegegevens binnen 3 maanden.
Periodieke hydraulische controle vindt gemiddeld,
eenmaal per 10 jaar plaats, maar slechts indien dit zinvol
is (bijvoorbeeld bij grootschalige wijzigingen van verhard
oppervlak of grootschalige nieuwbouw).
Verwerken van meetgegevens riolering.

6e

Er dient een klantvriendelijke benadering te worden
nagestreefd.

Op ernstige klachten moet binnen twaalf uur worden
gereageerd.
Op overige klachten moet binnen 5 werkdagen worden
gereageerd.
Voldoende voorlichting en informatie naar
belanghebbenden.

6f

De samenwerking tussen de gemeente en het
waterschap dient effectief ingericht te worden

Periodiek overleg tussen gemeente en waterschap.

6g

De bedrijfszekerheid van objecten moet gewaarborgd
zijn.

Het aantal storingen per object dient zo klein mogelijk te
zijn.

6h

De riolering dient zodanig te worden ont- en belucht te Geen klachten over overlast door stank vanuit de
zijn dat overlast door stank wordt voorkomen.
openbare riolering.

6i

Goede afstemming van rioolwerken op werkzaamheden
Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering dient
andere diensten en nutsbedrijven,
beperkt te zijn.
bereikbaarheid percelen zoveel mogelijk handhaven.

6j

Inzicht in de grondwatersituatie en
grondwatervoorzieningen

Toegankelijkheid en beschikbaarheid gegevens
grondwatervoorzieningen.

6k

Duidelijke procedures voor het omgaan met
(grond)waterklachten.

Meldingen dienen snel en effectief afgehandeld te
worden.

6l

Een loketfunctie voor alle soorten wateroverlast
waaronder grondwater

Aansluiten bij het klachteninformatiesysteem en 'labelen'
van klachten.

6d
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BIJLAGE J – EISEN AAN WATERBERGINGSVOORZIENINGEN
In paragraaf 3.3 is beschreven wanneer een waterbergingsvoorziening vereist is. In deze bijlage wordt
weergegeven aan welke eisen de voorziening moet voldoen en op welke wijze de inhoud van de voorziening
wordt bepaald.

Eisen aan een waterbergingsvoorziening
•
•
•
•
•
•

•
•

Controleerbaar op werking (dus zichtbaar of toegankelijk).
Mogelijkheid tot reinigen, inspectie en onderhoud.
De afvoer uit een voorziening mag maximaal 2 l/s/ha zijn (conform beleid van het waterschap). De
voorziening moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2 mm neerslag per etmaal).
De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG).
De verwerking van het hemelwater moet altijd zodanig ontworpen worden dat het bijdraagt aan het
verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot wateroverlast.
De waterbergingsvoorziening moet 60 mm per m2 verhard oppervlak (ofwerl 60 liter per m2 verhard
oppervlak) probleemloos kunnen bergen. Het aan te leggen systeem dient te worden getoetst op bui8 (in
bestaande situaties; Stichting RIONED), en bui9 en bui10 +10% (in nieuwe situaties; Stichting RIONED).
De aanwezigheid van een overloopvoorziening (bij voorkeur bovengronds) voor de afvoer van water bij
hevige buien als de voorziening vol is.
Gemeente toetst het ontwerp van het aan te leggen systeem.

Bepalen inhoud van een waterbergingsvoorziening
Onderzijde bij vaststellen inhoud bergingsvoorziening:
• Bij berging in direct contact met het grondwater (bergingsvijver, krattenconstructie e.d.) is de onderzijde
van de te bergen waterschijf gelijk aan de GHG, tenzij de bodem van de bergingsvoorziening zich boven
de GHG bevindt. In dat geval is het bodempeil maatgevend.
• Bij berging zonder direct contact met het grondwater is de onderzijde van de te bergen waterschijf gelijk
aan de bodemhoogte van de bergingsvoorziening, tenzij het peil van de leegloopvoorziening (maximaal
2 l/s/ha) zich boven de bodem bevindt. In dat geval is het peil van de leegloopvoorziening maatgevend.
Bovenzijde bij vaststellen inhoud bergingsvoorziening:
• Bij berging in open terrein (bergingsvijver, sloot e.d.) bevindt de bovenzijde van de te bergen waterschijf
zich 50 cm. onder het aangrenzende maaiveld, tenzij de overloopvoorziening zich op een lager peil
bevindt. In dat geval is de hoogte van de overloopvoorziening maatgevend.
• Bij berging in een gebouwde constructie bevindt de bovenzijde van de te bergen waterschijf zich op de
hoogte van de overloopvoorziening.
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BIJLAGE K – OPZET GEBRUIKSREGELS BESTEMMINGSPLAN
Regeling van waterberging in bestemmingsplannen
De artikelen x.x.y en x.x.z, met daarin de verwijzing naar de afkoopregeling, gelden alleen bij
bestemmingsplanwijzigingen die zien op inbreiding (bouwen binnen bestaande bebouwing).
Het algemene deel van de toelichting en de toelichting bij artikel x.x.x (de gebruiksregel) kunnen bij alle
bestemmingsplanwijzigingen gebruikt worden (zowel in- als uitbreiding).
Artikel x.x.x (specifieke gebruiksregel: waterberging)
Strijdig met de bestemming is het gebruik voor “…” zonder de realisatie en instandhouding van een
waterberging van ten minste 60 liter per vierkante meter verhard oppervlak (60 mm).
Artikel x.x.y (afwijken van de gebruiksregels)
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in afwijking van artikel x.x.x omgevingsvergunning te
verlenen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. het realiseren van de vereiste waterberging is redelijkerwijs niet mogelijk; en
b. er wordt op andere wijze voor gezorgd dat de kans op wateroverlast niet toeneemt.
Artikel x.x.z (waterbergingsfonds)
Bij gebruikmaking van de bevoegdheid, bedoeld in artikel x.x.y, kunnen burgemeester en wethouders een
financiële voorwaarde verbinden aan de omgevingsvergunning.
Toelichting (toevoegen aan waterparagraaf)
Door klimaatverandering wordt het steeds belangrijker om de omgeving klimaatadaptief in te richten. Dat
betekent onder meer dat we in staat moeten zijn om extreme neerslaghoeveelheden te verwerken. Het is
vanuit economisch oogpunt niet haalbaar om deze doelstelling (alleen) te behalen door het ondergrondse
systeem te verzwaren.
De aanleg van waterberging op eigen terrein ontlast de regenwatervoorziening op openbaar terrein en levert
een bijdrage aan het verminderen van wateroverlast. Daarom wordt in dit plan de aanleg van waterberging
bij nieuwe ontwikkelingen voorgeschreven.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel x.x.x (specifieke gebruiksregel: waterberging)
Met deze regel wordt gewaarborgd dat bij nieuwbouw of sloop en herbouw wordt voorzien in de aanleg en
instandhouding van voldoende waterberging.
De waterbergingseis heeft de vorm van een voorwaardelijke gebruiksregel. Bij uitspraak van 28 september
2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2540) heeft de Raad van State bevestigd dat een voorwaardelijke gebruiksregel
kan worden gebruikt om waterberging af te dwingen. Het voordeel ten opzichte van een voorwaardelijke
bouwregel is dat de gemeente met de voorwaardelijke gebruiksregel ook handhavend kan optreden als de
waterberging op een gegeven moment wordt verwijderd of in de praktijk niet goed meer functioneert.
Een voorwaardelijke gebruiksregel is overigens ook een toetsgrond voor het verlenen van een
omgevingsvergunning bouwen. Een bouwaanvraag waarin geen waterberging is opgenomen, zal dus
moeten worden geweigerd.
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Een waterbergingsnorm van 60 liter per m2 verhard oppervlak is niet ongebruikelijk en is – gelet op de
klimaatverandering – noodzakelijk om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen. Bovendien sluit de
gemeente met deze norm aan op de waterbergingsnorm die het waterschap (voor grotere ontwikkelingen)
hanteert in de Keur.
Bij de berekening van het verhard oppervlak waarvoor moet worden gecompenseerd, geldt dat verhard
oppervlak dat voorheen aanwezig was niet in mindering mag worden gebracht op de waterbergingsnorm.
Een voorbeeld: een gebouw op een perceel dat voorheen een oppervlak innam van 80 m2, neemt na sloop
en herbouw een oppervlakte in van 100 m2. Het is dan niet zo dat een initiatiefnemer alleen moet
compenseren voor de toename van 20 m2. Er moet in dat geval worden voorzien in een waterberging met
een capaciteit van 60 liter per m2 x 100 m2 = 6.000 liter oftewel 6 m3.
Tot maximaal 30 m2 verhard oppervlak mag waterberging op flexibele wijze worden gerealiseerd,
bijvoorbeeld door regenwater op het gazon te laten lopen.
Het is overigens wel van belang dat de waterberging bij een volgende bui opnieuw beschikbaar is. Dit
betekent dat de berging langzaam (binnen een tot twee dagen) leeg moet zakken. Dit kan door de berging
als infiltratievoorziening in te richten. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, moet gezorgd worden voor
vertraagde afvoer naar oppervlaktewater of naar de riolering.
De verplichting om waterberging aan te leggen en te onderhouden geldt alleen bij wijziging van het gebruik,
bijvoorbeeld door grote(re) verbouwingen. Voor bestaand gebruik geldt deze regel niet, vanwege het
standaard gebruiksovergangsrecht in het bestemmingsplan.

Artikel x.x.y (afwijken van de gebruiksregels)
In principe is de initiatiefnemer verplicht om te voldoen aan artikel x.x.x. Bij uitbreidingen (buiten het huidige
stedelijk gebied) is er in basis voldoende ruimte om binnen het plangebied waterberging te realiseren. Bij
inbreidingen (binnen stedelijk gebied) is dit soms lastiger, omdat er minder ruimte beschikbaar is. Ook
spelen de wisselende grondwaterstanden binnen de gemeente een rol: het is niet overal even doelmatig om
de vereiste capaciteit aan waterberging (zelf) te realiseren binnen het plangebied.
Daarom is er voor inbreidingslocaties een mogelijkheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van de
verplichting om (alle) waterberging aan te leggen binnen het plangebied. Voorwaarden zijn wel dat de
initiatiefnemer in dat geval aan de gemeente aantoont dat het aanleggen of onderhouden van de
waterberging binnen het plangebied echt niet mogelijk is. Ook moet nog steeds in de benodigde hoeveelheid
waterberging worden voorzien. Van dit uitgangspunt kan simpelweg niet worden afgeweken, omdat het
effect van afkoppelen in een wijk anders teniet zou worden gedaan door extra verhard oppervlak vanuit
nieuwbouw ontwikkelingen (dweilen met de kraan open).

Artikel x.x.z (waterbergingsfonds)
Een initiatiefnemer kan de bergingseis afkopen. In ruil voor een (kostendekkende) vergoeding zorgt de
gemeente er dan voor dat de vereiste hoeveelheid waterberging buiten het plangebied – maar nog wel in de
omgeving van het plangebied – wordt gerealiseerd en onderhouden. De afkoopsom kan de vorm krijgen van
een financiële voorwaarde bij de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan. De regels
over de inrichting van het waterbergingsfonds en de hoogte van de afkoopsom worden vastgesteld bij
verordening. De mogelijkheid van het verbinden van financiële voorwaarden aan een omgevingsvergunning
voor het afwijken van een bestemmingsplan is in verschillende uitspraken van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2006:AY8923). Er
gelden wel enkele voorwaarden bij het verbinden van een financiële voorwaarde aan een vergunning. Zo
moet met de financiële voorwaarde een rechtstreekse bijdrage worden geleverd aan de doelstelling van de
wettelijke bepaling waarop de vergunning berust en moet de verlening van de vergunning in het algemeen
belang tot het heffen van een geldbedrag noodzaken. Ook moet voldoende aannemelijk zijn dat de financiële
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bijdrage daadwerkelijk zal worden aangewend om te voorzien in de waterbergingsbehoefte van het
bouwplan. Tot slot moet er ook geen andere mogelijkheid aanwezig zijn om een tegemoetkoming of
compensatie te verlangen. Dit laatste betekent dat burgemeester en wethouders de bevoegdheid om een
financiële voorwaarde aan de omgevingsvergunning te verbinden niet zullen inzetten als de vereiste
waterberging via een exploitatieplan of exploitatieovereenkomst gerealiseerd en gefinancierd kan worden.
In de Verordening waterbergingsfonds Gemert-Bakel zijn regels opgenomen over de toepassing van de
bedragen die burgemeester en wethouders op grond van een financiële voorwaarde bij een
omgevingsvergunning ontvangen. In die verordening is ook geregeld dat burgemeester en wethouders de
compenserende waterberging tijdig realiseren.
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BIJLAGE L – CONCEPT VERORDENING
WATERBERGINGSFONDS (WORDT APART
VASTGESTELD)
Verordening waterbergingsfonds gemeente Gemert-Bakel
De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van … (datum), nr. …;
[gezien het advies van adviescommissie …;]
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
overwegende dat de gemeente bij bestemmingsplanwijzigingen voor projectmatige (ver)nieuwbouw een
voorwaardelijke gebruiksregel opneemt die de aanleg en instandhouding van een minimale
waterbergingscapaciteit voorschrijft om te compenseren voor de toename aan verhard oppervlak;
overwegende dat de gemeente in bepaalde bestemmingsplannen de mogelijkheid heeft opgenomen om aan
een omgevingsvergunning voor het afwijken van die voorwaardelijke gebruiksregel een financiële
voorwaarde te verbinden;
overwegende dat de hoogte van de financiële voorwaarde en het beheer van het waterbergingsfonds nader
moeten worden uitgewerkt;
besluit vast te stellen de
Verordening waterbergingsfonds gemeente Gemert-Bakel

Artikel 1 Waterbergingsfonds
Burgemeester en wethouders storten de bedragen die zij hebben ontvangen op grond van een financiële
voorwaarde bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van een voorwaardelijke gebruiksregel over
waterberging in een bestemmingsplan in een waterbergingsfonds.
Artikel 2 Uitgaven uit het waterbergingsfonds
1. Burgemeester en wethouders leggen binnen 5 jaar na de datum waarop een omgevingsvergunning voor
het afwijken van de gebruiksregel is verleend de financieel gecompenseerde waterberging aan.
2. De waterberging wordt aangelegd binnen de hydrologische eenheid waarin het perceel waarop de
omgevingsvergunning betrekking heeft is gelegen.
3. Als Burgemeester en wethouders de waterberging niet binnen 5 jaar hebben aangelegd, storten zij op
verzoek van de vergunninghouder het betaalde bedrag terug.
Artikel 3 Financiële bijdrage aan het waterbergingsfonds
1. Voor het vaststellen van de hoogte van de financiële voorwaarde bij de omgevingsvergunning wordt tabel
1 gehanteerd.
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bedragen van tabel 1 vast te stellen
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om te bedragen van tabel 1 jaarlijks te wijzigen indien daar uit
kosten oogpunt de noodzaak toe is.
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Tabel 1 Hoogte financiële voorwaarde
Gebieden

Compensatiebedragen

Gebied 1; infiltratie kansrijk

€ x,- per m3 te compenseren waterberging

Gebied 2; infiltreren of vertraagd afvoeren

€ y,- per m3 te compenseren waterberging

Gebied 3; bergen en vertraagd afvoeren

€ z,- per m3 te compenseren waterberging

Artikel 4 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan.
Artikel 5 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening waterbergingsfonds Gemert-Bakel.

Toelichting
Algemeen
De toename van forse buien door klimaatverandering vergt dat gemeenten maatregelen moeten nemen in
de openbare ruimte om wateroverlast (nu en in de toekomst) te voorkomen. Voor (ver)nieuwbouw neemt de
gemeente Gemert-Bakel daarom bij bestemmingsplanwijzigingen een voorwaardelijke gebruiksregel in het
bestemmingsplan op waarin de realisatie en instandhouding van een minimale hoeveelheid waterberging
wordt voorgeschreven. Dit compenseert de versnelde afvoer van hemelwater naar de openbare ruimte of
riolering vanaf verhard oppervlak.
Voor inbreidingslocaties is het mogelijk om af te wijken van deze gebruiksregel, als het redelijkerwijs niet
mogelijk is om de vereiste waterberging binnen het plangebied te realiseren. Dat doet een initiatiefnemer
door een aanvraag om omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan in te dienen.
Burgemeester en wethouders verlenen de omgevingsvergunning alleen als verzekerd is dat de kans op
wateroverlast niet toeneemt door het plan.
Een geschikte manier om aan die voorwaarde te voldoen, is door de waterbergingseis af te kopen. In ruil
voor een (zo veel mogelijk kostendekkende) vergoeding neemt de gemeente de verplichting om
waterberging te realiseren over van de initiatiefnemer van het bouwplan.
Afkoop van de waterbergingsplicht heeft voor de waterhuishouding binnen de gemeente verschillende
voordelen. Een initiatiefnemer kan waterberging alleen binnen de begrenzing van het eigen terrein (het
plangebied) realiseren. Binnen het plangebied is niet altijd genoeg ruimte. Ook kan de bodemgesteldheid
lokaal verhinderen dat een goed functionerende waterberging wordt gerealiseerd. De gemeente kan
waterberging daarentegen aanleggen buiten het plangebied. Zo kunnen initiatiefnemers hun bouwplannen
uitvoeren én tegelijkertijd alsnog voldoen aan de waterbergingseis. Bovendien kan de gemeente meerdere –
openbare of afgekochte – kubieke meters waterberging samenvoegen tot één grote waterberging. Dit is
soms doelmatiger dan de aanleg van verschillende kleine waterbergingen.
De afkoopregeling is vormgegeven als een financiële voorwaarde bij de omgevingsvergunning voor afwijken
van het bestemmingsplan. Het bedrag dat de gemeente ontvangt na betaling van deze financiële
voorwaarde wordt gestort in het waterbergingsfonds. Met deze verordening wordt de oprichting en het
beheer van dit waterbergingsfonds geregeld. Zo zijn de voorwaarden voor afkoop en de bevoegdheden en
verplichtingen van de gemeente als beheerder van het fonds duidelijk vastgelegd.
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Artikelsgewijs
Artikel 1 Waterbergingsfonds
Er is een waterbergingsfonds, waarin burgemeester en wethouders de bedragen storten die zij ontvangen op
grond van financiële voorwaarden bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van de regels over
waterberging in bestemmingsplannen. B&W houden een administratie bij van de ontvangen bedragen en de
uitgaven die worden gedaan om de compenserende waterberging, die met de financiële voorwaarden bij de
vergunning is afgekocht, te realiseren.
Artikel 2 Uitgaven uit het waterbergingsfonds
Als een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan is verleend waarin de realisatie van
(een deel van) de vereiste waterberging financieel is afgekocht, dan moet er wel zicht zijn op spoedige
realisatie van die waterberging. Daarom bepaalt het eerste lid van dit artikel dat B&W binnen vijf jaar na het
verlenen van die vergunning de compenserende waterberging moeten hebben gerealiseerd. Een termijn van
vijf jaar is wenselijk om enerzijds te zorgen dat de kans op wateroverlast beperkt blijft, en anderzijds B&W
voldoende tijd te geven om de waterberging efficiënt te realiseren. De termijn geeft ruimte om verschillende
opdrachten tot het realiseren van waterberging te combineren. Het aanleggen van een grotere waterberging
is vaak doelmatiger dan het aanleggen van verschillende kleinere waterbergingen.
De te realiseren waterberging moet wel bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast voor het perceel
waarvoor de vergunning is verleend. Het tweede lid schrijft daarom voor dat de waterberging in dezelfde
hydrologische eenheid moet worden aangelegd waarin het betreffende perceel is gelegen. Binnen één
hydrologische eenheid functioneert het riool- en watersysteem als een communicerend vat. Extra
waterberging op een plek in een hydrologische eenheid komt ten goede aan die gehele hydrologische
eenheid.
Het derde lid maakt het mogelijk dat de vergunninghouder het door hem gestorte bedrag terugvordert als
B&W de compenserende waterberging niet tijdig hebben gerealiseerd. Dit lid is opgenomen om de druk op
B&W hoog te houden.
Artikel 3 Financiële bijdrage aan het waterbergingsfonds
Het moet vooraf duidelijk zijn voor een initiatiefnemer wat de kosten zijn van het afkopen van de vereiste
waterberging. Een initiatiefnemer mag niet achteraf met onverwacht hoge kosten worden geconfronteerd.
Daarom is in dit artikel de hoogte van de financiële voorwaarde bij de omgevingsvergunning vastgelegd, in
euro per m3 te realiseren berging. Het bedrag varieert per gebied binnen de gemeente. De verschillen
hangen samen met de mogelijkheden voor de gemeente om in openbaar gebied waterberging te realiseren.
Dat vergt op de ene plek meer ruimte dan op de andere plek (bijvoorbeeld vanwege een slecht doorlatende
ondergrond, waardoor infiltratie van water in de bodem langzamer gaat). Bovendien zijn de grondprijzen op
verschillende locaties anders.
B&W kunnen de bedragen in de tabel wijzigen. Als blijkt dat de genoemde bedragen niet kostendekkend
zijn, zullen zij de tabel aanpassen om de bedragen in overeenstemming te brengen met de werkelijke
kostprijs van de compenserende waterberging. Ook kunnen hiermee prijsstijgingen door inflatie worden
verwerkt.
De financiële voorwaarden bij een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan wordt
alleen ingezet voor zover de waterberging niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd. Als realisatie op
eigen terrein deels mogelijk is, maar niet volledig, dan kan alleen het deel dat redelijkerwijs niet op eigen
terrein kan worden gerealiseerd, worden afgekocht.
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BIJLAGE M – REACTIE WATERSCHAP OP WATERTAKENPLAN
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