I15.40346
Addendum behorende bij ‘Gemeentelijk RioleringsPlan 2015-2020’ (I15.31311), ontwerp
definitief d.d. 13 oktober 2015, kenmerk 077637586:C.
Naar aanleiding van de vergadering van de commissie Ruimte van 10 november 2015 zijn aan tabel 4
(par. 4.3) in het Gemeentelijk RioleringsPlan aan de rechterzijde twee kolommen toegevoegd. Daarin
aangegeven een toelichting of, in het geval dat de betreffende maatregel nog niet is uitgevoerd, een
planning om deze werkzaamheden alsnog uit te voeren. De aangevulde tabel is in dit addendum
opgenomen.
Tabel 4: Evaluatie maatregelen / activiteiten
Maatregel/

Maatregel / Activiteit

activiteit

Toelichting/

Indien nee, reden? /

in GRP

planning GRP

Uitgevoerd?

toelichting

2015-2020

2015-2020

Nee

De WVO is komen te

Ja

Uitgewerkt in

Vergunningen en verordeningen
Niet nader aangeduide lozingspunten
in kaart te brengen en onder de Wvo-

vervallen met komst van de

vergunning te brengen.

nieuwe waterwet. Het moet

bijlage 4

tegenwoordig deel uitmaken
van het GRP.
In logboek bijhouden van

Ja

Uitgezonderd aanvullende

Ja

Jaarlijks in het

gemaalstoringen en

overstortregistraties en

kader van

overstortregistratie.

debietmetingen.

afvalmonitoring
(par 6.6.2 – tabel
13)

Registratie van de Wm-

Ja

Registratie bij DCMR.

Ja

Continuering van

vergunningplichtige en

de bestaande

meldingsplichtige inrichtingen, die op

werkwijze

de gemeentelijke riolering zijn
aangesloten.
Opstellen verordening voor het

Ja

n.v.t.

Ja

Jaarlijks o.b.v. par
7.3.3. – tabel 20

invoeren van de nieuwe rioolheffing.

(verloop
rioolheffing)
Verordening voor de heffing eenmalig

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Nee

Een verordening is geen

Ja

Visie, doelen en

rioolaansluitrecht. Dit geldt voor
nieuwe huisaansluitingen.
Verordening voor regen- en
grondwaterlozingen. Deze wordt

verplicht instrument.

ambities benoemd

opgesteld in het kader van de Wet

Noodzaak tot inzetten

in:

gemeentelijke watertaken. Deze

hiervan is op dit moment in

 Hfst 3 – par.

verordening geldt voor een groep

Lansingerland niet

3.2, doel 3, 4 en

lozingen op de riolering of op of in de

aanwezig. Uitgangspunten

5.

bodem.

zijn benoemd in GRP en
naleving loopt naar wens.

 Hfst 6 – par 6.3
en 6.4.
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Maatregel/
activiteit

Toelichting/

Indien nee, reden? /

in GRP

planning GRP

Maatregel / Activiteit

Uitgevoerd?

toelichting

2015-2020

2015-2020

Het vastleggen van

Nee

In Afvalwaterakkoord regio

Ja

2016: opstellen

calamiteitenprocedures (in de praktijk

Kortenoord is afgesproken

incidentenplan

zijn contactpersonen over en weer

om dit regionaal op te

(par 6.6.1 – tabel

echter bekend bij zowel gemeente als

pakken in het kader van de

12)

hoogheemraadschap zodat

samenwerking (ook met

noodzakelijke acties snel kunnen

Hoogheemraadschap van

worden uitgevoerd).

Delfland).

Beleid
Beleid opstellen ten aanzien van wat

Nee

Noodzaak voor specifiek

Ja

Visie, doelen en

de gemeente ten aanzien van de

hemelwaterbeleid is op dit

ambities zijn

verwerking van hemelwater (op eigen

moment in Lansingerland

benoemd in:

terrein) van de perceeleigenaren

niet aanwezig.

 Hfst 3 – par 3.2,

verwacht en wat de perceeleigenaren

Uitgangspunten zijn

van de gemeente mag verwachten ten

benoemd in GRP en

aanzien van de verdere verwerking

Waterplan en bieden

van hemelwater indien dit

voldoende houvast.

doel 3 en 4
 Hfst 6 – par 6.3

redelijkerwijs niet op het eigen perceel
kan worden verwerkt.
De gemeente dient beleid te

Nee

Het accent is gelegd op

Ja

2017: Beleids-

formuleren dat inzicht geeft wanneer

meten om zo eerst de

notitie grondwater

binnen het gemeentelijk

huidige situatie goed in kaart

(par 6.6.1 –tabel

beheersgebied sprake is van

te brengen. In nu komende

12)

structurele grondwaterproblemen.

planperiode zal gekeken
worden of er aanleiding is
voor nieuw beleid.

Invulling geven aan de nieuwe

Ja

loketfunctie. De gemeente vormt het

Vooralsnog ingebed in het

Ja

meldingen proces (SIM).

Structureel
onderdeel van

aanspreekpunt (het loket) voor

dagelijkse

meldingen van burgers met betrekking

werkwijze

tot grondwater en zorgt voor een
doelmatige aanpak.
De gemeente heeft de intentie om

Ja

n.v.t.

Ja

Visie, doelen en

invulling te geven aan het

ambities zijn

zorgbeginsel voor hemelwater. Dit

benoemd in:

onder voorbehoud dat de

 Hfst 3 – par 3.2,

hoogheemraadschappen voor een

doel 3 en 4
 Hfst 6 – par 6.3

nadere uitwerking meedenken over de
invulling hiervan.
Ongerioleerde panden
Aanleg riolering voor ongerioleerde
panden en glastuinbouw

Ja

Glastuinbouw is gereed, nog

Ja

Planperiode GRP

enkele woonhuizen aan te

– Bijlage 5 (tabel

sluiten, met name panden

nog te rioleren)

die een relatie hebben met
nieuwbouwontwikkelingen.
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Maatregel/

Maatregel / Activiteit

activiteit

Toelichting/

Indien nee, reden? /

in GRP

planning GRP

Uitgevoerd?

toelichting

2015-2020

2015-2020

Ja

Op basis van daadwerkelijke

Ja

Par 6.6 +

Reguliere vervangingen
Vervangingen vrijvervalriolering

kwaliteit in plaats van

investeringskosten

theoretische levensduur,

verwerkt in Bijlage

daardoor lagere

7 (tabel uitgaven)

investeringskosten.
Vervangingen gemalen en

Ja

Idem als voorgaande punt.

Ja

drukpompunits

Idem als
voorgaande punt

Beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud

Ja

n.v.t.

Ja

Jaarlijks (par 6.6.3
– tabel 14)

Verbeteringsmaatregelen
Afronden werkzaamheden Anjerdreef

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Afronden aanleg Duiker/aanpassen

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Aanleg overstort Zwanensingel

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Saneren overstort Hoedemakerlaan

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Afrekening reconstructie riool

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Nee

Uitgesteld. Knelpunt

Ja

2020

riolering bedrijventerrein Berkel en
Rodenrijs
Advies/besteksvoorbereiding
afvalwatertransportsysteem Berkel en
Rodenrijs
Afronden werkzaamheden BBB
Marijkelaan

Leeuwenkuil
VEP/WKS Europasingel/6
junistraat/Hoeksekade
Vervanging riool Hoeksekade /
Julianalaan

aanwezige gasunieleiding,
gezocht wordt naar een
alternatieve oplossing.
Kwaliteit is beheersbaar,
waardoor vervanging nog
kan worden uitgesteld naar
komende planperiode.

Vervanging riool Leeuwenhoekweg

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Huygensplantsoen afkoppelen 2 ha

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Saneren RWA uitlaat Edisonlaan

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Hydraulisch vergroten riolering

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verbreden overstort Marijkelaan

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Afvalwatertransportsysteem Elyseum

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Afkoppelen Bleiswijk West (0,35 ha)

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Saneren overstort Mauritsstraat

Ja

Alleen voor calamiteiten

n.v.t.

n.v.t.

Bleiswijk West

e.o.
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Maatregel/

Maatregel / Activiteit

Uitgevoerd?

activiteit

Toelichting/

Indien nee, reden? /

in GRP

planning GRP

toelichting

2015-2020

2015-2020

n.v.t.

n.v.t.

Ja

Jaarlijks met P&C

omgebouwd naar een
afsluitbare nooduitlaat die
structureel dicht zit.
WKS waterinlaten vaart Bleiswijk

Ja

Onderzoek
Opstellen operationeel jaarprogramma

Ja

n.v.t.

– cyclus
Uitvoeringsplan glastuinbouw kern

Ja

n.v.t.

Ja

2015: nazorgfase

Bergschenhoek
VEP/WKS-studie kern Bleiswijk

Ja

Uitvoeren inspecties en reiniging

Ja

n.v.t.
Inhaalslag uitgevoerd

Ja

(inhaalslag en regulier)

Jaarlijks beheer
en onderhoud (par
6.6.3 – tabel 14)

Meetplan grondwater

Ja

n.v.t.

n.v.t.

Invoeren revisies

95%

n.v.t.

Ja

2015 (afronding
inhaalslag) daarna
jaarlijkse
actualisatie (par
6.6.2 – tabel 13)

Controle gegevens beheerpakket

50%

Prioriteit is gelegd bij het

Ja

2016

Ja

Na implementatie

verwerken van achterstallige
revisies, aansluitend vindt
gegevenscontrole plaats.
Naar verwachting wordt dit
begin 2016 afgerond.
Inlezen reguliere inspectiegegevens

Nee

en opleveringsinspecties

Verouderd beheersysteem
kan nieuwe suf-rib

nieuw

bestanden niet inlezen. In

beheersyteem

komende planperiode wordt

(2016). M.i.v. 2017

nieuw beheersysteem

jaarlijks.

aangeschaft die dit wel moet
kunnen.
Vervangingsplan o.b.v. rioolinspecties

Ja

Voor riolen ouder dan 25

Ja.

jaar.

Jaarlijks- O.b.v.
inspectieresultaten
wordt beoordeeld
of operationele
jaarprogramma’s
geactualiseerd
moeten worden.

Inventariseren aanwezige (openbare)
drainagesystemen

Nee

In uitvoering.

Ja

2016
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Maatregel/
activiteit

Toelichting/

Indien nee, reden? /

in GRP

planning GRP

Maatregel / Activiteit

Uitgevoerd?

toelichting

2015-2020

2015-2020

Inmeten b.o.b.’s (vrijwel alle b.o.b.’s

40%

Gelijktijdig met inspectie van

Ja

Jaarlijkse

van vrijvervalsystemen zijn bekend,

systeem ouder dan 25 jaar

actualisatie

maar het gaat hier om het actualiseren

zijn deze ook ingemeten

afgestemd op.

van deze b.o.b.’s)
Actualiseren BRP kern Berkel en

inspectieplanning
Nee

Rodenrijs

Prioriteit is gelegd bij het in

Ja

2016 – 2017 (par.

orde krijgen van de

6.6.1 – tabel 12)

beheergegevens (verwerken

in het GRP

achterstallige revisies). Wel
is informatie aanwezig in
losse stukken (nieuwe
berekeningen oud-Berkel,
nieuwe afvalwaterstructuur,
rioolplannen woningbouw
ontwikkelingen).
Meetplan riolering

Ja

Meetplan omgezet in

Ja

afvalwatermonitoring
Afkoppelplan

Nee

Dit plan (dat gericht was op

Jaarlijks m.i.v.
2016 (par. 6.6.2 –

onderzoekstaakstelling

tabel 13)
Ja

Bijlage 6 -

bestaande gemengde

Afkoppelbeslis-

rioolsystemen) is vervallen,

boom

omdat er geen noodzaak
meer voor was vanuit
oogpunt van vuilemissies.
Nu wordt per situatie
afgewogen waar afkoppelen
doelmatig en rendabel is.
Monitoring grondwater

Ja

Ja

Jaarlijkse
grondwatermonitor
ing (par 6.6.2 –
tabel 13)

Evaluatie GRP/Kostendekkingsplan

Ja

Ja

2018 (par 6.6.1 –
tabel 12)

Monitoring riolering

Nee

Benodigd meetplan is

Ja

Jaarlijks mi.v.

opgesteld, maar uitvoering

2016 (par. 6.6.2 –

is uitgesteld vanwege

tabel 13)

beperkte personele
middelen en daardoor
benodigde prioritering in
activiteiten.
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Maatregel/
activiteit

Toelichting/

Indien nee, reden? /

in GRP

planning GRP

Maatregel / Activiteit

Uitgevoerd?

toelichting

2015-2020

2015-2020

Actualiseren BRP kernen

Nee

Prioriteit is gelegd bij het in

Ja

 2017-2018:

Bergschenhoek en Bleiswijk

orde krijgen van de

BRP Bleiswijk

beheergegevens (verwerken

 2018 – 2019:

achterstallige revisies). Wel

BRP Berg-

is informatie aanwezig in

schenhoek

losse stukken (nieuwe

Zie ook (par. 6.6.1

berekeningen/VEP).

– tabel 12)

Actualiseren GRP

Ja

Ja

Participatie in OAS Delft

Ja

Ja

2019-2020 (par.
6.6.1 – tabel 12)
samenwerking
afvalwaterketen
HHD (NAD)

Participatie in OAS Kortenoord

Ja

Ja

samenwerking
afvalwaterketen
HHSK
(Kortenoord)

