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Verbod op lozen op een openbaar riool in plaats van verbod op lozen op een gemengd riool
Het is gewenst dat bij elke ontwikkeling, waarbij de verordening van toepassing is, waterberging
wordt gerealiseerd. Het is daarbij niet relevant welk type rioolstelsel in de openbare weg ligt
(gemengd of hemelwater-/drainagestelsel). In bijlage 1. ‘Notitie waterbergingseis in de hemelwaterverordening’ is het belang van waterberging beschreven.
Artikel 3: Verbod op lozen van hemelwater op het openbaar riool
Ter verduidelijking van de regels zijn in artikel 3 van de verordening meerdere wijzigingen
aangebracht.
Lid 2 is zo gewijzigd dat direct duidelijk is wat wordt verlangd: het verwerken van hemelwater op
eigen terrein door middel van een voorziening welke minimaal 60 mm water per m2 nieuw bouwwerk
en nieuw verhard oppervlak kan vasthouden of bergen.
Lid 4 van de huidige verordening is komen te vervallen. Op basis van financiële inspanning kan dan
geen ontheffing meer worden verleend. Gezien een ontheffing onder bijzondere omstandigheden wel
mogelijk moet zijn, is dit verwerkt in lid 4 van de nieuwe verordening.
Artikel 7: Verbod op lozen van grondwater op het openbaar riool
Lid 3 van artikel 7 is komen te vervallen. Dit lid is niet meer van toepassing, omdat het verbod in de
nieuwe verordening geldt voor het lozen van grondwater op het openbaar riool en niet voor het lozen
van grondwater op het gemengd riool.
Artikel 10: Onderhoud en beheer
Bij artikel 10 is een toevoeging gedaan. Op basis van deze toevoeging dient een zand-/ slibvang voor
de feitelijke hemelwatervoorziening aangebracht te worden. Hiermee wordt het goed functioneren
van de voorziening beter gewaarborgd.
Een bladvanger houdt bladeren en andere deeltjes tegen. De bladvanger wordt vaak geplaatst in de
regenpijp en is van belang om te voorkomen dat regenpijpen en infiltratievoorzieningen verstoppen.
Een zandvangput voorkomt dat er vuil in een infiltratievoorziening komt; het vangt de zwaardere
vuildeeltjes af.
Artikel 11: Overgangsrecht
Artikel 11 is toegevoegd op basis van juridische grondslag. Bij het opnieuw vaststellen van deze
verordening is overgangsrecht noodzakelijk. Een gewenningsperiode van 6 maanden wordt hierbij
redelijk geacht.
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