
 

 

 
 
 

 
 

 

Waterhuishoudkundig plan 2017 – 2021, deel II 
 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
& Gemeentelijk grondwaterplan (GGP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Tholen 

 



 

                                          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:   ing. D. van Veen, ing. E. Leemreijze, ir. W.T. de Vries  

Status rapport:  Concept rapport 

Datum:   7 september 2017 

  

Hof van Tholen 2  

Postbus 51  

4690 AB Tholen  

+31 (0)116 66 82 00 Telefoon 

gemeente@tholen.nl E-mail 

www.tholen.com Internet 

  

  

 



 

Waterhuishoudkundig plan 2017 - 2021 Eindrapport 

   

- 1 - 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING - 3 - 
1.1 Aanleiding - 3 - 
1.2 Visie waterhuishouding gemeente Tholen - 3 - 
1.3 Procedures - 4 - 
1.4 Verantwoordelijkheid - 4 - 
1.5 Aansprakelijkheid - 6 - 
1.6 Geldigheidsduur - 6 - 
1.7 Leeswijzer - 6 - 

2 RIOLERING - 6 - 
2.1 Inleiding - 6 - 
2.2 Doelen, functionele eisen en maatstaven - 10 - 
2.2.1 Inleiding - 10 - 
2.2.2 Evaluatie voorgaande plannen - 10 - 
2.2.3 Overleg met andere overheden en relatie met andere plannen - 10 - 
2.2.4 Doelen voor de planperiode 2017 - 2021 - 11 - 
2.2.5 Functionele eisen en maatstaven - 11 - 
2.2.6 Meetmethode - 14 - 
2.3 Toetsing huidige situatie - 14 - 
2.3.1 Inleiding - 14 - 
2.3.2 Niet aangesloten bebouwing - 14 - 
2.3.3 Aan te sluiten bebouwing - 15 - 
2.3.4 Overzicht aanwezige voorzieningen - 15 - 
2.4 Strategie - 18 - 
2.4.1 Aanleg van riolering bij bestaande bebouwing - 18 - 
2.4.2 Aanleg riolering bij nieuwbouw - 19 - 
2.4.3 Beheer van bestaande voorzieningen riolering - 20 - 
2.5 Middelen en kostendekking - 26 - 
2.5.1 Personele middelen riolering - 26 - 
2.5.2 Financiële middelen riolering - 26 - 
2.5.3 Kostendekking riolering - 26 - 

3 GRONDWATER - 27 - 
3.1 Doelen, functionele eisen en maatstaven - 27 - 
3.1.1 Inleiding - 27 - 
3.1.2 Evaluatie voorgaande plannen - 27 - 
3.1.3 Relatie met andere regelgeving - 27 - 
3.1.4 Doelen voor de planperiode 2017 - 2021 - 28 - 
3.1.5 Functionele eisen en maatstaven - 28 - 
3.1.6 Meetmethode - 29 - 
3.2 Toetsing huidige situatie - 29 - 
3.2.1 Inleiding - 29 - 
3.2.2 Ontwatering in bestaand stedelijk gebied - 29 - 
3.2.3 Ontwatering in nieuw stedelijk gebied - 29 - 
3.2.4 Overzicht aanwezige voorzieningen - 30 - 
3.3 Strategie - 31 - 
3.3.1 Aanleg van ontwateringsmiddelen bij bestaande bebouwing - 31 - 
3.3.2 Aanleg van ontwateringsmiddelen in nieuw stedelijk gebied - 32 - 
3.3.3 Beheer van de bestaande voorzieningen ontwatering - 33 - 
3.3.4 Maatregelen ontwateringsmiddelen - 35 - 



 

Waterhuishoudkundig plan 2017 - 2021 Eindrapport 

   

- 2 - 

3.4 Middelen en kostendekking - 39 - 
3.4.1 Personele middelen ontwatering - 39 - 
3.4.2 Financiële middelen ontwatering - 40 - 
3.4.3 Kostendekking ontwatering - 40 - 
3.5 Conclusie - 41 - 

4 CONCLUSIE GECOMBINEERDE RIOOL- EN GRONDWATERHEFFING - 41 - 
 
 
BIJLAGEN 

1. Lozingen oppervlaktewater 

2. Kostenkengetallen riolering 

3. Heffing uitvoering rioleringsbeheer 

4. Toetsingsmethodiek grondwateroverlast 

5. Kopie raadsbesluit en raadsvoorstel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Waterhuishoudkundig plan 2017 - 2021 Eindrapport 

   

- 3 - 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In de Wet milieubeheer is de planverplichting voor het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

opgenomen. Hierin is onder meer bepaald dat de gemeenteraad voor een daarbij vast te stellen 

periode een GRP vaststelt. Formeel verliep het vorige GRP op 31 december 2013 en was per 1 

januari 2014 dus een nieuw GRP noodzakelijk. Inmiddels is het 2017, maar in tussentijd zijn wel de 

gegevens actueel gehouden en is gehandeld conform het vorige GRP en opgedane nieuwe inzichten.  

 

Hiernaast vormen de voortgang van de uitvoering van de geplande rioleringswerkzaamheden, 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het stedelijk waterbeheer en de hiermee gepaard gaande 

kostendekking een belangrijk argument om het huidige GRP te actualiseren. 

 

In verband met een wijziging van de wetgeving op 1 januari 2008 is in dit GRP rekening gehouden 

met de uitvoering van de verbrede zorgplicht voor riolering. Vanaf 1 januari 2008 is de gemeente dus 

niet alleen verantwoordelijk voor het rioolbeheer, maar tevens voor het beheer en de uitvoering van 

afstromend hemelwater, de zuivering van afvalwater afkomstig van lozingen in het buitengebied en 

de uitvoering van het grondwaterbeheer in het stedelijk gebied. 

 
1.2 Visie waterhuishouding gemeente Tholen 

De Zeeuwse overheden zijn enkele jaren geleden een samenwerkingsverband gestart genaamd 

“Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland” (SAZ). In deze samenwerking worden de aspecten van het 

(afval)waterbeheer binnen Zeeland besproken en wordt er gestreefd naar een gezamenlijk doelmatig 

beleid en beheer. Met elkaar praten, van elkaar leren en samenwerken waar mogelijk om 

werkwijzen te optimaliseren en kosten te reduceren. De uit deze samenwerking voortgekomen 

missie, visie, doelen en strategie zijn toegespitst op de afvalwaterketen maar laten het grondwater 

en oppervlaktewater verder buiten beschouwing.  

 

De gemeente Tholen is van mening dat de, voorheen als afzonderlijk geziene, onderdelen riolering, 

grondwater en oppervlaktewater als één systeem behandeld kan en moet worden. De onderdelen 

beïnvloeden elkaar onderling zodat breder gekeken moet worden als het gaat om het functioneren 

van het totale watersysteem. Om een goed gezamenlijk functioneren van het watersysteem te 

kunnen waarborgen is het van belang om ook het te voeren beleid en beheer van ieder afzonderlijk 

onderdeel op elkaar af te stemmen.     

 

Om een helder beeld te krijgen hoe de gemeente Tholen om wil gaan met de waterhuishouding is 

besloten om een driedelig waterhuishoudingsplan op te stellen bestaande uit het Stedelijk 

Waterplan (SWP), het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en het Gemeentelijk Grondwaterplan 

(GGP). Vanwege de wettelijke verplichtingen voor 

riolering en grondwater en de financiële gevolgen 

hiervan voor de gemeente Tholen, is besloten om 

deze twee in één rapport – het voorliggende - op te 

stellen. Deze twee plannen worden samen ook wel 

het Verbreed GRP (vGRP) genoemd. Op de 

gebieden waar overlap aanwezig is, zoals 

bijvoorbeeld bij extreme neerslag, zal beschreven 

worden hoe de samenhang tussen de onderdelen is 

vorm gegeven.   
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Brede visie afdeling Openbare Werken 

Voor de afdeling Openbare Werken worden op het moment van schrijven de missie, visie, strategie 

en doelen  voor de gehele openbare Ruimte bepaald. Het is de bedoeling dat deze vier onderdelen 

worden door vertaald in de diverse beleidsstukken (de toekomstige omgevingsprogramma’s) van de 

afdeling. Door gezamenlijk naar dezelfde stip op de horizon te sturen ontstaat meer samenhang 

tussen de diverse disciplines waardoor er meer gestructureerd gewerkt kan worden. Dit moet 

uiteindelijk resulteren in een helder en eenduidig beleid waarmee kosten bespaard kunnen worden 

zonder op de kwaliteit van de openbare ruimte in te boeten. 

 

Het samenbrengen van riolering, grondwater en oppervlaktewater in één gezamenlijk 

waterhuishoudkundig plan is een stap in het gemeentelijke ontwikkelingsproces. 

  

1.3 Procedures 

In artikel 4.23 van de Wet milieubeheer is aangegeven op welke wijze het GRP tot stand dient te 

komen. Het is toegestaan om een afzonderlijk Gemeentelijk Rioleringsplan en Gemeentelijk 

Grondwaterplan op te stellen. Deze procedure is bij het opstellen van dit GRP  

(hoofdstuk 2) en GGP (hoofdstuk 3) gevolgd. 

 

1. Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij 

betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval: 

a. Gedeputeerde staten;  

b. De beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde 

    afvalwater wordt getransporteerd; 

c. De beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt 

    geloosd; 

d. De inspecteur van de volksgezondheid; 

2. Zodra het plan is vastgesteld door de gemeenteraad, doen burgemeester en wethouders hiervan 

mededeling door toezending van het plan aan de in het eerste lid, onder a tot en met d, genoemde 

organen. 

 

3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen 

die in de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden 

gekregen van de inhoud van het plan 

 

1.4 Verantwoordelijkheid 

Riolering 

De gemeente heeft op grond van artikel 10.33 Wet Milieubeheer een zorgplicht ten aanzien van de 

inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. Onder stedelijk afvalwater wordt afvalwater 

verstaan dat bestaat uit huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, 

afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. In de praktijk wordt hier invulling aan 

gegeven door de aanleg en beheer van openbare rioolstelsels (vuilwater-, hemelwater- en gemengde 
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riolering). Deze zorgplicht dient mede ter implementatie van de EU-richtlijn stedelijk afvalwater en 

sluit aan bij de zorgplicht van de waterschappen voor het zuiveren van stedelijk afvalwater zoals 

vastgelegd in artikel 3.4 van de waterwet.  

 

 De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat 

vrijkomt binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een 

openbaar (vuilwater)riool of minimaal een IBA klasse 1. 

 Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de riolering (huisaansluiting) op eigen 

perceel.  

 Indien sprake is van een verstopping of schade in de huisaansluiting, is de perceeleigenaar 

verantwoordelijk voor de reparatie of ontstopping op eigen perceel. Schades en verstopping 

in de huisaansluiting in de openbare ruimte (gemeentegrond) zijn voor verantwoording van 

de gemeente Tholen. Gemaakte kosten zijn voor de verantwoordelijke.  

 Perceeleigenaren zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een ontstoppingsstuk in 

de huisaansluiting op eigen perceel in verband met de bereikbaarheid. Indien 

werkzaamheden uitgevoerd moeten worden in opdracht van de gemeente en er geen 

ontstoppingsstuk aanwezig c.q. onvoldoende bereikbaarheid is van de huisaansluiting, 

wordt een ontstoppingsstuk geplaatst op kosten van de perceeleigenaar. 

 Indien een woning direct aan de openbare ruimte grenst en een ontstoppingsstuk 

ontbreekt, zal deze op kosten van de gemeente Tholen op een halve meter uit de woning in 

openbaar terrein worden aangebracht. Bij nieuwbouwlocaties waarbij woningen direct aan 

openbaar terrein grenzen is de eigenaar verantwoordelijk voor de kosten van het (door de 

gemeente Tholen) aanbrengen van een ontstoppingsstuk in openbaar terrein. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare riolering 

binnen de gemeentegrenzen. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare riolering 

welke op private percelen zijn gelegen. De gemeente streeft er naar om (bestaande) 

situaties waarbij de gemeentelijke riolering in private percelen ligt, te voorkomen en/of op 

te heffen indien mogelijk.  

 

Grondwater en ontwatering 

Artikel 3.6 van de waterwet bevat een gemeentelijke zorgplicht voor het in het openbaar 

gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structurele nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken. Voorwaarde hierbij is dat de te treffen maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van 

het waterschap of de provincie behoren. Deze zorgplicht is reeds van toepassing vanaf 1-1-2008 toen 

deze met de Wet gemeentelijke watertaken is geïntroduceerd. Hiervoor geldt het volgende:  

 

 Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk om schade door grondwateroverlast en 

grondwateronderlast zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken. Dit houdt in dat de 

eigenaar verantwoordelijk is voor de ontwatering op het eigen terrein. 

 Wanneer er sprake is van grondwateroverlast heeft de gemeente een ontvangstplicht voor 

het overtollige grondwater. De gemeente stelt de bewoners hiervoor een functioneel 

overnamepunt ter beschikking. Normaliter ligt dit de perceelgrens. 

 Burgers dienen de voorschriften over waterdichtheid van gebouwen en afvoer van 

hemelwater op te volgen die in het bouwbesluit zijn opgenomen. Om die reden zal de 

gemeente geen maatregelen nemen bij vochtproblemen in woningen die na 1 januari 1993 

gebouwd zijn. 

 Perceeleigenaren dienen de ontwateringsmiddelen op eigen terrein zelf te onderhouden. 

 

Hemelwater 

De hemelwaterzorgplicht is verankerd in artikel 3.5 van de Waterwet. 
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 Op particulier terrein is primair de perceeleigenaar van het terrein verantwoordelijk voor de 

afvoer van het hemelwater. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van een voorziening waarop het 

verzamelde hemelwater afgevoerd kan worden wanneer de perceeleigenaar zich niet op 

een andere wijze van het verzamelde hemelwater kan ontdoen. 

 

1.5 Aansprakelijkheid 

De verplichting van de gemeente om schade bij wateroverlast te voorkomen is een 

inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. 

 

De verplichting van de gemeente om grondwateroverlast te voorkomen is een 

inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. 

 

Van aansprakelijkheidstelling of schadevergoeding door (grond)wateroverlast is alleen sprake als er 

een onrechtmatige daad gepleegd wordt, er een bijzondere wettelijke bepaling (Grondwaterwet) 

van toepassing is, of vanwege een verzekeringsovereenkomst. 

 

1.6 Geldigheidsduur 

De herziening van dit GRP is 5 jaar. Jaarlijks zal een financiële evaluatie van het GRP plaatsvinden. 

Tussentijdse evaluaties zijn nodig omdat bij de berekening van de hoogte van de rioolheffing geen 

rekening is gehouden met inflatie en eventuele wijzigingen van kosten. Door de uitvoering van 

tussentijdse evaluaties wordt voorkomen dat bij een volgend GRP een grote wijziging van de 

rioolheffing op zou kunnen treden. 

 
1.7 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het gemeentelijk rioleringsplan beschreven. Hierin worden de doelstellingen, de 

huidige situatie, de strategie en de personele en financiële consequenties beschreven. Hoofdstuk 3 

beschrijft het gemeentelijk grondwaterplan, waarbij dezelfde indeling als voor het GRP is 

aangehouden.  

 

 

2 RIOLERING 

2.1 Inleiding 

Door de SAZ is een strategienota opgesteld waarin de missie, visie, doelen en strategie van het 

samenwerkingsverband beschreven staat en waaraan de 13 Zeeuwse gemeentes en het waterschap  

zich hebben geconformeerd. Het onderhavig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de gemeente 

Tholen is daarom opgesteld op basis van de missie,  visie en doelen van de SAZ: 

 

1. Missie van de afvalwaterketen 

De missie (het bestaansrecht) voor de SAZ ligt vast in de op 8 maart 2013 ondertekende 

samenwerkingsovereenkomst tussen de 13 Zeeuwse gemeenten en het waterschap Scheldestromen. 

Het gaat om: 

 De verzameling van zorgplichten van gemeenten (stedelijk afvalwater, hemelwater en 

grondwater) en waterschap (zuivering afvalwater). 

 De uitvoering daarvan als ware er sprake van 1 bestuurd systeem en 1 besturend orgaan. 

De verzameling van zorgplichten is momenteel verankerd in verschillende wetten. 
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2. Visie van de SAZ uit de Koersnota 
Het wenkend perspectief voor het afvalwatersysteem in Zeeland (Tholen) is een systeem dat : 

 De volksgezondheid van de inwoners van Zeeland (de gebruikers) waarborgt; 

 Het stedelijk afvalwater zodanig inzamelt, transporteert en verwerkt dat grondstoffen, 
energie en water worden teruggewonnen (duurzaamheid); beproefde nieuwe 
technologieën toepast; 

 Zo weinig mogelijk systeemvreemd water (hemel- en grondwater) afvoert richting de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties;  

 In hoge mate het hemelwater gescheiden van het overige afvalwater inzamelt en verder 
verwerkt, zodat bij hevige regen geen wateroverlast/schade optreedt 
(klimaatbestendigheid) en het ingezamelde hemelwater daar waar mogelijk beschikbaar 
stelt voor nuttig gebruik; 

 Bovengrondse voorzieningen kent voor die klimaatbestendige regenwaterafvoer (daar waar 
dat ruimtelijk mogelijk is) en voldoende voorzieningen kent om regenwater vast te houden 
en te bergen om droge perioden klimaatbestendig te kunnen overbruggen; 

 De kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem niet in gevaar 
brengt; 

 een  grondwaterregime heeft in het stedelijk gebied, dat past bij de functie/landgebruik; 

 Qua toestand en functioneren binnen acceptabele risico’s continu voldoet. 
 

Bovenstaande visie is in onderstaand figuur vereenvoudigd weergegeven: 

 

 
3. Doelen van de SAZ uit de Koersnota 

Vanuit de visie zijn doelen scherp (meetbaar) geformuleerd.  Vanuit het Bestuursakkoord Water 

(april 2011) krijgt de SAZ de volgende doelen mee: 

 Kostenreductie; 

 kwaliteit borgen; 

 kwetsbaarheid verminderen. 

De doelen die met het afvalwatersysteem worden nagestreefd, zijn vermeld in de vigerende 

Gemeentelijke Rioleringsplannen en de Strategienota afvalwaterketen van het Waterschap 

Scheldestromen. Kort gezegd komen die doelen neer op: 

 het waarborgen van de volksgezondheid; 

 het voorkomen van wateroverlast en andere overlast; 

 het zorgen voor een schoon milieu. 

Deze doelen zijn in de vigerende plannen meetbaar gemaakt door het formuleren van functionele 

eisen die aan het afvalwatersysteem (de afvalwaterketen) worden gesteld, inclusief daarbij 

behorende maatstaven. Anders gezegd: de vigerende plannen geven aan wat de kwaliteit van het 

afvalwatersysteem moet zijn.  
 

4. Strategie van de SAZ 

De strategie moet weergeven hoe de doelen te behalen zijn. Voorwaarde voor een gezamenlijke 

strategie is echter het hebben van gezamenlijke doelen. Pas als die zijn vastgesteld, is het mogelijk 

om (op onderdelen) een gezamenlijke strategie op te stellen. 

De werkwijze om tot gezamenlijk beleid (doel en strategie) te komen is ingebed in de bestuurlijke en 

ambtelijke structuur die de SAZ heeft, waarbij de taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in 
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de op 08.03.2013 door partijen ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Afvalwaterketen 

Zeeland. 
 

Op het moment van schrijven zijn er binnen de SAZ diverse werkgroepen actief die de strategie 

beschrijven om de doelen te realiseren. De strategie is echter nog niet uitgewerkt en wellicht ook 

niet één op één toepasbaar voor alle gemeentes waardoor de gemeente Tholen zelf (praktische) 

invulling geeft aan de strategie voor de volgende punten: 

 

Hemelwater 

Uit de basisrioleringsplannen van de kernen binnen de gemeente Tholen blijkt dat de stelsels 

voldoen aan de basisinspanning en ontwerpnormen. Daarmee is de vraag ontstaan of het afkoppelen 

van hemelwater via een extra HWA-riool nog zinvol en/of goedkoper is voor de afvalwaterketen. De 

aanleg-, onderhoud- en vervangkosten zijn meestal hoger dan de kosten die gemaakt worden op de 

zuivering voor het zuiveren van schoon hemelwater. Het achterwege laten van de aanleg van een 

HWA-riool is wellicht ‘een brug te ver’ en voor sommige situaties kan het wellicht wel een 

doelmatige oplossing zijn, maar er is anderzijds een meer doelmatige methode voorhanden om 

hemelwater af te koppelen. Door de wegen en bovengrond aan te passen kan water van hoog naar 

laag stromen. Aanpassing van de bovengrond kan water de ruimte geven om van de straat richting 

oppervlaktewater of berging af te stromen. Deze werkwijze wordt beleidsmatig ondersteund door 

het Rijk, die in haar Beleidsbrief regenwater en riolering (Ministerie van VROM, 2003) hemelwater 

als schoon beschouwd. In de brief stelt het ministerie dat “Bij de eventuele inzameling van 

regenwater moet dit gescheiden blijven van afvalwater om “relatief vuile en relatief schone stromen 

niet te vermengen’. De bovengrondse afvoer heeft een aantal duidelijke voordelen: 

 

 Meer afvoercapaciteit dan een HWA-riool waarmee de omgeving tevens klimaatbestendig 

gemaakt kan worden; 

 Goedkoper door het ontbreken van aanleg,- onderhoud en vervangkosten van een extra 

rioolstelsel; 

 Geen straatkolken en bijbehorend onderhoud nodig; 

 Geen foutaansluitingen; 

 Geen hydraulische noodzaak om het bestaande gemengde riool te vergroten; 

  

Bovenstaande situatie is ideaal toe te passen op nieuwbouwlocaties, waarmee hemelwater 

bovengronds wordt afgekoppeld en de kans op schade bij extreme neerslag wordt verminderd.  

 

Voor bestaande bebouwing is de situatie  complexer. Het simpelweg dichtzetten van de straatkolken 

resulteert bij neerslag in grote plassen water welke in laaggelegen gebieden voor wateroverlast 

kunnen zorgen. Het regenwater kan immers niet afgevoerd worden. Daarnaast is het zo dat 

straatkolken niet alleen als inlaat maar bij hevige/extreme buien ook als (nood)uitlaat fungeren 

wanneer het riool overbelast raakt. Met het dichtzetten van deze “nooduitlaten” zal de druk in het 

riool toenemen waardoor mogelijk wc's en doucheputjes als uitlaat kunnen gaan fungeren met alle 

mogelijke klachten en overlast tot gevolg. Om correct bovengronds af te kunnen koppelen zal eerst 

per deelgebied de bovengrondse inrichting geoptimaliseerd moeten worden, waarna kolken kunnen 

worden afgesloten en regenpijpen afgekoppeld. 

 

Bijkomend voordeel van de geoptimaliseerde bovengrond (stap 1) is dat er meer ruimte ontstaat 

voor water waardoor meer extreme buien de ruimte krijgen om tijdig afgevoerd te kunnen worden. 

Het bovengronds afkoppelen van regenwater resulteert uiteindelijk in minder kosten op de RWZI's 

en een neerslag bestendige inrichting. Uitgangspunt van de gemeente Tholen is dat – ongeacht de 
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neerslaggebeurtenis – er geen wateroverlast ontstaat.  Er wordt kortom gestreefd naar een robuuste 

inrichting. 

 

Oppervlaktewater 

Het vrijkomende hemelwater dat direct naar het oppervlaktewater afstroomt dient (tijdelijk) 

geborgen te kunnen worden om te voorkomen dat stroomafwaarts problemen ontstaan. 

Afwenteling moet worden voorkomen. Om dit te realiseren wordt in samenspraak met het 

waterschap Scheldestromen gekeken waar watergangen en oppervlaktewater verruimd dienen te 

worden. Het verruimen van oppervlaktewateren heeft daarnaast positieve gevolgen voor de 

waterkwaliteit. Wanneer een externe overstort van het gemengde riool in werking treedt, heeft dit 

een minder negatief effect op een groot water dan op een kleine sloot, zowel in kwalitatief als 

kwantitatief opzicht. Daarnaast heeft meer berging in oppervlaktewater voor piekneerslag ook als 

voordeel dat er meer berging beschikbaar is voor langdurige neerslagsituaties. 

 

Klimaatadaptatie 

Naast het aanpassen van de bovengrondse inrichting om water af te koppelen van het gemengde 

riool, is de bovengrondse inrichting van essentieel belang bij het ontstaan of juist voorkomen van 

schade en wateroverlast bij extreme neerslag. Het water dat niet tijdig via het riool afgevoerd kan 

worden zal zijn weg zoeken van hoger naar lager gelegen gebieden. Het is dus van belang om deze 

laaggelegen gebieden zo in te richten dat het water wordt afgevoerd naar locaties waar geen schade 

kan optreden. Indien aanwezig heeft het altijd de voorkeur om het hemelwater richting het 

oppervlaktewater te laten stromen. 

 

Jaarlijks vallen anno 2017 op zeventig plaatsen in Nederland zeer extreme buien en door de 

wereldwijde temperatuurstijging zal dit aantal nog verder stijgen. In de kernen waar deze extreme 

neerslag is gevallen, zoals in Tholen en Sint Annaland, is bekend wat de belangrijkste 

wateroverlastlocaties zijn. Voor andere kernen is dat niet of nauwelijks bekend. Om na te gaan waar 

deze schadegevoelige locaties zich bevinden, is met behulp van een hydraulisch rekenmodel en de 

AHN2 hoogte kaart een simulatie gemaakt voor alle kernen. Hieruit komt naar voren dat in diverse 

kernen lokaal wateroverlast kan optreden. Het betreft bijvoorbeeld de ‘bekende’ locaties van  Sint 

Annaland, Sint-Maartensdijk West en de Kerkstraat in Stavenisse. Uit een aantal praktijksituaties in 

de gemeente Tholen, zoals de Bosstraat en de Molenvlietsedijk in de kern Tholen, blijkt dat 

bovengrondse inrichting in een bestaande situatie (geen rioolvervanging) zeer goed toegepast kan 

worden om het water-op-straat bij extreme neerslag tijdig af te voeren en schade te voorkomen.  

In de planperiode zal met lokale maatregelen, zoals verlaging van maaiveld en stoepranden, de 

inrichting van kernen klimaatbestendiger gemaakt worden. Hierbij wordt ook met Weg,- en 

Groenbeheer samengewerkt om in de komende tijd geplande onderhoudswerkzaamheden te 

benutten om de bovengrondse inrichting aan te passen. Door werk met werk te maken kan op een 

financieel voordelige manier gewerkt worden aan een klimaatbestendige omgeving. Daar waar uit 

analyses blijkt dat de situatie urgent is, zullen projecten opgestart worden vanuit het perspectief van 

klimaatadaptatie. Bij aanpassing van de bovengrondse inrichting wordt gekozen voor participatie 

vanuit de samenleving, waarbij afhankelijk van de aard van het project wordt gekeken welke mate 

van participatie mogelijk en realistisch is.  

 

Bestaande riolering 

Bestaande riolering die technisch niet meer voldoet, wordt, waar mogelijk en indien doelmatig, 

gerelined. Dit is een eenvoudige en goedkopere manier van reconstructie dan het gehele riool te 

vervangen. Deze manier van reconstructie levert een kostenreductie op en is tevens minder gevoelig 

voor lekkage waardoor intredend grondwater (rioolvreemd water) wordt voorkomen. Aangezien de 
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drainerende werking van het riool verminderd wordt, wordt ook gekeken of dit geen negatief effect 

heeft op de grondwaterstand. Een hogere grondwaterstand kan namelijk ook tot overlast leiden. 

 

2.2 Doelen, functionele eisen en maatstaven 

2.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de gemeente in de planperiode 2017 tot 2021 

invulling wil geven aan de uitvoering van het rioolbeheer. Verder wordt in deze paragraaf het 

gevoerde rioolbeheer geëvalueerd. De doelen die de gemeente bereikt heeft in de periode 2009 – 

2017 zijn van belang, maar ook de doelen die niet bereikt zijn. 

 

2.2.2 Evaluatie voorgaande plannen 

In het vorige GRP van 2009 – 2014 zijn de volgende doelen vastgesteld: 

 
1) Zorgen voor de inzameling van stedelijk afvalwater; 
2) Zorgen voor het transport van stedelijk afvalwater; 
3) Zorgen voor de inzameling van regenwater (voor zover niet door particulier); 
4) Zorgen voor de verwerking van ingezameld regenwater; 
5) Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet 

structureel belemmert; 
6) Het voldoen aan de voorwaarden voor een doelmatig/effectief riool- en 

grondwaterbeheer. 

 

Voor riolering zijn de doelen 1 t/m 4 allen behaald. Doelstelling 5 wordt in het volgende hoofdstuk 

behandeld. Om invulling te geven aan doelstelling 6 is in 2012 interne kennis verworven wat heeft 

geleid tot een kostenbesparing van ca. € 150.000,-- voor de uitgavepost "Berekeningen", door 

zelfstandig alle basisrioleringsplannen, rioolontwerpen en onderhavig GRP op te stellen. Daarnaast 

zijn vanaf 2012 en 2013 voor bijna alle destijds bekende wateroverlastlocaties in de kernen Tholen 

en Poortvliet maatregelen uitgevoerd om wateroverlast op te lossen. In 2014 is het 

communicatiesysteem voor de hoofdgemalen aangepast naar GPRS waardoor jaarlijks €20.000,-- per 

jaar aan telefoonkosten wordt bespaard. 

 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de gemeente heeft voldaan aan de doelstellingen die 

geformuleerd zijn in het GRP 2009 - 2014.  

 

2.2.3 Overleg met andere overheden en relatie met andere plannen 

Het voorliggende GRP is opgesteld in overleg met de waterbeheerder (waterschap Scheldestromen). 

Het GRP heeft verder relaties met de diverse plannen: 

 Rijksbeleid: Vierde Nota Waterhuishouding 

 Waterwet 

 BOZAS: Beleid lozingen buitengebied 

 Waterschap Scheldestromen: Waterbeheerplan 2010 - 2015 

 Wet Milieubeheer 

 Bestuursakkoord water 

 Deltaprogramma 

 Provinciaal omgevingsplan 

 Wegbeheer en groenbeheer gemeente Tholen 

 Stedelijk waterplan 2018-2021 gemeente Tholen 
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2.2.4 Doelen voor de planperiode 2017 - 2021 

De doelen van de gemeentelijke watertaken zijn onder andere gebaseerd op de wettelijke 

formuleringen voor de zorgplichten in de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken. 

De wettelijke doelen voor het GRP zijn: 
1. Zorgen voor de inzameling van stedelijk afvalwater; 
2. Zorgen voor het transport van stedelijk afvalwater; 
3. Zorgen voor de inzameling van regenwater (voor zover niet door particulier); 
4. Zorgen voor de verwerking van ingezameld regenwater;  

Mede op basis recente ervaringen zijn de volgende (aanvullende) gemeentelijke doelen 
geformuleerd: 

5. Conform de inspanningsverplichting zorgen dat bij extreme neerslag het 
regenwater afkomstig van openbaar gebied, niet leidt tot schade aan/in woningen 
of gebouwen; 

6. Een doelmatig beheer van het rioleringssysteem op basis van levenscycluskosten, 
waarbij een goede afweging wordt gemaakt tussen investerings- en 
exploitatiekosten.  

 

2.2.5 Functionele eisen en maatstaven 

Om de doelen die in paragraaf 2.2.2 genoemd zijn, te bereiken, moeten eisen aan de toestand en het 

functioneren van de gemeentelijke riolering gesteld worden. Om vervolgens te kunnen bepalen of de 

huidige toestand van het totale rioleringssysteem aan de gestelde eisen voldoet, zijn maatstaven 

nodig. De functionele eisen en maatstaven zijn opgenomen in de volgende tabel. 

 
Doel Functionele eisen Maatstaven 

1 1a: Alle percelen op het gemeentelijk gebied waar 

afvalwater vrijkomt, moeten van een 

rioolaansluiting zijn voorzien, behalve in 

specifieke situaties waar een lokale 

behandeling doelmatiger is 

1a: Alle percelen (binnen en buiten de 

bebouwde kom) aansluiten op de riolering, 

of een alternatief aanbieden volgens de 

ontheffingsvoorwaarden van de provincie 

 1b: Ongewenste lozingen op de riolering moeten 

voorkomen worden 

1b1: Ingeval van overtreding direct actie 

ondernemen en informeren van 

belanghebbende instanties (politie, 

waterschap, brandweer, Rijkswaterstaat) 

 1c: Riolen en andere objecten dienen in hoge 

mate waterdicht te zijn, zodanig dat de 

hoeveelheid intredend grondwater (lekwater) 

beperkt blijft. Dit is niet van toepassing voor 

IT-riolen 

1c: Ingrijpmaatstaven voor lekkage, scheuren 

en wortelingroei groter of gelijk aan klasse 

4 mogen niet voorkomen (NEN 3399) 

 1d: De objecten moeten in goede staat zijn 1d: Ingrijpmaatstaven voor lekkage, aantasting 

en scheuren groter of gelijk aan klasse 4 

mogen niet voorkomen (NEN 3399) 

 1e: De vervuilingstoestand van de riolering moet 

acceptabel zijn 

1e: Ingrijpmaatstaf voor wortelingroei groter 

of gelijk aan klasse 4 mag niet voorkomen.  

 1f: De vuiluitworp op oppervlaktewater door 

overstortingen dient beperkt te zijn (objecten 

in goede staat) 

1f1: De vuiluitworp vanuit het regenwaterriool 

mag de doelstelling voor de 

oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar 

brengen 

1f2: De vuiluitworp vanuit het gemengde riool  

voldoet aan de eisen conform CIW 

Basisinspanning tenzij anders 
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overeengekomen met de waterbeheerder 

 1g: Riolen en andere objecten moeten in hoge 

mate waterdicht zijn, zodanig dat de 

hoeveelheid uittredend rioolwater beperkt 

blijft (IT-riolen uitgezonderd) 

1g: De ingrijpmaatstaf voor lekkage, groter 

dan klasse 4, mag niet voorkomen (NEN 

3399) 

2 2a: De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om 

bij droog weer het aanbod afvalwater te 

kunnen verwerken 

2a: Optimaal stelselontwerp volgens de 

landelijke normen. Droogweerafvoer van 

10 l per persoon per uur voor woningen en 

0,5 m
3
 per uur per hectare voor 

bedrijventerreinen 

 2b: Het afvalwater moet zonder overmatige 

aanrotting de rioolwaterzuivering bereiken 

2b1: Afschot in gemengde,- en DWA-riolen van 

minimaal 2‰. Geen verloren berging in 

het rioolstelsel. In dit geval heeft  

renovatie in principe de voorkeur boven 

vervanging. Na een integrale afweging 

wordt besloten of en welke maatregelen 

genomen worden.  

2b2   Bij aanleg of vervanging moeten 

persleidingen zo dicht mogelijk bij 

ontvangende rioolgemalen uitmonden 

 2c: De afstroming van het afvalwater dient 

gewaarborgd te zijn 

2c1: Ingrijpmaatstaf voor wortelingroei groter 

of gelijk aan klasse 4 (NEN 3399) mag niet 

voorkomen. Bij instekende inlaat geen 

klasse 5 

2c2: Bij vervanging van rioolgemalen het 

inslagpeil op of beneden de b.o.b. van het 

laagst inkomende riool 

2c3: Vervuiling met sediment mag niet meer 

dan 20% bedragen  

 2d: De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om 

gedurende neerslag afvalwater op straat te 

voorkomen, uitgezonderd in bepaalde 

omstandigheden 

2d: Enig water op straat bij bui 08 uit de 

Leidraad Riolering is gedurende korte tijd 

acceptabel, maar mag niet leiden tot 

wateroverlast 

 2e: De bedrijfszekerheid van rioolgemalen en 

randvoorzieningen moet gewaarborgd zijn 

2e: Het aantal storingen is gemiddeld 1 per 

jaar per unit 

 2f: De stabiliteit van de riolen moet gewaarborgd 

zijn (objecten in goede staat) 

2f: Ingrijpmaatstaven voor aantasting en 

scheuren groter of gelijk aan klasse 4 (NEN 

3399) mogen niet voorkomen 

 2g: De riolering moet zodanig worden ontlucht en 

belucht dat overlast door stank wordt 

voorkomen 

2g: Geen klachten door stankoverlast 

 2h: Overlast tijdens werkzaamheden aan de 

riolering moet beperkt zijn 

2h1: Er moet afstemming van werkzaamheden 

plaatsvinden tussen andere gemeentelijke 

diensten, nutsbedrijven en burgers 

2h2: De bereikbaarheid van/voor bewoners 

moet zoveel mogelijk gehandhaafd blijven 

3 3a: Alle percelen of oppervlakken binnen het 

gemeentelijk grondgebied waar hemelwater 

vrijkomt waarvan de gebruiker zich mag 

ontdoen moeten zijn voorzien van een 

3a: Alle percelen zijn voorzien van een 

aansluiting op de riolering, tenzij de 

gebruiker zich niet van het hemelwater wil 

ontdoen maar het voor lokale 
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overnamepunt welke door de gemeente 

wordt voorgesteld. 

waterhuishouding of andere doeleinden 

wil gebruiken, of directe lozing op de 

bodem of het oppervlaktewater 

geoorloofd is 

 3b: De objecten moeten in goede staat zijn 3b: Ingrijpmaatstaven voor aantasting en 

scheuren groter of gelijk aan klasse 4 (NEN 

3399) mogen niet voorkomen 

 3c: De instroming in riolen via de kolken dient 

ongehinderd plaats te vinden 

3c: Plasvorming bij kolken moet beperkt zijn 

tot maximaal 5 m² 

4 4: Het transport moet voldoende zijn afgestemd 

op aard, samenstelling en hoeveelheid van 

het ingezamelde regenwater 

4: Water op straat bij bui 08 uit de Leidraad 

Riolering is gedurende korte tijd 

acceptabel, maar mag niet leiden tot 

wateroverlast 

5 5: Water op straat mag niet leiden tot schade 

aan woningen of gebouwen 

5: Planmatig anticiperen op resultaten uit 

hydraulische rekenmodellen (preventief) 

en praktijksituaties van wateroverlast 

(praktijk). 

6 6a: Inzicht in de gebruikerstoestand en het 

functioneren van de riolering 

6a1: Gedetailleerde digitale gegevensbestanden 

en kaartinformatie van het rioolstelsel zijn 

beschikbaar met minder dan 3 maanden 

achterstand in revisie 

6a2: Jaarlijkse reiniging en inspectie van 10% 

van de riolering 

6a3: Het informatiesysteem van 

bedrijfsgegevens van rioolgemalen en 

randvoorzieningen is actueel. Verwerking 

van revisie mag niet meer dan 3 maanden 

achter liggen. 

 6b: Het riolerings- en grondwaterbeheer dient zo 

goed mogelijk te zijn afgestemd op andere 

gemeentelijke taken 

6b: Regulier overleg zowel tussen zowel de 

afdelingen als tussen de clusters. 

Planningen onderling afstemmen en 

samenwerken binnen integrale projecten. 

 

 

 

6c: Maatregelen moeten tegen de laagst 

maatschappelijke kosten gerealiseerd worden 

6c: Bij maatregelen zoeken naar oplossingen 

met de laagste  maatschappelijke kosten 

en bijpassende  kostenverdeling.  Hierbij 

wordt gekeken naar zowel de riolering als 

het zuiveringsproces en wordt de 

levenscyclus in ogenschouw genomen. 

 6d: Geen ongewenste lozingen op de riolering 6d: Geen overtreding van 

vergunningsvoorwaarden (Taak: 

RUD/waterschap) 

 

Ten aanzien van de bovenstaande tabel wordt het volgende expliciet vermeld: 

 Bij de functionele eisen 1c, 1d, 1e, 1h, 2c, 2f en 3b hanteert de gemeente als 
maatstaven dat de toestandsaspecten lekkage, aantasting, scheuren en wortelingroei 
groter of gelijk aan klasse 4 (NEN 3399) niet mogen voorkomen. Zie de onderstaande 
tabel. 
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Toestandaspect Waarschuwingsmaatstaf Ingrijpmaatstaf 

Lekkage 3 4 

Aantasting 3 4 

Scheuren 3 4 

Wortelingroei 3 4 

Instekende inlaat - 5 

 
Hiermee geeft de gemeente Tholen nader invulling aan de richtlijnen uit de NPR 3398. Ervaring van 

het functioneren van het huidige rioleringssysteem ligt hier aan ten grondslag. De gemeente zal 

maatregelen treffen om het oorspronkelijke functioneren van de riolering te herstellen als de 

maatstaven groter of gelijk aan klasse 4 zijn. 

 

Onderzoek systeemvreemd water 

Een van de vier programmalijnen van de SAZ is de aanpak van systeemvreemd water. 

Systeemvreemd water is water waarvan de herkomst onduidelijk is omdat deze niet binnen het 

profiel van afvalwater,- en neerslagafvoer past. Hierbij kan gedacht worden aan intredend 

grondwater door lekke riolen, terugstroming vanuit het oppervlaktewater in het riool of 

foutaansluitingen van drainages op het gemengde stelsel. Met een jaarlijkse aanvoer van ca. 16 

miljoen kuub water dat onnodig gezuiverd wordt in de provincie Zeeland, is het verstandig na te 

gaan of, en op welke manier deze aanvoer gereduceerd kan worden. In 2016 is onderzoek gedaan 

naar het percentage systeemvreemd water volgens de DWAAS-methode. Dit heeft geresulteerd in 

een beknopte rapportage, waarin vooral aanbevelingen worden gedaan voor nader onderzoek en 

verbetering van verzameling van meetgegevens. 

 

2.2.6 Meetmethode 

Om de huidige situatie te toetsen aan de maatstaven kunnen in sommige gevallen meerdere 

meetmethoden worden gehanteerd. Het is van belang om de bij de toetsing gebruikte meetmethode 

vast te leggen om een eenduidige en reproduceerbare toetsing te krijgen. In paragraaf 2.3 wordt de 

huidige situatie getoetst en, waar van toepassing, de daarbij gehanteerde meetmethoden 

aangegeven. 

 

2.3 Toetsing huidige situatie 

2.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf vindt de toetsing van de huidige situatie aan de gewenste situatie plaats, 

uitgaande van de in paragraaf 2.2 gestelde doelen. Deze toetsing is het uitgangspunt voor het 

bepalen van de benodigde maatregelen in paragraaf 2.4. 

 

2.3.2 Niet aangesloten bebouwing 

Bijbehorend doel: inzameling en transport van stedelijk afvalwater, doelen 1 en 2 

 

In de vorige planperiode heeft de gemeente een aantal afvalwaterlozingen van woningen in het 

buitengebied aangesloten op drukriolering en IBA's. Hiermee voldoet de gemeente Tholen aan de 

wettelijke verplichtingen en het huidige provinciale ontheffingenbeleid. 

 

Conclusie: de huidige situatie voldoet aan de maatstaf (1a), namelijk dat er geen ongezuiverde 

lozingen van afvalwater plaatsvinden. 
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2.3.3 Aan te sluiten bebouwing 

Bijbehorend doel: inzameling en transport van stedelijk water en hemelwater, doelen 1, 2, 3, 4 en 5 

 

Voor wat betreft nieuwe bebouwing wordt aan de maatstaf voldaan, namelijk dat alle nieuwe 

bebouwing aangesloten is op de riolering, tenzij de waterkwaliteitbeheerder een vergunning voor de 

lozing op oppervlaktewater heeft verleend. 

 

Conclusie: De huidige situatie voldoet aan voornoemde maatstaven. 

 

2.3.4 Overzicht aanwezige voorzieningen 

Bijbehorend doel: Het voldoen aan de voorwaarden voor een doelmatig/effectief riool- en 

grondwaterbeheer, doel 6 

 

 

Inventarisatie riolering 

In de onderstaande tabel is een (globaal) overzicht weergegeven van alle aanwezige 

rioleringsvoorzieningen in de gemeente Tholen 

 

Omschrijving Eenheid Hoeveelheid 

Gemengd rioolstelsel Km 95,6 

Gescheiden en verbeterd gescheiden rioolstelsels (som dwa en rwa) Km 42,7 

Overige leidingen (IT-riool) Km 26,2 

Inspectieputten St. 3.860 

Aantal rioolstrengen Gemengd 

Aantal rioolstrengen DWA + HWA 

St. 

St. 

2.807 

1.674 

Gemiddelde strenglengte M. 42,6 

Kolken St. 11.250 

Rioolgemalen St. 52 

Randvoorzieningen St. 13 

Groene berging Oud-Vossemeer St. 1 

Rioolpersleidingen Km. 9,2 

Overstorten gemengd rioolstelsel St. 43 

Overstorten verbeterd gescheiden rioolstelsel (HWA-riool) St. 9 

Aangesloten verhard oppervlak Ha. 164 

Afgekoppeld verhard oppervlak bebouwd gebied Ha. 76 

Drukriolering Km. 47 

Drukrioleringsunits St. 208 

Aantal IBA's (in kwetsbaar gebied) St. 13 

Aantal heffingseenheden (aangesloten perceel) in 2014 St. 11.000 

Aantal lozingen in het buitengebied via septic-tank (bijlage 1) St. 425 

 

Het aanlegjaar en de lengte van de vrij vervalriolering zijn weergegeven in de onderstaande 

grafieken: 
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Grafiek 1: Weergave van de totale lengte riolering per aanlegjaar. 

 

 
Grafiek 2: Weergave van de totale lengte gemengde riolering per aanlegjaar. 

 

 
Grafiek 3: Weergave van de totale lengte regenwaterriolering per aanlegjaar. 
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Grafiek 4: Weergave van de totale lengte vuilwaterriolering per aanlegjaar. 

 

Uit de grafieken valt duidelijk op te maken dat het eerder gevoerde beleid om regenwater af te 

koppelen in de laatste 20 jaar heeft geresulteerd in een aanzienlijke toename van de hoeveelheid 

regenwaterriolering. De toepassing van het gemengde riool is de laatste 20 jaar sterk afgenomen 

overeenkomstig de doelstelling van de gemeente. 

 

Toestand van de rioleringsobjecten 

 

Bijbehorend doel: inzameling en transport van afvalwater en hemelwater en voorkomen van 

ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater, doelen 1, 2, 3 en 4 

 

In totaal bestaat het rioolstelsel uit circa 164 km aan rioolstrengen. De uit deze inspecties verkregen 

beelden hebben er toe geleid dat in 2013 ca. 5,2 km aan riolering is gerelined, omdat deze schades 

hadden boven de gestelde normen. Om een continu actueel beeld te hebben van de huidige situatie 

van de riolen mogen de beschikbare beelden niet te gedateerd zijn. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan 

op de strategie om de toestand van de riolering eenduidig en helder in beeld te brengen.  

 

Conclusie: de huidige situatie voldoet grotendeels aan de maatstaf, omdat het rioolstelsel periodiek 

wordt geïnspecteerd en onderhouden. Wel is altijd de kans aanwezig dat na de laatste inspectie of 

onderhoudsronde nieuwe schade is ontstaan.  

 

Functioneren van de rioleringsobjecten 

 

In de periode 2012 - 2014 zijn de 9 basisrioleringsplannen van alle kernen in eigen beheer geheel 

opnieuw opgesteld. Het betreft de volgende plannen: 

1. Tholen 

2. Poortvliet 

3. Oud Vossemeer 

4. Sint Maartensdijk 

5. Scherpenisse 

6. Stavenisse 

7. Sint Annaland 

8. Sint Philipsland 

9. Anna Jacobapolder en Sluis 
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Uit de herberekening van de rioleringsplannen blijkt dat de huidige rioleringsstelsels bij de 

maatgevende neerslaggebeurtenis bui 08 (T=2, Leidraad Riolering) voldoende afvoercapaciteit 

hebben om water-op-straat te voorkomen. Op een beperkt aantal locaties wordt wel  

water-op-straat berekend maar zijn reeds / of worden maatregelen in de bovengrondse inrichting 

uitgevoerd om overlast voorkomen of schade te beperken. 

 

Om het theoretisch functioneren van de rioleringsstelsels te vergelijken met de werkelijke situatie, 

worden klachten geregistreerd en bewaard in het zaaksysteem. Bij de herberekening van 

rioleringsplannen wordt deze informatie mede gebruikt om de afweging te maken of de uitvoering 

van hydraulische verbetermaatregelen op basis van de theoretische berekeningen noodzakelijk is. 

 

De gemengde rioolstelsels voldoen nagenoeg allemaal aan de voorgeschreven emissie-eisen voor 

overstortingen uit de gemengde riolering. De geconstateerde overschrijdingen zijn marginaal waarbij 

in samenspraak met de waterbeheerder Waterschap Scheldestromen is geconcludeerd dat het niet 

doelmatig isaanvullende maatregelen uit te voeren. 

 

Conclusie: de huidige situatie voldoet aan de maatstaf voor de herziening van rioleringsplannen. 

 

Schade bij extreme neerslag 

In de huidige situatie zijn er locaties waar schade optreedt aan woningen en eigendommen bij 

extreme neerslag. Voor deze locaties worden maatregelen opgesteld of zijn reeds uitgevoerd. Met 

het oog op de toekomst en de klimaatsverandering wordt aangenomen dat de buien nog intensiever 

zullen worden waardoor uiteindelijk ook op andere locaties wateroverlast op kan treden. Om 

preventief schade te voorkomen is met behulp van modelberekeningen nagegaan waar potentiele 

overlastlocaties voor kunnen gaan komen bij extreme neerslag. Op deze manier kunnen voortijdig 

maatregelen, als bijvoorbeeld het verlagen van de weg, met andere (weg)werken gecombineerd 

worden waardoor  maatregelen preventief en veel voordeliger uitgevoerd kunnen worden.  

 

2.4 Strategie 

2.4.1 Aanleg van riolering bij bestaande bebouwing 

Buitengebied 

Door de invoering van de nieuwe wetgeving kan de gemeente kiezen voor de uitvoering van een 

brede zorgplicht of een smalle zorgplicht. Bij de brede zorgplicht voert de gemeente naast de zorg 

voor de riolering van de percelen die op de riolering aangesloten zijn, ook de zorg uit voor de 

percelen die niet op de riolering aangesloten zijn. Met de percelen die niet op de riolering 

aangesloten zijn, de woningen bedoeld die via een septic-tank lozen op het oppervlaktewater. De 

smalle zorgplicht is vergelijkbaar met de zorg voor de percelen die aangesloten zijn op de riolering, 

zoals de gemeente tot nu altijd uitgevoerd heeft. In dit GRP wordt uitgegaan van de uitvoering van 

de smalle zorgplicht, omdat van te voren niet bekend is wat de staat van de over te nemen 

lozingsvoorzieningen is. Ook hebben de leden van de Commissie Ruimte destijds aangeven dat de 

burgers er niet op zitten te wachten dat de gemeente een voorziening aanlegt en dat ze een 

rioolheffing moeten gaan betalen. 

 

Het aantal lozingen van huishoudelijk afvalwater via septic-tanks op het oppervlaktewater bedraagt 

425 stuks. Omdat de gemeente voldoet aan het provinciale ontheffingenbeleid zal er in de 

planperiode geen sprake zijn van de uitvoering van een (nieuwe) operatie om het aantal 

afvalwaterlozingen in het buitengebied verder te verminderen. In 2011 is wel aan de huishoudens, 

welke het huishoudelijk afvalwater lozen op het oppervlaktewater, per brief medegedeeld dat kleine 

septic-tanks voor 2027 op eigen kosten vervangen moeten zijn voor minimaal een verbeterde septic-

tanks of een IBA klasse 1.    
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De mogelijkheid bestaat wel dat een enkele bestaande woning op drukriolering aangesloten zal 

moeten worden. Hiervan kan sprake zijn als een nieuwbouwpand van drukriolering wordt voorzien 

en de lozing van een nabijgelegen bestaande woning hierdoor verplicht gesaneerd moet worden. Dit 

is als een bestaand (druk)riool binnen 40 m van de perceelsgrens komt te liggen. De eigenaar van het 

perceel dat op de drukriolering aangesloten wordt of een IBA krijgt, draagt een deel van de 

aanlegkosten bij. De hoogte van deze eigen bijdrage is € 2.050,-- in overeenstemming met de 

bestaande provinciale richtlijnen. De gemeente betaalt de overige kosten. Deze bekostiging mag via 

de rioolheffing plaatsvinden. Voor de aansluiting van dergelijke incidentele gevallen wordt rekening 

gehouden met een bedrag van € 5.000,-- per jaar.  

                                                                                                                                                                            

Basispakket Jaarlijkse kosten [Euro] 

Incidentele aansluiting bestaande lozingen 5.000,-- 

Totale jaarlijkse kosten 5.000,-- 

 

Het bovenstaande bedrag is ondergebracht bij de post verbetering. Het aantal lozingen in het 

buitengebied dat via drukrioleringsaansluitingen aangesloten is, bedraagt momenteel 438. 

 

Stedelijk gebied 

In stedelijk gebied kunnen bestaande riolen vanwege werkzaamheden of technische staat worden 

vervangen. Het uitgangspunt is om bij het vervangen van het bestaande riool voor een nieuw riool 

met eenzelfde diameter te kiezen, tenzij een groter riool resulteert in een noodzakelijke hydraulische 

optimalisatie voor het rioolsysteem. 

 

Voor het scheiden van hemelwater van vuilwater wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid van 

bovengrondse afvoer van hemelwater naar het oppervlaktewater. Indien dit niet mogelijk of 

doelmatig wordt geacht, kan een nieuw regenwaterriool in bestaand gebied worden toegepast.  

 

2.4.2 Aanleg riolering bij nieuwbouw 

Stedelijk gebied 

Bij nieuwbouw in het stedelijk gebied zal waar mogelijk hemelwater via oppervlakkige afstroming 

naar het oppervlaktewater afgevoerd worden. Waar hemelwater via oppervlakkige afstroming 

afgevoerd wordt, zal de gemeente geen hemelwateruitlegger naar de perceelgrens aanleggen. Het 

hemelwater van het perceel moet bovengronds op de grens van het perceel en de straat 

aangeleverd worden. Daar waar waterlopen grenzen aan de particuliere perceelgrens – bijvoorbeeld 

op bedrijventerreinen - bestaat ook de mogelijkheid dat het hemelwater aanbiedt via een 

particuliere hemelwateraanvoer aangeboden wordt. 

 

Bij het ontwerp en de realisatie van nieuwbouwplannen zal er naar gestreefd worden om het 

midden van het plangebied hoger aan te leggen dan de randen van het plan. Hierdoor wordt 

eventuele wateroverlast bij hevige neerslag voorkomen omdat hemelwater onder vrij verval naar de 

randen van het plan kan stromen. Indien er onverhoopt water op straat optreedt, ligt de prioriteit bij 

het voorkomen dat water vanaf de openbare ruimte bebouwing instroomt (schade). Om die reden 

wordt vanuit de gemeente geadviseerd om bij nieuwe ontwikkelingen binnen het bebouwd gebied 

het bouwpeil altijd 20 tot 30 cm boven het straatpeil te kiezen. In het buitengebied adviseert het 

waterschap de initiatiefnemers over het bouwpeil, waarbij rekening wordt gehouden bij een 

waterstand bij T=100 en droogleggingseisen. 

 

Dit kan echter niet dwingend worden opgelegd. Om bewoners te informeren heeft de gemeente de 

folder 'wateroverlast' opgesteld (juli 2009), waarin bewoners wordt uitgelegd hoe zij zelf de kans op 

wateroverlast kunnen verminderen. 
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Nieuwbouwlocaties in het stedelijk gebied waarbij bovengrondse of oppervlakkige afvoer niet 

mogelijk of doelmatig is, worden in principe voorzien van gescheiden stelsels of hieraan 

gelijkwaardige oplossingen. Deze keuze is gebaseerd op de laagste maatschappelijke kosten. Lokaal 

kan op basis van een brede afweging hier vanaf geweken worden. 

 

De aanleg van riolering in nieuwbouwplannen wordt bekostigd uit de exploitatie van het 

bestemmingsplan. 

 

Buitengebied 

Bij nieuwbouw in het buitengebied geldt het Besluit “lozen afvalwater huishoudens” (Blah). Binnen 

SAZ-verband zijn hierover nadere afspraken gemaakt in de notitie “Beleid lozingen buitengebied” . 

De aansluitplicht wordt bepaald door de wettelijk voorgeschreven afstandscriteria en 

zuiveringsvoorzieningen of emissiegrenswaarden. Voor huishouden is dit het “ (blah), voor bedrijven 

is dit het Activiteitenbesluit. Voor kleine huishoudelijke lozingen is de aansluiting op de riolering 

wettelijk verplicht als de afstand tussen de perceelgrens en de dichtstbijzijnde riolering kleiner of 

gelijk aan 40 meter is. 

 

 

Meer dan minimale voorziening 

De minimale eis bij aanleg van een eigen voorziening is een “Verbeterde Sceptic Tank” of een IBA 

klasse 1 welke beiden een inhoud van 6 m
3
 dienen te hebben en voorzien zijn van drie 

compartimenten. Volgens de regeling lozing afvalwater huishoudens moeten deze voldoen aan NEN-

EN 12566-1. Naast deze minimale inspanning kan er voor gekozen worden voor een  

IBA klasse 2 of IBA klasse 3. Deze IBA’s hebben een hoger rendement en zijn daarom minder 

vervuilend. Wanneer men kiest om een IBA klasse 2 of IBA klasse 3 te plaatsen, wordt er - met 

overleg van het certificeringsattest - door het waterschap Scheldestromen slechts 1 

vervuilingseenheid (v.e.) berekend in plaats van 3 v.e.’s voor huishoudens met meer dan 1 persoon.   

 

 

2.4.3 Beheer van bestaande voorzieningen riolering 

Onderhoud riolering 

 Voor het mechanisch elektrisch onderhoud van de rioolgemalen en de randvoorzieningen is 

gemiddeld per jaar een bedrag van € 12.000,-- nodig; 

 Voor het jaarlijks onderhoud van de drukrioleringsunits en bijbehorende drukleidingen is 

een bedrag van € 12.500,-- nodig; 

 Voor energiekosten van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukrioleringsunits moet 

gerekend worden op een bedrag van € 65.000,-- per jaar; 

 Voor telefoonkosten van de rioolgemalen, de randvoorzieningen en de drukriolering is 

jaarlijks € 10.000,-- nodig; 

 Voor het onderhoud van klein gereedschap en de rioolspuitmachine is jaarlijks € 4.000,-- 

nodig; 

 Voor de uitvoering van bijzonder onderhoud (onder andere speciale blokzoden) van wadi's 

is jaarlijks € 4.000,-- nodig; 

 Voor de uitvoering van onderhoud van uitstroomvoorzieningen van overstorten en 

hemelwateruitlaten is jaarlijks € 2.800,-- nodig.  

 Voor de uitvoering van het onderhoud aan de IBA's is het waterschap Scheldestromen 

verantwoordelijk. De jaarlijkse kosten hiervoor aan het waterschap Scheldestromen 

bedragen € 2.800,--. 

 Voor overig onderhoud dat door derden wordt uitgevoerd zoals kleine reparaties, verstopte 

riolering etc. is een kostenpost van € 36.900,-- per jaar gereserveerd.   
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Basispakket onderhoud Jaarlijkse kosten [Euro] 

Onderhoud, rioolgemalen, randvoorzieningen, persleidingen 12.000,-- 

Onderhoud drukrioleringsunits en drukleidingen 12.500,-- 

Energiekosten rioolgemalen, randvoorzieningen, drukriolering 80.000,-- 

Telefoonkosten rioolgemalen, randvoorzieningen, drukriolering 10.000,-- 

Onderhoud klein gereedschap en rioolspuitmachine 4.000,-- 

Bijzonder onderhoud wadi's 4.000,-- 

Onderhoud uitstroomvoorzieningen 2.800,-- 

Onderhoud IBA's (uitgevoerd door waterschap Scheldestromen) 2.800,-- 

Onderhoud derden 36.900,-- 

Totale jaarlijkse kosten 165.000,-- 

 

Reiniging en inspectie 

In 2014 zijn de werken reinigen en inspectie voor riolering opnieuw aanbesteed en gegund. In het 

bestek is de reinigingscyclus gecombineerd met de inspectiecyclus en worden beide werkzaamheden 

gezamenlijk en per kern uitgevoerd. Met 9 kernen, waarvan Tholen in 2x wordt uitgevoerd in 

verband met de omvang, wordt in een cyclus van 1x per 10 jaar alle kernen gereinigd en 

geïnspecteerd. Door deze werkwijze is er altijd een actueel overzicht aanwezig van de toestand van 

het riool en worden noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden vervolgens ingepland en uitgevoerd.       

 

Er wordt gemiddeld 16 km riolering per jaar gereinigd waarvoor een bedrag van € 14.000,-- per jaar 

noodzakelijk is. In dit bedrag zijn tevens de stortkosten van het rioolslib verwerkt; 

Er wordt gemiddeld 16 km riolering per jaar geïnspecteerd waarvoor een bedrag van € 27.500,-- per 

jaar noodzakelijk is. 

 

Naast het reinigen van de riolering worden ook de straatkolken 2x per jaar gereinigd. De 

aanbesteding is in 2015 opnieuw gegund. De gemiddelde jaarlijkse kosten hiervan bedragen  

€ 50.000,--. inclusief stortkosten van het slib. 

 

In totaal is er voor het reinigen en inspecteren van de riolering en kolken een bedrag gereserveerd 

van € 100.000,-- per jaar. 

 

Reparatie riolering 

Naar aanleiding van o.a. reiniging en inspectierondes ontstaan schadebeelden waaruit de volgende 

reparatiewerkzaamheden worden geformuleerd: 

 

 Wortelgroei: Voor het wegfrezen van wortels is jaarlijks € 5.000,-- nodig. 

 Obstakels: Voor het verwijderen van obstakels en doorgestoken inlaten is jaarlijks € 10.000,-

- nodig. 

 Reparatie rioleringsvoorzieningen: Reparatie is gedefinieerd als het herstel van het 

oorspronkelijk functioneren van (een gedeelte) van de riolering, waarbij een beperkte 

toestandswijziging wordt doorgevoerd. Hierdoor neemt (rest)levensduur van het 

gerepareerde rioleringsonderdeel toe tot 60-70 jaar. Voorbeelden van toegepaste 

reparaties zijn een lokale kousmethode of een lokale sliplining. De ingrijpmaatstaf voor 

lekkage en scheuren is klasse 4 en hoger. Dit betekent dat reparaties uitgevoerd worden 

vanaf klasse 4.  

 Kolken: Er is een post van € 5.000,-- per jaar opgenomen voor de reparatie van kapotte 

kolken en kolkenleidingen. 

 Gemalen en randvoorzieningen: Er is een post van € 20.000,-- per jaar opgenomen voor de 

reparatie van gemalen en randvoorzieningen. 

 Drukriolering: Er is een post van € 10.000,-- per jaar opgenomen voor de reparatie van 

drukriolering. 
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 Onderhoudscontract gemalen: Er is een post van € 5.000,-- per jaar opgenomen voor kleine 

reparatiewerkzaamheden voortvloeiend uit het onderhoudscontract. 

 Er wordt een kostenpost van € 25.000,- per jaar gereserveerd voor onverwachte kosten. 

 

Toestandaspect Totale kosten per jaar [Euro] 

Wortelingroei 5.000,-- 

Doorgestoken inlaten klasse 5 10.000,-- 

Lekkage,  klasse 4 40.000,-- 

Scheuren,  klasse 4 30.000,-- 

Reparatie kolken 5.000,-- 

Reparatie gemalen en randvoorzieningen 20.000,-- 

Drukriolering 10.000,-- 

Reparatie uit onderhoudscontract 5.000,-- 

Onvoorzien onderhoud 5.000,-- 

Totale kosten per jaar 130.000,-- 

 

Renovatie en vervanging riolering 

Uit de eerder verkregen inspectieresultaten kan naar voren komen dat een rioolstreng niet meer 

gerepareerd kan worden of dat het herstellen van de gehele rioolbuis meer doelmatig is dan het 

uitvoeren van meerdere kleine reparaties. Wanneer uit inspectiegegevens (chemische) aantasting 

klasse 4 of hoger wordt vastgesteld en/of de reststerkte van het riool onvoldoende is kan gekozen 

worden voor relining of vervanging van het riool.   

 

Renovatie 

Renovatie heeft betrekking op het herstel van het oorspronkelijk functioneren, waarbij een 

ingrijpende toestandswijziging wordt doorgevoerd zodat een evenaring van technische nieuwstaat 

wordt verkregen (Leidraad Riolering C3000); Het gerenoveerde riool is vergelijkbaar met een nieuw 

riool. Technische nieuwstaat ontstaat door aan de binnenzijde van het riool een kunststof bekleding 

(sliplining) aan te brengen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Weergave relining van het riool. 

 

Het voordeel van deze manier van herstel is dat het werk in-situ uitgevoerd kan worden, dat er geen 

wegverharding open gebroken hoeft te worden, de uitvoertijd beperkt is en daarmee in totaal een 

eenvoudig en goedkoper alternatief is voor het geheel vervangen van riolen. Relining van een riool 

zorgt er voor dat het riool weer waterdicht is, maar kan tevens zorgen voor extra sterkte aan de 

bestaande buis. 

 

Na renovatie van het rioleringsobject wordt er van uitgegaan dat de levensduur met minimaal 67 

jaar is verlengd. 
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Vervanging 

Vervangen is het herstel van het oorspronkelijk functioneren, waarbij het bestaande object wordt 

verwijderd en een nieuw (minimaal) gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst. 

 

Wanneer uit wordt gegaan van een technische levensduur van 67 jaar dient er theoretisch 7,6 km  

riool te worden vervangen in de aankomende planperiode tot 2021. De kernen Stavenisse en  

Sint Philipsland bestaan bijna geheel uit riolering welke in 1953 – 1955 is aangelegd en theoretisch 

vanaf 2017 tot en met 2020 vervangen zouden moeten worden. Beide kernen zijn inmiddels 

geïnspecteerd en op basis van de bevindingen worden beide kernen in 2018 aangepakt. Slechts 

enkele strengen hoeven vervangen te worden, want de meeste strengen kunnen gerelined worden.  

 

De hoeveelheid riolering tot en met 1955 heeft een totale lengte van 7,6 km. De benodigde kosten 

om de 7,6 km riolering in de periode 2017 - 2021 te herstellen bedraagt theoretisch in bijna 2.2 

miljoen,-- als wordt uitgegaan van  60% vervangen en 40% relinen van de riolering.  

 

Vervanging gemalen persleidingen 

 

 Voor bouwkundige en/of mechanisch elektrische vervanging van rioolgemalen en 

randvoorzieningen is in de planperiode een bedrag geraamd van € 60.000,-- per jaar. 

 Uitgaande van de mechanisch elektrische vervanging van gemiddeld 14 drukrioleringsunits 

(of IBA's) per jaar is in de planperiode een bedrag van € 77.000,-- per jaar nodig.  

 

De vervangingskosten van de riolering en gemalen in de periode 2017 tot 2021 is weergegeven in de 

onderstaande tabel. Hierbij is gebruik gemaakt van de kengetallen uit bijlage 2: 

 

Omschrijving Vervangingskosten 2017 tot 2021 [Euro] 

Vervangen / relinen vrij vervalriolen € 3.169.423,--. 

Vervangen rioolgemalen en randvoorzieningen  

(bouwkundig en mechanisch/elektrisch) 

€ 300.000,--. 

Vervangen drukrioleringsunits mechanisch/elektrisch € 385.000,--. 

Totaal periode 2017 tot 2021 € 3.854.423,--.  

 

Verbetering rioleringsvoorzieningen 

 

In overeenstemming met de Vierde Nota Waterhuishouding ten aanzien van het water in stad, 

diende de gemeente Tholen de CIW-basisinspanning te realiseren. De normen uit CIW-

basisinspanning (2001) zijn geen wettelijke verplichting maar dienen vooral als hulpmiddel bij het 

ontwerpen en optimaliseren van rioolsystemen. De gemeente Tholen voldoet aan de 

basisinspanning, zoals blijkt uit de basisrioleringsplannen. Op enkele locaties kunnen optimalisaties 

worden gerealiseerd door relatief kleine maatregelen. Zo zal worden gestreefd naar het ombouwen 

van Verbeterd Gescheiden Stelsels (VGS’s) naar gescheiden stelsels, zodat minder schoon water 

getransporteerd wordt naar de RWZI’s. Uiteraard mag dit er lokaal niet toe leiden dat 

waterkwaliteitsdoelstellingen niet gehaald worden.  

 

Scheiden van waterstromen 

Het landelijk beleid richt zich verder op de ontwikkeling van duurzame stedelijke watersystemen. In 

verband hiermee dient er naar te worden gestreefd meer verhard oppervlak af te koppelen en (waar 

mogelijk) hemelwater te infiltreren in de bodem.  

 

Bij het omgaan van hemelwater en ander afvalwater aan de bron, houdt de gemeente rekening met 

de wettelijke voorkeursvolgorde. Deze volgorde is in de volgende tabel weergegeven. 
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 Voorkeursvolgorde voor omgaan met hemelwater en ander afvalwater aan de bron 

A Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt 

B Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt 

C Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet-gescheiden houden geen nadelige 

gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater 

D Huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater wordt ingezameld en naar een rwzi 

getransporteerd 

E Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel D wordt hergebruikt (zo nodig na zuivering bij de bron) 

F Ander afvalwater dan onderdeel D (in de praktijk dus in het bijzonder hemelwater) wordt lokaal in het 

milieu teruggebracht (zo nodig na zuivering bij de bron) 

G Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel D wordt als stedelijk afvalwater ingezameld en naar een rwzi 

getransporteerd 

 

De bovengenoemde voorkeursvolgorde beschrijft een algemene voorkeur voor omgaan met 

hemelwater en ander afvalwater aan de bron. Bij hemelwater geldt dat de lokale lozing van 

hemelwater in het milieu (al dan niet via een gemeentelijk hemelwatersysteem) de voorkeur geniet 

boven lozing in een gemengd rioolstelsel.  

 

Afkoppelen van verhard oppervlak levert op de lange termijn een aantal belangrijke voordelen op 

voor het milieu: 

 Door af te koppelen vinden er minder overstortingen plaats vanuit de gemengde 

rioolstelsels. Dit verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater 

 Als gevolg van een verminderde afvoer van regenwater naar de rioolwaterzuivering, neemt 

het onnodig zuiveren van schoon hemelwater op de RWZI's af. Het geloosde effluent van de 

zuivering krijgt hierdoor een betere kwaliteit. Dit heeft een positief effect op het 

oppervlaktewater, waar de RWZI op loost. 

 

Bij het afkoppelen van hemelwater wordt gestreefd om het hemelwater via bovengrondse afvoer 

naar het oppervlaktewater af te voeren. Dit is een goedkope en robuuste manier van afvoer waarbij 

extra afvoercapaciteit voorhanden is (of kan zijn) zodat schade bij extreme neerslag kan worden 

voorkomen. 

 

Het aanleggen van een apart hemelwaterriool heeft niet de voorkeur, omdat de aanleg, onderhoud,- 

en vervangingskosten van een dergelijk hemelwaterriool in veel gevallen niet op wegen tegen de 

extra kosten op de zuivering.  

 

Extreme neerslag 

Uit de eerder opgestelde basisrioleringplannen (BRP's) zijn een aantal locaties naar voren gekomen 

welke aanpassingen behoeven om schade bij (toekomstige) extreme buien te voorkomen. Daarnaast 

zijn een aantal rioolstelsels aangemerkt welke in hun functioneren geoptimaliseerd dienen te 

worden.  

 

Voor de aanpassingen aan deze gebieden en stelsels is een bedrag geraamd van totaal  

ca. € 1.200.00,-- tot 2021. Dit is een bedrag van € 300.000,- per jaar. 

 

Vanaf 2021 zijn de grootste optimalisaties waarschijnlijk uitgevoerd zodat het benodigde budget kan 

afnemen tot € 150.000,-- per jaar. Van dit budget worden verdere optimalisaties van de 

bovengrondse inrichting en maatregelen voor klimaatadaptatie bekostigd. Conform het 

Deltaprogramma dient Tholen in 2050 "Klimaatbestendig" te zijn. Vanaf dit moment lijkt een budget 

voor verbetering niet meer noodzakelijk. 
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Drukriolering 

In de verbeteringskosten zijn ook de kosten voor een incidentele aansluiting van bestaande 

drukriolering opgenomen (zie § 2.4.1). De kosten bedragen ca. € 5.000,-- en worden in het totale 

budget van € 300.000,- opgenomen.  

 

Omschrijving uitvoering verbetermaatregelen Jaarlijkse kosten [Euro] 

Aanpassen bovengrond ter voorkoming van schade bij extreme neerslag € 295.000,- 

Aansluiting incidentele drukriolering €     5.000,-  

Totaal € 300.000,-- 

 

Onderzoek riolering 

Om de juiste rioleringsmaatregelen te treffen en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen is 

het noodzakelijk de basisrioleringsplannen en het Gemeentelijk Rioleringsplan iedere vijf jaar te 

actualiseren. Hiervoor dient normaliter jaarlijks een bedrag van € 25.000,- te worden gereserveerd.  

Zoals in paragraaf 2.2 is beschreven, zijn de kosten  voor het opstellen van Basisrioleringsplannen, 

het Gemeentelijke Rioleringsplan en rioolontwerpen aanzienlijk verminderd door het aantrekken van 

kennis binnen de organisatie. Jaarlijks dient 5.000,- euro gereserveerd te worden voor berekeningen. 

 

 Voor de ijking van de sensoren die zich bevinden op de overstorten is jaarlijks een bedrag 

van € 5.000,-- nodig. 

 Voor de monitoring aan de riolering is jaarlijks een bedrag nodig van € 5.000,- 

 Het opstellen en handhaven van milieu en lozingsvergunningen in het kader van de Wet 

Milieubeheer is ondergebracht bij de afdeling Vergunningen en handhaving. De kosten 

hiervoor liggen bij de betreffende afdeling. 

 

Basispakket Kosten per jaar 

IJken, meten en monitoren riolering 10.000,-- 

Berekeningen (extern) 5.000,- 

Totale jaarlijkse kosten 15.000,-- 

 

Overige kosten 

In deze paragraaf zijn de bijkomende kosten opgenomen. Dit betreft de jaarlijkse kosten vanwege: 

 KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) 

 RIONED (begunstigerskosten) 

 SaBeWa (Samenwerkingsverband belastingen) 

 Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland 

 

Daarnaast zijn de kosten voor programmatuur hier in ondergebracht: 

 Infoworks 2D 

 Infraviewer 

 Aquaview++ 

 Xeiz 

 GIS 

 

Omschrijving overige kosten Jaarlijkse kosten [Euro] 

KLIC 2.000,-- 

RIONED 2.500,-- 

SaBeWa 29.000,-- 

SAZ 5.800,-- 

Infoworks 2D 2.250,-- 

Infraviewer 600,-- 

Aquaview++ 2.500,-- 
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Omschrijving overige kosten Jaarlijkse kosten [Euro] 

Xeiz 3.000,-- 

ArcMap (GIS) 950,-- 

Afronding  900,-- 

Totaal 50.000,-- 

 

2.5 Middelen en kostendekking 

In deze paragraaf komt aan de orde wat er aan middelen, personeel en financieel, nodig is om de in 

dit GRP gestelde doelen te kunnen bereiken en daarmee wat nodig is om de zorg voor de riolering 

(aanleg en beheer) in de planperiode inhoud te kunnen geven. In bijlage 3 is een overzicht gegeven 

van de jaarlijkse kosten van het rioleringsplan.  

 

2.5.1 Personele middelen riolering 

Het benodigde aantal uren voor de afdeling Openbare Werken en het Gemeentebedrijf is gebaseerd 

op de werkelijke gemiddelde tijdbesteding: 

 

Omschrijving Uren/jr Aantal fte  

(1400 uur/jr) 

Openbare Werken 2.289 1,6 

Gemeentebedrijf 2.028 1,5 

Totaal 4.317 3,1 

 

Het benodigde aantal formatieplaatsen voor de uitvoering van de rioleringszorg bedraagt 3,1. Dit 

aantal formatieplaatsen is momenteel beschikbaar. Uitbreiding van het aantal formatieplaatsen is 

daarom niet aan de orde. 

 

2.5.2 Financiële middelen riolering 

Het uurtarief voor Openbare Werken is € 77,54 en voor het gemeentebedrijf € 55,23. 

  

In de onderstaande grafiek is een overzicht weergegeven van de totale uitgaven voor de uitvoering 

van het rioleringsbeheer in de periode 2017 tot en met 2083. 

 
 

2.5.3 Kostendekking riolering 

Uitgangspunt voor de berekeningen is dat de heffing voor riolering en grondwater 100% 

kostendekkend is. 
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Voor de uitvoering van het rioleringsbeheer zijn de kosten doorgerekend. Deze berekening leidt tot 

het basisheffingsniveau voor elk jaar. Dit basisniveau – exclusief grondwaterbeheer - is weergegeven 

in het onderstaande overzicht.  

 

Omschrijving Rioolheffing [euro] 

2017 181 

2018 182 

2019 183 

2020 183 

2021 183 

 

 

3 GRONDWATER 

3.1 Doelen, functionele eisen en maatstaven 

3.1.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de gemeente in de planperiode 2017 tot 2021 

invulling wil geven aan de uitvoering van het grondwaterbeheer. Verder wordt in deze paragraaf het 

gevoerde grondwaterbeheer geëvalueerd. De doelen die de gemeente hierbij bereikt heeft in de 

periode 2009 - 2014 zijn van belang, maar ook de doelen die niet bereikt zijn. 

 

3.1.2 Evaluatie voorgaande plannen 

In het vorige GRP 2009 – 2013 zijn voor grondwater de volgende doelen vastgesteld: 

 
1) Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet 

structureel belemmert; 
2) Het voldoen aan de voorwaarden voor een doelmatig/effectief riool- en 

grondwaterbeheer; 

 

Naar aanleiding van wijzigingen in de regelgeving is in het GRP 2009 – 2013 invulling gegeven aan de 

gemeentelijke grondwatertaak. In het daar voorafgaande GRP werd al in grote mate gehandeld 

volgens de (toen) te verwachte regelgeving. De grondwatertaak heeft duidelijkheid gebracht in de 

verantwoordelijkheden van zowel de gemeente als de perceeleigenaren. Het heeft er ook voor 

gezorgd dat er aandacht is gekomen voor het grondwaterbeheer en de ontwateringsvoorzieningen. 

In de afgelopen planperiode is veel onbekende drainage in beeld gebracht. Ook is er een inhaalslag 

gestart voor het onderhoud van de ontwateringsvoorzieningen die bij de gemeente in beheer zijn. 

Ondanks dat de maatstaven voor grondwater nog niet in alle gevallen worden gehaald, kan wel 

gesteld worden dat er op dit onderdeel grote stappen zijn gezet. 

 

3.1.3 Relatie met andere regelgeving 

Het voorliggende GRP is opgesteld in overleg met de waterbeheerder (waterschap Scheldestromen). 

Het GRP heeft verder relaties met de diverse plannen: 

 Rijksbeleid: Vierde Nota Waterhuishouding 

 Waterwet 

 Waterschap Scheldestromen: Waterbeheerplan 2010 - 2015 

 Wet Milieubeheer 

 Bouwbesluit 

 Bestuursakkoord Water 

 Deltaprogramma 
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 Provinciaal Omgevingsplan 

 Wegbeheer en groenbeheer gemeente Tholen 

 Stedelijk waterplan 2018-2021 gemeente Tholen 

 

3.1.4 Doelen voor de planperiode 2017 - 2021 

De doelen van de gemeentelijke watertaken zijn onder andere gebaseerd op de wettelijke 

formuleringen voor de zorgplichten in de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken. 

De wettelijke doelen voor grondwater zijn: 
1) Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet 

structureel belemmert; 
2) Een doelmatig beheer van het grondwatersysteem op basis van levenscycluskosten, 

waarbij een goede afweging wordt gemaakt tussen investerings- en exploitatiekosten.  

 

3.1.5 Functionele eisen en maatstaven 

Om de doelen die in de vorige paragraaf genoemd zijn, te bereiken, moeten eisen aan de toestand 

en het functioneren van de drainage gesteld worden. Om vervolgens te kunnen bepalen of de 

huidige toestand van het totale drainagesysteem aan de gestelde eisen voldoet, zijn maatstaven 

nodig. De functionele eisen en maatstaven zijn opgenomen in de volgende tabel en volgen de eisen 

bij riolering op. 

 

Doel Functionele eisen Maatstaven 

1 1a: Adequate afvoer van overtollig grondwater. 1: Richtlijnen voor de bestemmings-, 

inrichtings- en beheerfase: 

 De ontwateringsdiepte is minimaal 70 cm 

beneden het vloerpeil, die maximaal 20 

cm gedurende één week per jaar mag 

worden overschreden. Dit is conform de 

landelijke richtlijnen. 

 In tuinen en plantsoenen is de 

ontwateringsdiepte 50 cm. Ook bij deze 

richtlijn mag de overschrijding maximaal 

20 cm zijn gedurende één week 

 Voor woningen die ná 1993 gebouwd zijn, 

is dit niet van toepassing. 

 1b:     Adequaat beheer van het grondwaterregime, 

zodat de kans op funderingsschade als gevolg 

hiervan niet toeneemt. 

 

1b:     De ontwateringsdiepte bij woningen die 

gefundeerd zijn op staal of houten palen 

wordt niet zodanig  verlaagd, dat er risico 

ontstaat op zetting met als gevolg schade. 

 

2 2a: Inzicht in de gebruikerstoestand en het 

functioneren van de 

ontwateringsvoorzieningen. 

2a1: Gedetailleerde gegevensbestanden en 

kaartinformatie. 

2a2: Begraafplaatsen: jaarlijkse reiniging van de 

ontwateringsvoorzieningen. Overige 

locaties worden eens per twee jaar 

gereinigd. (De IT-riolen worden 

meegenomen in de reiniging van het vrij-

vervalstelsel). 

2a3: Maximaal 3 maanden achterstand in de 

verwerking aanleg en 

onderhoudsgegevens. 
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 2b: Het grondwaterbeheer dient zo goed mogelijk 

te zijn afgestemd op andere gemeentelijke 

taken. 

2b: Regulier overleg zowel tussen de 

afdelingen als tussen de clusters. 

Planningen onderling afstemmen. 

 

 

2c: Maatregelen moeten tegen de laagst 

maatschappelijke kosten gerealiseerd worden. 

2c: Bij maatregelen zoeken naar optimum 

tussen riolering en zuivering. 

 

3.1.6 Meetmethode 

Om de huidige situatie te toetsen aan de maatstaven kunnen in sommige gevallen meerdere 

meetmethoden worden gehanteerd. Het is van belang om de bij de toetsing gebruikte meetmethode 

vast te leggen om een eenduidige en reproduceerbare toetsing te krijgen. In paragraaf 3.2 wordt de 

huidige situatie getoetst en, waar van toepassing, de daarbij gehanteerde meetmethoden 

aangegeven. 

 

3.2 Toetsing huidige situatie 

3.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf vindt de toetsing van de huidige situatie aan de gewenste situatie plaats, 

uitgaande van de in paragraaf 3.1 gestelde doelen. Deze toetsing is het uitgangspunt voor het 

bepalen van de benodigde maatregelen in hoofdstuk 3.4. 

 

3.2.2 Ontwatering in bestaand stedelijk gebied 

 

Bijbehorend doel: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied 

niet structureel belemmert, doel 1 

 

Op basis van klachten, enquêtes, grondwatermeetnet en de aanwezige gebiedskennis van de het 

personeel zijn de meeste locaties die gevoelig zijn voor grondwateroverlast wel bekend. Op veel 

locaties is intussen drainage aangelegd om de klachten te verhelpen. Dit is uitgevoerd voor zowel 

individuele gevallen als gebieden (straat of wijk). Op diverse  plaatsen vindt nog nader onderzoek 

plaats met behulp van peilbuizen. 

Er is geen overzicht aanwezig van woningen/wijken die gefundeerd zijn op staal of houten palen. 

Met het oog op het veranderend klimaat neemt de kans op langere droge periodes toe, waarmee 

ook de kans op schade kan toenemen. 

 

Conclusie: Gezien de onderzoeken die nog lopen en de onzekere gevolgen van klimaatverandering 

voldoet de huidige situatie nog niet aan de maatstaf. 

 

3.2.3 Ontwatering in nieuw stedelijk gebied 

Bijbehorend doel: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied 

niet structureel belemmert, doel 1 

 

Bij de in- en uitbreidingsplannen die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn, zijn altijd 

ontwateringsmiddelen aangelegd. Op deze locaties komt geen grondwateroverlast voor of zijn 

voorzieningen aanwezig waar particulieren op aan kunnen sluiten om grondwateroverlast te 

verhelpen. 

 

Conclusie: De huidige situatie voldoet aan de maatstaf. 
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3.2.4 Overzicht aanwezige voorzieningen 

Inventarisatie ontwateringsmiddelen 

 

In het stedelijke gebied van de gemeente is een aanzienlijke hoeveelheid drainage aanwezig. Deze 

bevindt zich onder wegen, plantsoenen, sportvelden en begraafplaatsen. Naar schatting is binnen de 

gemeente Tholen ca. 81 kilometer aanwezig welke in beheer is bij de gemeente. Van deze drainage 

is de exacte ligging grotendeels bekend. De gegevens van de drainage hiervan zijn verwerkt in het 

beheerpakket van de gemeente. 

 

Drainage onder wegen en in plantsoenen 

De afgelopen jaren is een inventarisatie van de bestaande ontwateringsmiddelen in het (openbare) 

stedelijke gebied uitgevoerd. Deze inventarisatie is gebaseerd op intern aanwezige kennis en 

beschikbare gegevens (tekeningen). Het resultaat hiervan is dat er tot nu toe ongeveer 28 kilometer 

drainage in kaart gebracht is en opgenomen in het drainagebeheersysteem. De verwachting is dat 

nog 2 km bestaande drainage ‘ontdekt’ zal worden. In de meeste gevallen is het aanlegjaar bekend. 

 

Drainage op sportvelden en begraafplaatsen 

Onder de gemeentelijke sportvelden (voetbal, tennis en zwembaden) ligt circa 34 kilometer 

drainage. Het aanlegjaar van de genoemde drainage is in de meeste gevallen gelijk aan die van het 

sportveld. In maar een paar gevallen is het aanlegjaar niet bekend. Op de begraafplaatsen is ruim 17 

kilometer drainage aanwezig. 

 

Binnen de gemeente Tholen worden hemelwaterriolen vaak ook uitgevoerd als geperforeerde buis 

met een doek (IT- of DT-riolen). Deze hebben ook de functie om te draineren zijn daarmee zowel 

HWA-riool als ontwateringsmiddel. De gegevens van deze riolen zijn goed in beeld en het beheer 

hiervan wordt uitgevoerd als onderdeel van de riolering. 

 

Conclusie: De huidige situatie voldoet aan de maatstaf voor alle ontwateringsvoorzieningen die bij 

de gemeente bekend zijn.  

 

Er kan worden aangenomen dat er in het verleden ontwateringsvoorzieningen zijn aangelegd 

waarvan het bestaan niet bekend is en/of op korte termijn bekend zal worden. 

 

Toestand van de ontwateringsobjecten 

 

In de vorige planperiode is het achterstallige onderhoud van de drainages in het openbare gebied 

weg gewerkt. Hierbij is het onderhoud, reparatie en (indien nodig) vervanging in één keer 

uitgevoerd. Na afronding van de inhaalslag is gestart met het periodiek onderhoud van de drainages. 

 

Voor de vervanging van drainages in het openbaar gebied wordt uitgegaan van een 

vervangingstermijn van 20 jaar. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het wegonderhoud.  

 

De IT/DT-riolering gaat mee in het reguliere onderhoudsprogramma van de riolering. Dat betekent 

een inspectiecyclus van één maal per 10 jaar en een reinigingsfrequentie van één maal per 10 jaar. 

 

Ontwateringsmiddelen van sportvelden en begraafplaatsen worden structureel onderhouden. Dit 

onderhoud wordt op de sportvelden gemiddeld één keer per twee jaar uitgevoerd  en op de 

begraafplaatsen jaarlijks. Vervanging vindt plaats ‘op natuurlijke momenten’ tijdens renovatie van de 

sportvelden en het opnieuw inrichten van begraafplaatsen na het opnieuw in gebruik nemen van de 

graven. 
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Conclusie: Na afronden van de inhaalslag op het gebied van onderhoud, wordt aan de maatstaf 

voldaan. 

 

Functioneren van de ontwateringsobjecten 

 

Het functioneren van de ontwateringsobjecten wordt op twee verschillende niveaus beoordeeld: 

 

1. Objecten: Heeft het object (vnl. drainagestreng) voldoende drainerende werking. Hier gaat 

het om het technisch functioneren. 

 

2. Stelsels: Zorgt het aanwezige stelsel voor een situatie dat het grondwater (voor zover 

mogelijk) de bestemming van een gebied niet (structureel) belemmert. 

 

 

Objecten: 

Binnen de gemeente worden ontwateringsobjecten uitgevoerd als drainagebuizen of IT-/DT-riolen. 

Hierbij geldt dat de drainerende werking van een object wordt bepaald door: 

- Verstopping in de buis.  

- Doorlatendheid van het omhullingsmateriaal van de buis en de eventueel aanwezige 

grindkoffer. 

- Grondslag. 

- Onderlinge afstand en diepte van drains (eigenschap van het stelsel) 

  

Met het uitvoeren van het onderhoud zoals omschreven is eerder in deze paragraaf onder het kopje 

‘Toestand van de ontwateringsobjecten’ gesteld worden dat de ontwateringsobjecten op het 

onderdeel ‘verstopping van de buis’ goed functioneren. 

 

Voor de doorlatendheid van het omhullingsmateriaal en de eventueel aanwezige grindkoffer wordt 

er vanuit gegaan dat met regulier onderhoud het ontwateringsobject in ieder geval goed blijft 

functioneren tot de technische levensduur is bereikt. Er is echter geen onderzoek gedaan naar het 

werkelijk functioneren van de ontwateringsobjecten in de vorm van doorlatendheidsproeven. Wel is 

op basis van twee raaien bekeken hoever het effect reikt van drainage in het openbaar gebied. 

Hieruit blijkt dat het effect van een ontwateringsmiddel onder een straat globaal tot aan de 

perceelgrens merkbaar is. Dichtbij het ontwateringsmiddel is de grondwaterstand wel beduidend 

lager is dan verderaf. Op basis van bovenstaande kan geconstateerd worden dat het functioneren 

van de objecten voldoende bekend is, maar dat het horizontale effect, vanwege de slecht 

doorlatende grondslag, beperkt is.  

 

Stelsels: 

De aanwezige stelsels zijn aangelegd om er voor te zorgen dat zowel in openbaar als op particulier 

terrein de grondwaterstand niet leidt tot belemmering van de functie. In dit geval heeft het 

gemeentelijke stelsel enkel een grondwater regulerende functie. Het is bekend dat de invloedsfeer 

van de gemeentelijke ontwateringsobjecten beperkt is vanwege de grondslag (klei).  Wanneer dit op 

particulier terrein voor grondwateroverlast zorgt, kunnen ontwateringsobjecten vanuit het 

particuliere terrein aangesloten worden op het gemeentelijke drainage stelsel of HWA-stelsel. Het 

gaat hier dan met name om het aanbieden van een lozingspunt voor de afvoer van overtollig 

grondwater. 

 

3.3 Strategie 

3.3.1 Aanleg van ontwateringsmiddelen bij bestaande bebouwing 

In bestaand stedelijk gebied wordt alleen drainage aangelegd, als: 
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1. Er sprake is van aangetoonde grondwateroverlast en er geen drainage of HWA-riool in de 

directe omgeving aanwezig is. Hierbij geldt dat: 

o Particulieren bereid zijn op eigen terrein eveneens maatregelen te nemen 

o De grondwateroverlast niet eenvoudig via de uitvoering van bouwkundige 

maatregelen opgelost kan worden 

o De woning voor 1993 gebouwd is. Is de woning ná 1993 gebouwd, dan wordt geen 

voorziening getroffen. Woningen die na deze datum gebouwd zijn, mogen 

bouwkundig gezien niet vochtgevoelig zijn 

2. Dit nodig is voor de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij valt te denken aan het 

ontwateren van het wegcunet, ontwatering van plantsoenen, etc. 

 

In de voorgaande planperiode van het GRP is een start gemaakt met het treffen van maatregelen 

voor het opheffen van bestaande grondwateroverlast. Dit zal in de komende planperiode worden 

voortgezet.  

 

Als de gemeente drainage in bestaand bebouwd gebied aanlegt, omdat er sprake is van 

grondwateroverlast, wordt er gelijktijdig een aansluiting tot de erfgrens aangelegd. Wanneer een 

particulier wil aansluiten op deze drainage, zullen hiervoor geen aansluitkosten in rekening gebracht 

worden. Als er geen sprake is van grondwateroverlast en een particulier wil aansluiten op een 

bestaande drainage zal de gemeente aansluitkosten in rekening brengen. In alle gevallen voert de 

gemeente de werkzaamheden uit in de openbare ruimte en de eigenaar op het particuliere terrein. 

 

Binnen de gemeente Tholen is nagenoeg altijd ijzerrijk grondwater aanwezig. Wanneer dit water in 

aanraking komt met zuurstof, ontstaan er ijzerafzettingen. Uit onderhoudsoogpunt wordt daarom als 

uitgangspunt genomen dat bij de aanleg van nieuwe drainage in de openbare ruimte het 

aanlegniveau (b.o.b.) onder het drainage-instelniveau ligt. In onderstaande afbeelding wordt dit 

schematisch weergegeven. In het Gemeentelijk Grondwater Plan wordt dit principe nader toegelicht. 

 

 
(bron:Leidraad Riolering, module C3300) 

 

Het is zinvol en rendabel om bij sportvelden en begraafplaatsen de drainage onder het drainage-

instelniveau (grondwaterniveau) aan te leggen, aangezien dit een besparing op de 

onderhoudskosten oplevert, die opweegt tegen de investeringskosten. Bij grotere stelsels kan het 

bovendien nuttig zijn om het drainagepeil ‘instelbaar’ te maken, zodat hemelwater in de grond 

geconserveerd kan worden ten behoeve van droge perioden. In het openbaar gebied is eerder 

maatwerk nodig met het oog op het streven naar de laagste maatschappelijke kosten.  

 

Bij aanleg van drainage in bestaand stedelijk gebied wordt rekening gehouden met de aard van 

fundering van de aanliggende bebouwing om te voorkomen dat als gevolg van eventuele zetting 

schade ontstaat. 

 

3.3.2 Aanleg van ontwateringsmiddelen in nieuw stedelijk gebied 

Bij de aanleg van nieuw stedelijk gebied is het uitgangspunt dat er altijd in het openbare gebied 

ontwateringsmiddelen in de vorm van drainage of DT-riolering aangelegd. Dit wordt alleen 

achterwege gelaten als aangetoond is dat dit niet nodig is. Tevens worden huisaansluitingen tot de 
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erfgrens aangelegd. Dit kan een aparte huisaansluiting voor drainage zijn of kan gebruik gemaakt 

worden van de huisaansluiting van een HWA-rioolstelsel. Wanneer het perceel grenst aan 

oppervlaktewater zal er geen huisaansluiting worden aangelegd. In deze gevallen dient het 

grondwater direct richting het oppervlaktewater te worden afgevoerd. De kosten voor de aanleg van 

de huisaansluiting voor drainage komen ten laste van de initiatiefnemer van het plan. Op eigen 

terrein is de eigenaar verantwoordelijk voor de aanleg van drainage. 

 

Bij dit onderdeel geldt ook het uitgangspunt dat het aanlegniveau van nieuwe drainage onder het 

drainage-instelniveau moet liggen. 

 

In het GRP is er rekening mee gehouden dat de komende vijfentwintig jaar jaarlijks 1200 meter 

nieuwe drainage wordt aangelegd in bestaand en nieuw stedelijk gebied. 

 

3.3.3 Beheer van de bestaande voorzieningen ontwatering 

Onderzoek ontwateringsmiddelen 

 

Onbekende ontwateringsmiddelen 

Van 28 kilometer drainage in de openbare ruimte is de ligging bekend. Het is zeker dat er in het 

verleden meer drainage is aangelegd. Hiervan zijn echter de aanleggegevens niet meer te 

achterhalen. Het gaat hier in de meeste gevallen om drainage die ouder is dan de technische 

levensduur die voor drainage geldt. De leidingen worden daarom niet meer gezien als functionerend 

ontwateringsmiddel. Er wordt geen tijd en geld besteed aan de opsporing van drainage. Met enige 

regelmaat wordt bij andere werkzaamheden onbekende drainage aangetroffen. In die gevallen 

wordt bepaald of de drainage op die locatie nog nuttig is. Wanneer dit het geval is, wordt (indien 

nodig) onderhoud uit gevoerd om de drainage weer werkend te krijgen. Hiervoor wordt jaarlijks € 

4.000 gereserveerd. 

Ook wordt de ligging in kaart gebracht en in beheerpakket opgenomen. Geschat wordt dat hiermee 

jaarlijks 20 uur gemoeid is.  

 

Geraamde uren: 20 

Geraamde kosten: €4.000 

 

Nieuwe klachten grondwateroverlast 

Jaarlijks komen er nieuwe klachten over grondwateroverlast bij de gemeente binnen. Of er werkelijk 

sprake is van grondwateroverlast, wordt vastgesteld aan de hand van de toetsingsmethodiek die in 

bijlage 4 van het Waterhuishoudingsplan Tholen is opgenomen. 

 

Als er sprake is van grondwateroverlast, treedt de grondwaterzorgplicht in werking. De gemeente zal 

zorgen voor een huisaansluiting vanaf de perceelgrens, zodat het overtollige grondwater kan worden 

afgevoerd. Voor het aanbrengen van het overnamepunt worden geen kosten bij de particulier in 

rekening gebracht. 

 

Wanneer er geen sprake is van grondwateroverlast, is de gemeente niet verplicht het grondwater te 

ontvangen en af te voeren. De particulier kan in dit geval enkel een huisaansluiting aanvragen als er 

een drainage of hwa-riool in openbare ruimte aanwezig is. De kosten voor het aansluiten zullen in 

rekening worden gebracht bij de aanvrager. Vanuit doelmatigheidsoogpunt wordt voor deze situatie 

geen nieuwe drainage of hwa-riolering in de openbare ruimte aangelegd. 

Op locaties waar in de planperiode nieuwe grondwateroverlast wordt geconstateerd, kan het in 

sommige gevallen noodzakelijk zijn om peilbuizen te plaatsen. Geschat wordt dat in de komende 

planperiode dit op 10 locaties het geval zal zijn. De kosten hiervan bedragen ca. € 2.500,--. Geraamd 

wordt dat hiervoor 20 uur per jaar nodig is. 
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Geraamde uren: 20 

Geraamde kosten: €2.500 

 

Bestaande klachten over grondwateroverlast 

In de loop der jaren zijn bij de gemeente Tholen op verschillende manieren klachten over 

grondwateroverlast binnen gekomen en ook op verschillende manieren geregistreerd. Deze zijn ook 

op verschillende manieren afgehandeld. Er heeft in het verleden nagenoeg geen controle 

plaatsgevonden of na de maatregelen de klachten ook zijn verholpen. In de komende planperiode zal 

een onderzoek uitgevoerd worden naar de afhandeling van de binnengekomen klachten. Hierbij 

wordt ook gekeken naar de behaalde resultaten van de afgehandelde klachten. 

 

Hierbij zullen in ieder geval de volgende zaken in beeld worden gebracht: 

- Totaal overzicht van binnengekomen klachten (enquête 2006, klachtenregistratiesysteem, 

excelbestanden, etc.) 

- Bekende locaties met hoge grondwaterstanden. O.a. op basis van peilbuizenmeetnet. 

- Overzicht van getroffen maatregelen en de effectiviteit van deze maatregelen. 

 

Geraamde uren: 120 voor de totale planperiode 

 

Uit het onderzoek kan naar voren komen dat op sommige locaties aanvullende maatregelen nodig 

zullen zijn. Hier wordt nader op in gegaan bij 3.3.4 ‘verbetering van de ontwatering (punt 3)’ 

 

Samengestelde drainage onder sportvelden en begraafplaatsen 

In paragraaf 3.3.1 is omschreven dat binnen de gemeente Tholen er nagenoeg altijd sprake is ijzerrijk 

grondwater. Om ijzerafzetting te voorkomen wordt daarom bij de drainage in de openbare ruimte 

onder het drainage-instelniveau aangelegd. Deze keuze is gemaakt op basis van een afweging tussen 

onderhoudskosten, aanleg/vervangingskosten en werking van het systeem. Deze keuze is niet altijd 

één op één door te vertalen naar de drainages op sportvelden en begraafplaatsen. Voor deze 

gebieden moeten maatwerkafwegingen gemaakt worden om te bepalen of in deze situaties de 

besparing op onderhoudskosten nog opwegen tegen hogere aanleg- en vervangingskosten en/of de 

samengestelde drainage doelmatig functioneert.  

 

Voor sportvelden geldt dat drainage voornamelijk wordt aangelegd om de gevallen neerslag snel af 

te voeren en is de afvoer van maaiveld naar de ondergrond cruciaal voor een goede bespeelbaarheid 

van het veld. Dat vraagt om een korte onderlinge afstand en goed doorlatende grintkoffers. 

 

Het herstellen van schades of verstoppingen van de drainages op begraafplaatsen is zeer lastig. Het 

aanleggen van een drainage onder het drainagepeil heeft als voordelen dat deze dieper wordt 

aangelegd en er dus minder kans op schade is door graafwerkzaamheden. Daarnaast is er minder 

kans op verstopping door ijzerafzetting en is er sprake van ook een langere levensduur. Bij 

begraafplaatsen geldt echter dat met het huidige beleid de nieuwe begraafplaatsen zodanig worden 

ingericht dat er dubbel kan worden begraven (2 kisten boven elkaar). Dit heeft tot gevolg dat 

drainage dieper (ten opzichte van maaiveld) moet worden aangelegd. Als gekozen wordt voor een 

drainage onder het drainagepeil, zal deze nog dieper moeten worden aangelegd. In de komende 

planperiode zal worden onderzocht of het voor sportvelden en begraafplaatsen ook efficiënter is om 

de drainage onder het drainage-instelniveau aan te leggen. 

 

Geraamde uren: 80 uren voor de totale planperiode 

 

Drainerende werking (doorlatendheid) van de ontwateringsmiddelen 

Het functioneren van drainagestelsel wordt bepaald door 2 factoren: 

- Verstopping in de buis.  
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- Doorlatendheid van het omhullingsmateriaal van de buis en de eventueel aanwezige 

grindkoffer. 

In de vorige planperiode van het GRP is vooral veel werk verricht en kennis vergaard op het gebied 

van verhelpen en voorkomen van verstoppingen. Over de (onderhouds-)toestand m.b.t. van 

doorlatendheid van de drainagestelsels is echter nog weinig bekend. 

 

Geraamde uren:  40 voor totale planperiode  

Geraamde kosten: €5.000 

 

Monitoring peilbuizenmeetnet 

De peilbuizen van het meetnet wordt iedere 2 weken door het gemeentebedrijf handmatig gemeten. 

Deze gegevens worden opgeslagen in een excelbestand. Het gemeentebedrijf voert de metingen uit 

en levert deze digitaal aan bij het Cluster Water.  

 

Uren cluster water: 40 (jaarlijks) 

Uren Gemeente Bedrijf: 210 (jaarlijks) 

 

Opslag van zoetwater in de bodem 

Met de Deltabeslissingen Ruimtelijke Adaptatie en Zoetwater is besloten dat de gebruikers van 

zoetwater ook duurzaam om moeten gaan met het zoete water. We streven naar een 

toekomstbestendige openbare ruimte met het oog op langdurige drogere perioden. Daarbij zal zoet 

water kostbaar zijn. Vanuit de gemeente gebruiken wij zoetwater voor beregening. Aan de andere 

kant voeren wij ook veel zoetwater af met onze drainagesystemen. De vraag is of dit efficiënter kan. 

Daarom wil de gemeente onderzoeken op welke kansen er liggen binnen de stedelijke 

grondwaterhuishouding voor het opslaan en benutten van het beschikbare zoetwater.  

 

Dit onderzoek wil de gemeente in samenwerking met het waterschap uitvoeren. Hierover moet de 

gemeente nog in gesprek gaan met het waterschap. Een nadere uitwerking van dit onderzoek zal 

worden opgenomen in het derde Stedelijke Waterplan. De bekostiging zal plaatsvinden vanuit het 

onderdeel grondwater van het rioolfonds. Zodra de kosten hiervan bekend zijn, zal dit worden 

verwerkt.  

 

3.3.4 Maatregelen ontwateringsmiddelen 

Wegwerken achterstallig onderhoud 

In de afgelopen periode is de inhaalslag m.b.t. achterstallig onderhoud van ontwateringsmiddelen 

afgerond, zodat hiervoor geen budget vrij gemaakt hoeft te worden.  

 

Regulier onderhoud ontwateringsmiddelen 

Om te voorkomen dat er grondwateroverlast ontstaat, is regelmatig onderhoud (doorspuiten) van de 

bestaande ontwateringsmiddelen noodzakelijk. Onder normale omstandigheden is één keer in de 5 

tot 10 jaar voldoende. In ijzerrijke gronden (zoals in Tholen) is de frequentie hoger. In de vorige 

planperiode van het GRP is veel ervaring opgedaan op het gebied van onderhoud. Op basis van een 

inspectieronde uit 2013 is gebleken dat in het hele gebied ijzerrijk grondwater voorkomt. Dit zorgt in 

ieder geval voor dichtslibben van de uitstoompunten van de drainage. Dit komt zelfs voor bij 

strengen die 2 jaar daarvoor waren gereinigd. Op basis van deze ervaring en de richtlijnen van de 

Leidraad Riolering, worden de volgende onderhoudsfrequenties toegepast: 

 

 Drainage boven grondwaterstand Drainage onder grondwaterstand 

Stedelijk gebied Een keer per 2 jaar Een keer per 5 jaar 

Sportvelden Een keer per 2 jaar Een keer per 5 jaar 

Begraafplaatsen Een keer per jaar Een keer per 5 jaar 
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Het onderhoud van de ontwateringsmiddelen onder sportvelden wordt in 2017/2018 over gedragen 

aan de verenigingen. Als grondslag voor de jaarlijkse vergoeding aan verengingen wordt de 

frequentie uit de bovenstaande tabel aangehouden. 

Binnen de gemeente wordt het doorspuiten van de drainages in de openbare ruimte uitbesteed. 

Vanaf deze planperiode wordt voor het eerst regulier onderhoud uitgevoerd. Hier zijn binnen de 

gemeente nog geen ervaringscijfers van bekend als het gaat om de kosten. In de Leidraad Riolering 

wordt aangegeven dat de kosten voor doorspuiten tussen €0,50 en €2,00 liggen. De eerste ervaring 

heeft geleerd dat de kosten rond de €1,40 per meter liggen. 

 

Het doorspuiten van de drainages van de begraafplaatsen wordt gedaan door het gemeentebedrijf. 

Bij de sportvelden is het uitgangspunt dat dit door het gemeentebedrijf wordt gedaan. In de periode 

van doorspuiten wordt het materieel (de trekker) ook voor andere werkzaamheden ingezet. 

Hierdoor kan het zijn dat niet alle werkzaamheden door het gemeentebedrijf kunnen worden 

uitgevoerd. Het resterende deel zal worden uitgevoerd door een aannemer. In de onderstaande 

tabel is daarom een opsplitsing gemaakt. De eenheidsprijzen waarmee gerekend wordt, zijn ook 

lager dan die voor de openbare ruimte. De verwachting is namelijk dat er op de sportvelden minder 

verstoring van de drainages is dan in de openbare ruimte. 

 

In de kosten voor onderhoud wordt geen rekening gehouden met het onderhoud van stelsels die 

onder het drainage-instelpeil worden aangelegd. Deze zijn op dit moment namelijk niet aanwezig 

binnen de gemeente. De eerste zullen deze planperiode worden aangelegd. Het onderhoud van deze 

stelsels zal pas voor het eerst in de volgende planperiode aan de orde zijn. 

 

Omschrijving Lengte 
[km] 

reinigingscyclus 
[jr] 

reiniging [km/jr] Kosten  Kosten 
totaal 

Openbare ruimte 29,8 2 14,9 1,40 €/m €20.810 

Sportvelden 

(verenigingen) 

33,8 

 

2 16,9 0,75 €/m €12.675 

Begraafplaatsen 

(Gemeente bedrijf 

 

17,4 

 

1 8,7 

 

6 uur/km 105 uur 

 

De benodigde tijd voor begeleiding van de uitvoering wordt geraamd op: 

- Openbare ruimte: 80 uur 

- Sportvelden: 30 uur 

- Begraafplaatsen: 10 uur 

 

Met het nieuwe beleid om drainage voortaan onder het drainage-instelniveau aan te leggen, gaan de 

onderhoudskosten naar beneden. Dit geldt op dit moment enkel nog voor de drainage in de 

openbare ruimte. In de komende planperiode wordt er naar gestreefd om 1/3 van de totale drainage 

in de openbare ruimte vervangen. Wanneer deze drainage allemaal wordt aangelegd onder het 

drainage-instelniveau, dan zal er een geleidelijke afname van de onderhoudskosten merkbaar zijn. 

Dit levert een maximale besparing op van ca. €4.500 in het laatste jaar van deze planperiode. Op dit 

moment is nog niet in te schatten in welke mate het mogelijk is om het stelsel aan te passen. Om die 

reden wordt momenteel in het benodigde budget nog geen rekening gehouden met deze besparing. 

Zodra dit wel in beeld is, zal de besparing worden doorgevoerd.  

 

Onderhoud peilbuizenmeetnet 

Zonder regelmatig onderhoud kunnen de filters van de grondwaterpeilbuizen verstopt raken, 

waardoor geem juiste grondwaterstanden gemeten worden. Dit kan voorkomen worden door de 

filters jaarlijks te spoelen. Het zal ook nodig zijn om incidentele schades aan de peilbuizen te 

herstellen. Uitgaande van 110 peilbuizen zijn de geraamde jaarlijkse kosten € 3.500,-- . Er wordt 

hierbij rekening gehouden met 15 uur begeleiding vanuit de afdeling Openbare Werken. 
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Kosten: €3.500 

Uren: 15 

 

Reparatie ontwateringsvoorzieningen 

Gedurende de planperiode zullen er kleine reparaties van drainage in stedelijk gebied uitgevoerd 

moeten worden. Deze zullen met name aan het licht komen tijdens het reguliere onderhoud. Vanaf 

deze planperiode wordt pas gestart met het reguliere onderhoud. Om die reden is ook nog geen 

ervaring m.b.t. schadegevoeligheid van de drainage in het stedelijk gebied. Een deel van de schades 

zullen te wijten zijn aan graafwerkzaamheden van derden. Deze schades zullen zoveel mogelijk 

worden verhaald op de veroorzaker. Momenteel wordt uitgegaan van een jaarlijks budget van 

€5.000. 

 

Aangenomen wordt dat drainage op begraafplaatsen en sportvelden aanzienlijk minder 

schadegevoelig is. De kosten om schades te herstellen zullen daarom eveneens aanzienlijk lager zijn. 

Hiervoor is een bedrag van €5.000 aangenomen. 

 

Voor begeleiding van de uitvoering wordt gemiddeld 40 uur per jaar geraamd. 

 

Vervanging ontwateringsvoorzieningen 

Vervanging is het herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt 

verwijderd en een nieuw object wordt teruggeplaatst. Ook bij vervanging wordt het stelsel 

omgebouwd naar een systeem waar de drainageleiding onder het drainage-instelniveau wordt 

aangelegd. 

 

In de praktijk wordt voor de levensduur van landbouwdrainage uitgegaan van 30 jaar. Aangenomen 

wordt dat drainage in stedelijk gebied kwetsbaarder is dan in landbouwgebied. In verband hiermee 

wordt voor drainage onder wegen en plantsoenen uitgegaan van een levensduur van 20 jaar. 

Vervanging van drainage kan plaatsvinden met de uitvoering van herbestrating die eveneens een 

cyclus van gemiddeld 20 jaar heeft.  

 

Voor begraafplaatsen en ook de sportvelden wordt uitgegaan van een levensduur van 30 jaar, 

vergelijkbaar met de landbouw. Vervangen van drainage op begraafplaatsen kan enkel gebeuren 

wanneer er graven opnieuw in gebruik worden genomen. De cyclus daarvan is nog onzeker. In de 

komende planperiode zal hier meer over bekend worden. De vervangingscyclus van de sportvelden 

is gewijzigd naar 40 jaar. Dit overstijgt de technische levensduur van de drainage. Verwacht wordt 

dat er extra onderhoud nodig zal zijn of andere aanvullende maatregelen. Vooralsnog wordt voor 

zowel de begraafplaatsen en sportvelden in dit GRP rekening gehouden met vervanging bij het 

bereiken van de technische levensduur (30 jaar). 

 

Voor een drainage met polypropyleenomhulling 700 µm inclusief controledoorspuitputten 

(gemiddeld 50 m h.o.h.), eindbuizen etc. worden de onderstaande eenheidsprijzen gehanteerd: 

- Stedelijk gebied (€ 20,-): drainage vervangen gelijktijdig met herbestrating 

- Sportvelden (€ 15,-): drainage vervangen gelijktijdige met renovatie onderbouw 

- Begraafplaatsen (€ 15,-): drainage vervangen als graven opnieuw in gebruik worden 

genomen. 

 

Voor voorbereidingskosten wordt jaarlijks 60 uur geraamd. 
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Omschrijving Lengte 
[km] 

Vervanging
s-cyclus [jr] 

Gemiddelde 
vervanging [km/jr] 

Eenheidsprijs 
[€/m] 

Kosten [€] 

Openbare ruimte 27 20 1,4 €20,- €28.000 

Sportvelden 51 30 1,7 €15,- €25.500 

Begraafplaatsen 26 30 0,9 

 

€15,- €12.750 

Totaal     €66.500 

 

Verbetering van de ontwatering 

1. Op dit moment zijn er geen knelpunten in de bestaande drainagestelsels bekend. In deze 

planperiode zal daarom geen specifieke maatregelen in dit kader worden uitgevoerd. 

 

2. Binnen de gemeente zijn gebieden bekend waar er sprake is van hoge grondwaterstanden. 

Momenteel wordt de omvang van de problematiek op deze locaties in beeld gebracht. Er wordt 

vanuit gegaan dat dit op te lossen is door het aanleggen van drainage in het openbare gebied. 

Indien nodig en/of wenselijk kunnen drainages op particuliere percelen worden aangesloten.  

 

a. Omgeving Deestraat - Burgemeet Poortvliet (ca.450m) 

b. Omgeving Tulpstraat - Anemoonstraat Sint-Maartensdijk (ca. 350m) 

c. Omgeving Burg. Baasstraat / Tienhoven / tussen de bejaardenhuisjes Tienhoven en de 

oude begraafplaats Sint-Annaland. (ca. 350m) 

d. Pad Schoolstraat 47/49 - Raiffeisenstraat 7 Sint-Annaland (ca. 75m) 

 

Voor deze maatregel wordt in deze planperiode de volgende zaken geraamd: 

a. Eenmalig plaatsen peilbuizen op locaties c en d €1.000. 

b. Uitvoering maatregelen €10.000 per jaar 

c. 40 uur per jaar voor voorbereiding en begeleiding 

 

De inschatting is met deze maatregelen de voornaamste probleemgebieden binnen de 

gemeente zijn aangepakt. Het budget voor grondwater wordt voor de volgende planperiode 

nog budget gereserveerd om kleinere probleemgebieden aan te pakken. De inschatting is dat 

binnen deze twee planperiodes de probleemgebieden alle maatregelen zijn uitgevoerd. 

 

3. Uit het onderzoek naar de afhandeling van bestaande klachten komen naar alle 

waarschijnlijkheid nog locaties naar voren waar de klachten niet zijn opgelost. Een deel van de 

bestaande klachten zullen zich binnen de bekende overlastgebieden bevinden. Op de locaties 

die daar buiten vallen zullen maatregelen getroffen moeten worden om de mate van overlast 

goed in kaart te brengen (plaatsen peilbuizen) en deze te verhelpen (voornamelijk aanleg 

drainage).  

a. Plaatsen peilbuizen (zit bij onderzoek) 

b. Uitvoering maatregelen €2.500 per jaar 

c. 20 uur per jaar 

 

4. Naar aanleiding van nieuwe klachten die onder de gemeentelijke grondwaterzorgplicht vallen, 

zullen er werkzaamheden moeten worden verricht om de grondwateroverlast te verhelpen. In 

de meeste gevallen zal het enkel om het aanbrengen van een huisaansluiting gaan. In sommige 

gevallen zal het ook nodig zijn om drainage in de openbare ruimte aan te leggen. Er wordt 

rekening gehouden met jaarlijks gemiddeld 5 nieuw huisaansluitingen waarbij in de helft van de 

gevallen aanvullende maatregelen nodig zijn. Verwacht wordt dat na verloop van tijd de 

probleemlocaties zijn aangepakt en het systeem op orde is. Bij dit onderdeel geldt: 

a. Aanbrengen van huisaansluitingen €4.000 

b. Aanbrengen aanvullende voorzieningen €4.000 

c. 40 uur per jaar 
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De inschatting is dat met alle maatregelen ter verbetering van de grondwaterhuishouding ook 

het aantal nieuwe klachten zal afnemen. Om die reden wordt het budget voor maatregelen 

n.a.v. nieuwe klachten in de vervolgperiode gehalveerd. 

 

5. Aanleg ontwateringsmiddelen bij herbestrating en inrichten openbaar groen. Door te hoge 

grondwaterstanden raken wegcunetten verzadigd met water. Door deze verzadiging zal er 

sneller spoorvorming optreden bij (zware) belasting. Hierdoor zal eerder onderhoud aan de 

wegen noodzakelijk zijn. Voor het openbaar groen geldt dat te hoge grondwaterstand slecht is 

voor de groei van de vegetatie. Hierdoor zullen de beplanting slechter tot ontwikkeling komen 

of zal deze dood gaan. Hierdoor stijgen de kosten voor nieuwe aanplant. Het aanleggen van 

drainage kan dit verhelpen. 

a. Plaatsen peilbuizen valt onder budget herbestrating. 

b. Uitvoering maatregelen €30.000 per jaar 

c. Uren 20 per jaar 

 

Uitvoering optimalisatie grondwaterpeilbuizennet 

In de vorige planperiode is een onderzoek uitgevoerd om het bestaande peilbuizenmeetnet te 

optimaliseren. Het plan is gereed en twee kernen is de optimalisatie doorgevoerd. Komende 

planperiode zal dit ook in de rest van de kernen worden gedaan.  

 

Kosten: jaarlijks €2.500 (enkel deze planperiode) 

 

Monitoring peilbuizenmeetnet 

De peilbuizen van het meetnet wordt iedere 2 weken door het gemeentebedrijf handmatig gemeten. 

Deze gegevens worden opgeslagen in een excelbestand.  

 

Vanuit nieuwe regelgeving wordt het verplicht om gegevens over het grondwater openbaar 

beschikbaar te stellen middels een landelijke voorziening. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat er 

software moet worden aangeschaft om hierin te voorzien.  

 

Uren: 250 

 

3.4 Middelen en kostendekking 

3.4.1 Personele middelen ontwatering 

Het benodigde aantal uren voor de afdeling Openbare Werken en het Gemeentebedrijf is gebaseerd 

op de ervaring van de in het verleden werkelijke gemiddelde tijdbesteding en de in de toekomst 

benodigde tijdsbesteding. Als er meer vervanging nodig is zal dat meer tijdsbesteding vragen. We 

hanteren voor de personele middelen een gemiddelde over de totale periode.  Eventuele extra 

personele inzet (bij pieken of zeer specialistische kennis) moet bekostigd worden uit de 

projectbudgetten: 

 

Omschrijving Uren/jr Aantal fte 

Openbare Werken 600 0.43 

Gemeentebedrijf 363 0.26 

Totaal 1170 0.69 

 
Het benodigde aantal formatieplaatsen voor de uitvoering van de ontwateringszorg bedraagt 0,69. 

Dit komt nagenoeg overeen met de huidige formatie. Er is wel een lichte afname bij het 

gemeentebedrijf en een lichte toename bij de afdeling Openbare Werken. Aanpassing van het aantal 

formatieplaatsen is echter niet direct aan de orde.  
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Voor de benodigde personele capaciteit van de Afdeling Openbare werken geldt dat na de 

planperiode de benodigde uren weer geleidelijk terug zullen lopen naar de huidige personele 

bezetting. Voorgesteld wordt om deze pieken door middel van inhuur ten laste van de 

projectbudgetten in te vullen. 

 

De uren van het gemeentebedrijf zijn vooral voor de uitvoering van een deel van de 

onderhoudswerkzaamheden aan drainage en het opnemen van de grondwaterstanden. In de huidige 

situatie wordt het andere deel van de werkzaamheden door externe partijen uitgevoerd. Momenteel 

zijn er vanwege de nieuwe invulling van de grondwaterzorgplicht nog veel ontwikkelingen op het 

gebied van onderhoud, waaronder de verdeling van werkzaamheden tussen de aannemer en het 

gemeentebedrijf. Komende planperiode zal meer ervaring opgedaan worden m.b.t. het uitvoeren 

van het onderhoud. In deze periode zal duidelijk worden of uitbreiding van de personele capaciteit 

gewenst is. 

 

3.4.2 Financiële middelen ontwatering 

In de grafiek is een overzicht weergegeven van de jaarlijkse uitgaven voor de uitvoering van het 

grondwaterbeheer in de periode 2017 tot en met 2083. Op het gebied van ontwatering zijn diverse 

zaken momenteel onbekend. In de planperiode worden deze zaken nader onderzocht. Als de 

resultaten van deze onderzoeken over enkele jaren bekend zijn, kan dit leiden tot een bijstelling van 

de jaarlijkse uitgaven. Opvallend is de ‘uitgavepiek’ voor 2017. Dit heeft er mee te maken dat 

verenigingen zelf het onderhoud van de sportvelden gaan uitvoeren. De gespaarde voorziening 

wordt in één keer – onder voorwaarden - overgeheveld aan de verenigingen. Een van de 

voorwaarden is dat het geld alleen besteed mag worden aan grondwaterzaken, aangezien het geld 

afkomstig is uit de rioolheffing. 

 

 
 

3.4.3 Kostendekking ontwatering 

Op basis van de inventarisaties in de vorige periode is gebleken dat er binnen de gemeente meer 

ontwateringsvoorzieningen aanwezig zijn, dan vooraf werd aangenomen. Er is sprake van een 

verdubbeling. Dit veroorzaakt een toename in de kosten voor onderhoud en vervanging. 

 

In het voorgaande GRP voor de eerste maal rekening gehouden met het grondwaterbeheer in het 

stedelijk gebied. De vorige planperiode is met name gericht geweest op het inventariseren van de 

aanwezige ontwateringsvoorzieningen. Er heeft ook gelijktijdig een inhaalslag plaatsgevonden op het 

gebied van onderhoud. Komende planperiode zal vooral gericht zijn op: 

- Starten met regulier onderhoud 

- Verbetering ontwatering in het stedelijk gebied  
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- Optimaliseren van de huidige ontwateringsvoorzieningen.  

Gezien de onbekendheid met bovengenoemde zaken is er voor gekozen slechts één basisscenario in 

beeld te brengen. De kosten voor de uitvoering van dit grondwaterbeheer worden geraamd op € 23,-

- per heffingseenheid. In bijlage 3 zijn de jaarlijkse verwachte kosten voor het grondwaterbeheer 

opgenomen. 

 

Scenario. Omschrijving Grondwaterheffing [euro] 

Basis Uitvoering basisscenario  23,-- 

 Totaal 23,-- 

 

3.5 Conclusie 

Komende planperiode wordt het onderhoud van de ontwateringsvoorzieningen verder op orde 

gebracht. Ook worden omvormingen in gang gezet die met name gericht zijn op het naar beneden 

brengen van de onderhoudskosten. Aan de andere kant zullen er meer ontwateringsvoorzieningen 

worden aangebracht. Dit wordt gedaan om invulling te geven aan de grondwaterzorgplicht en 

verbeteren van de ontwatering van wegconstructies door te voeren. 

 

Het resultaat van deze ontwikkelingen is: 

- Een goede invulling van de grondwaterzorgplicht. 

- Een positief effect op de onderhoudskosten van het wegbeheer op de langere termijn. 

- Ook op de lange termijn de kosten nagenoeg gelijk blijven.  

 

 

4 CONCLUSIE GECOMBINEERDE RIOOL- EN GRONDWATERHEFFING 

Op …… heeft de gemeenteraad van Tholen het GRP 2017 - 2021 vastgesteld. Vanaf 2017 zal het  

niveau van de gecombineerde riool- en grondwaterheffing geleidelijk stijgen van 204,- naar 206,- 

euro per heffingseenheid: 

 

Jaar Grondwaterheffing (€) Rioolwaterheffing (€) Totale heffing (€) 

2017 23 181 204 

2018 23 182 205 

2019 23 183 206 

2020 23 183 206 

2021 23 183 206 

 

Een kopie van het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in bijlage 5. 
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Bijlage 1 
Lozingen oppervlaktewater 
 
 
Adres Huisnr. Toev. Plaats Kwetsbaar 

(IBA) 
 

Boshoeveweg 1  Oud-Vossemeer   
Boshoeveweg 3  Oud-Vossemeer   
Broeksedijk 2  Oud-Vossemeer   
Broeksedijk 6  Oud-Vossemeer   
Broeksedijk 8  Oud-Vossemeer   
Duivekeetseweg 6  Oud-Vossemeer   
Duivekeetseweg 11  Oud-Vossemeer   
Gankelweg 1  Oud-Vossemeer   
Gankelweg 2  Oud-Vossemeer   
Groeneweg 9  Oud-Vossemeer   
Hiksedijk 7  Oud-Vossemeer   
Hiksedijk 12  Oud-Vossemeer   
Hiksedijk 14  Oud-Vossemeer   
Hiksedijk 16  Oud-Vossemeer   
Hikseweg 7  Oud-Vossemeer   
Hogeweg 2  Oud-Vossemeer   
Hollaereweg 1  Oud-Vossemeer   
Hollaereweg 2  Oud-Vossemeer   
Hollaereweg 5  Oud-Vossemeer   
Hollaereweg 7  Oud-Vossemeer   
Hollaereweg 9  Oud-Vossemeer   
Hollaereweg 10  Oud-Vossemeer   
Hollaereweg 11  Oud-Vossemeer   
Hollaereweg 13  Oud-Vossemeer   
Hollaereweg 15  Oud-Vossemeer   
Kromme Dreef 3  Oud-Vossemeer   
Kromme Dreef 4  Oud-Vossemeer   
Langeweg 3  Oud-Vossemeer   
Langeweg 4  Oud-Vossemeer   
Leguitsedijk 1  Oud-Vossemeer   
Leguitsedijk 3  Oud-Vossemeer   
Leguitsedijk 5  Oud-Vossemeer   
Leguitsedijk 7  Oud-Vossemeer   
Mareweg 2  Oud-Vossemeer   
Molendijk 6  Oud-Vossemeer   
Molendijk 7  Oud-Vossemeer   
Molendijk 9  Oud-Vossemeer   
Molenweg 54  Oud-Vossemeer   
Nieuwlandsedijk 3  Oud-Vossemeer   
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Adres Huisnr. Toev. Plaats Kwetsbaar 
(IBA) 

 

Oud Vossemeersedijk 1  Oud-Vossemeer   
Oud Vossemeersedijk 3  Oud-Vossemeer   
Oud Vossemeersedijk 5  Oud-Vossemeer   
Oud Vossemeersedijk 7  Oud-Vossemeer   
Oud Vossemeersedijk 9  Oud-Vossemeer   
Patrijzenweg 52  Oud-Vossemeer   
Patrijzenweg 54  Oud-Vossemeer   
Patrijzenweg 73  Oud-Vossemeer   
Puitsedijk 2  Oud-Vossemeer   
Rijkebuurtseweg 1  Oud-Vossemeer   
Rijkebuurtseweg 2  Oud-Vossemeer   
Rijkebuurtseweg 4  Oud-Vossemeer   
Rijkebuurtseweg 6  Oud-Vossemeer   
Roolandseweg 3  Oud-Vossemeer   
Vogelsangsedijk 4  Oud-Vossemeer   
Vrijberghsedijk 2  Oud-Vossemeer   
Zeedijk 1  Oud-Vossemeer   
Zeedijk 1 a Oud-Vossemeer   
Zeedijk 2  Oud-Vossemeer   
Zeedijk 3  Oud-Vossemeer   
Zeedijk 3 a Oud-Vossemeer   
Zeedijk 4  Oud-Vossemeer   
Zeedijk 5  Oud-Vossemeer   
Zeedijk 7  Oud-Vossemeer   
Zeedijk 8  Oud-Vossemeer   
Zeedijk 9  Oud-Vossemeer   
Zeedijk 10  Oud-Vossemeer   
Bartelmeetweg 1  Poortvliet   
Bartelmeetweg 5  Poortvliet   
Boneputteweg 1  Poortvliet   
Bram Groenewegeweg 1  Poortvliet   
Bram Groenewegeweg 2  Poortvliet   
Bram Groenewegeweg 2 a Poortvliet   
Bram Groenewegeweg 4  Poortvliet   
Bram Groenewegeweg 6 a Poortvliet   
Bram Groenewegeweg 6  Poortvliet   
Bram Groenewegeweg 8  Poortvliet   
Bram Groenewegeweg 10  Poortvliet   
Bram Groenewegeweg 12  Poortvliet   
Engelaarsdijk 1  Poortvliet   
Engelaarsdijk 2  Poortvliet   
Engelaarsdijk 3  Poortvliet   
Engelaarsdijk 4  Poortvliet   
Engelaarsdijk 7  Poortvliet   
Essendijkweg 1  Poortvliet Kwetsbaar  
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Adres Huisnr. Toev. Plaats Kwetsbaar 
(IBA) 

 

Essendijkweg 3  Poortvliet   
Essendijkweg 5  Poortvliet   
Kalfdamseweg 12  Poortvliet   
Kalfdamseweg 14  Poortvliet   
Langeweg 1  Poortvliet   
Langeweg 3  Poortvliet   
Langeweg 9  Poortvliet   
Mallandseweg 1  Poortvliet   
Noorddijk 1  Poortvliet   
Noorddijk 3  Poortvliet   
Noordhoekseweg 1  Poortvliet   
Noordhoekseweg 2  Poortvliet   
Noormansweg 3  Poortvliet   
Paasdijkweg 40  Poortvliet   
Pelleweg 1  Poortvliet   
Pelleweg 1 a Poortvliet   
Pelleweg 2  Poortvliet   
Pelleweg 3  Poortvliet   
Pelleweg 4  Poortvliet   
Pelleweg 5  Poortvliet   
Postweg 17  Poortvliet   
Postweg 21  Poortvliet   
Priestermeetpolder 1  Poortvliet   
Priestermeetpolder 3  Poortvliet   
Priestermeetpolder 6  Poortvliet   
Priestermeetweg 7  Poortvliet   
Schelphoekseweg 1  Poortvliet   
Schelphoekseweg 2  Poortvliet Kwetsbaar  
Schoondorpseweg 3  Poortvliet Kwetsbaar  
Schoondorpseweg 5  Poortvliet   
Schoondorpseweg 6  Poortvliet   
Sluisweg 1  Poortvliet   
Van der Slikkeweg 3  Poortvliet   
Weihoekweg 1  Poortvliet   
Weihoekweg 2  Poortvliet   
Weihoekweg 3  Poortvliet   
Weihoekweg 4  Poortvliet   
Weihoekweg 6  Poortvliet   
Zwarteweg 1  Poortvliet   
Zwarteweg 2  Poortvliet   
Brijhoekseweg 1  Scherpenisse   
Gorishoeksedijk 31  Scherpenisse   
Havenweg 2  Scherpenisse   
Havenweg 5  Scherpenisse   
Havenweg 7  Scherpenisse   
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Adres Huisnr. Toev. Plaats Kwetsbaar 
(IBA) 

 

Koningsweg 3  Scherpenisse   
Krokkeweg 2  Scherpenisse   
Lage Broekweg 1  Scherpenisse   
Lage Broekweg 4  Scherpenisse Kwetsbaar  
Lageweg 1  Scherpenisse   
Langeweg 57  Scherpenisse   
Langeweg 59  Scherpenisse   
Langeweg 59 a Scherpenisse   
Langeweg 61  Scherpenisse   
Langeweg 64  Scherpenisse   
Platteweg 15  Scherpenisse Kwetsbaar  
Platteweg 40  Scherpenisse Kwetsbaar  
Poortvlietsedijk 2  Scherpenisse   
Schelphoekseweg 3  Scherpenisse   
Schoondorpseweg 2  Scherpenisse Kwetsbaar  
Zeedijk 1  Scherpenisse Kwetsbaar  
Campweg 1  Sint Philipsland   
Campweg 3  Sint Philipsland   
Campweg 5  Sint Philipsland   
Hogeweg 1  Sint Philipsland   
Hogeweg 2  Sint Philipsland   
Hogeweg 3  Sint Philipsland   
Lageweg 1  Sint Philipsland   
Lageweg 7  Sint Philipsland   
Lageweg 8  Sint Philipsland   
Lageweg 9  Sint Philipsland   
Lageweg 10  Sint Philipsland   
Lageweg 12  Sint Philipsland   
Lageweg 12 a Sint Philipsland   
Noorddijk 1  Sint Philipsland   
Noorddijk 2  Sint Philipsland   
Noorddijk 4  Sint Philipsland   
Noorddijk 6  Sint Philipsland   
Noorddijk 8  Sint Philipsland   
Noordweg 49  Sint Philipsland Kwetsbaar  
Noordweg 51  Sint Philipsland   
Noordweg 60  Sint Philipsland   
Oostdijk 44  Sint Philipsland   
Oostdijk 46  Sint Philipsland   
Oostdijk 53  Sint Philipsland   
Oostdijk 55  Sint Philipsland   
Oostdijk 57  Sint Philipsland   
Oostdijk 59  Sint Philipsland   
Oostdijk 61  Sint Philipsland   
Oostdijk 63  Sint Philipsland   
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Adres Huisnr. Toev. Plaats Kwetsbaar 
(IBA) 

 

Oude Bakenweg 1  Sint Philipsland   
Oude Bakenweg 3  Sint Philipsland   
Oude Bakenweg 5  Sint Philipsland   
Oudeweg 1  Sint-Philipsland   
Oudeweg 2  Sint Philipsland   
Oudeweg 6  Sint Philipsland   
Oudeweg 10  Sint Philipsland   
Rijksweg 1  Sint Philipsland Kwetsbaar  
Rijksweg 1 a Sint Philipsland   
Rijksweg 2  Sint Philipsland   
Rijksweg 3  Sint Philipsland   
Rijksweg 3 a Sint Philipsland   
Rijksweg 6  Sint Philipsland   
Rijksweg 8  Sint Philipsland   
Scharreweg 2  Sint Philipsland   
Sluisweg 12  Sint Philipsland   
Sluisweg 12 a Sint Philipsland   
Sluisweg 14  Sint Philipsland   
Sluisweg 16  Sint Philipsland   
Sluisweg 18  Sint Philipsland   
Sluisweg 20  Sint Philipsland   
Zuiddijk 68  Sint Philipsland   
Zuiddijk 70  Sint Philipsland   
Zuiddijk 72  Sint Philipsland   
Zuiddijk 74  Sint Philipsland   
Zuiddijk 76  Sint Philipsland   
Zuiddijk 76 a Sint Philipsland   
Zuiddijk 78  Sint Philipsland   
Zuiddijk 80  Sint Philipsland   
Annavosdijk 1  Sint-Annaland   
Annavosdijk 1 a Sint-Annaland   
Annavosdijk 2  Sint-Annaland   
Annavosdijk 3 a Sint-Annaland   
Annavosdijk 3  Sint-Annaland   
Annavosdijk 4  Sint-Annaland   
Annavosdijk 5  Sint-Annaland   
Annavosdijk 6  Sint-Annaland   
Annavosdijk 8  Sint-Annaland   
Annavosdijk 10  Sint-Annaland   
Annavosdijkseweg 2  Sint-Annaland   
Annavosdijkseweg 4  Sint-Annaland   
Bosweg 7  Sint-Annaland Kwetsbaar  
Bredenvlietsedijk 1  Sint-Annaland   
Bredenvlietsedijk 3  Sint-Annaland   
Bredenvlietsedijk 5  Sint-Annaland   
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Adres Huisnr. Toev. Plaats Kwetsbaar 
(IBA) 

 

Bruijnzeelweg 2  Sint-Annaland   
Ceciliaweg 11  Sint-Annaland   
Ceciliaweg 13  Sint-Annaland   
Eerste Bosdreef 2  Sint-Annaland   
Joanna Mariapolder 5  Sint-Annaland   
Joanna Mariapolder 7  Sint-Annaland   
Kleine Dijk 1  Sint-Annaland   
Kleine Dijk 2  Sint-Annaland   
Kleine Dijk 8  Sint-Annaland   
Kortwegje 2  Sint-Annaland   
Langeweg 17  Sint-Annaland   
Langeweg 19  Sint-Annaland   
Langeweg 20  Sint-Annaland   
Molendijk 39  Sint-Annaland   
Molendijk 41  Sint-Annaland   
Oostweg 1  Sint-Annaland   
Oostweg 6  Sint-Annaland   
Oostweg 7  Sint-Annaland   
Oostweg 8  Sint-Annaland   
Oude Zeedijk 7  Sint-Annaland   
Oude Zeedijk 12  Sint-Annaland   
Oudelandseweg 2  Sint-Annaland   
Oudelandseweg 2 a Sint-Annaland   
Oudelandseweg 4  Sint-Annaland   
Oudelandseweg 5  Sint-Annaland   
Oudelandseweg 6  Sint-Annaland   
Oudelandseweg 8  Sint-Annaland   
Oudelandseweg 10  Sint-Annaland   
Steenblokweg 6  Sint-Annaland   
Stoofweg 4  Sint-Annaland   
Stoofweg 6  Sint-Annaland   
Weg van Kodde 2  Sint-Annaland   
Weg van Kodde 4  Sint-Annaland   
Winkelzeeseweg 1  Sint-Annaland   
Zoetwaterweg 1  Sint-Annaland   
Derde Dijk 1  Sint-Maartensdijk   
Derde Dijk 2  Sint-Maartensdijk   
Derde Dijk 4  Sint-Maartensdijk   
Eerste Dijk 1  Sint-Maartensdijk   
Eerste Dijk 2  Sint-Maartensdijk   
Eerste Dijk 3  Sint-Maartensdijk   
Eerste Dijk 4  Sint-Maartensdijk   
Eerste Dijk 6  Sint-Maartensdijk   
Eerste Dijk 8  Sint-Maartensdijk   
Eerste Dijk 9  Sint-Maartensdijk   
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Adres Huisnr. Toev. Plaats Kwetsbaar 
(IBA) 

 

Gemaalweg N001  Sint-Maartensdijk   
Groenedreef 1  Sint-Maartensdijk   
Groenedreef 2  Sint-Maartensdijk   
Groeneweg 2  Sint-Maartensdijk   
Heideweg 1  Sint-Maartensdijk   
Heideweg 3  Sint-Maartensdijk   
Hogeweg 53  Sint-Maartensdijk   
Hogeweg 59  Sint-Maartensdijk   
Hogeweg 63  Sint-Maartensdijk   
Hogeweg 65  Sint-Maartensdijk   
Hogeweg 67  Sint-Maartensdijk   
Jan Karelsweg 2  Sint-Maartensdijk   
Kastelijnsweg 19  Sint-Maartensdijk   
Keenhoekseweg 2  Sint-Maartensdijk   
Keenhoekseweg 4  Sint-Maartensdijk   
Keizersweg 1  Sint-Maartensdijk   
Korte Kruisweg 1  Sint-Maartensdijk   
Krommeweg 1  Sint-Maartensdijk   
Krommeweg 2  Sint-Maartensdijk   
Krommeweg 4  Sint-Maartensdijk   
Krommeweg 6  Sint-Maartensdijk   
Lageweg 1  Sint-Maartensdijk   
Lageweg 2  Sint-Maartensdijk   
Lageweg 3  Sint-Maartensdijk   
Lageweg 5  Sint-Maartensdijk   
Lageweg 7  Sint-Maartensdijk   
Lageweg 9  Sint-Maartensdijk   
Lange Kruisweg 1  Sint-Maartensdijk   
Lange Kruisweg 2  Sint-Maartensdijk   
Matheusweg 1  Sint-Maartensdijk   
Matheusweg 2  Sint-Maartensdijk   
Meliasweg 1  Sint-Maartensdijk   
Meliasweg 2  Sint-Maartensdijk   
Meliasweg 3  Sint-Maartensdijk   
Meliasweg 4  Sint-Maartensdijk   
Meliasweg 5  Sint-Maartensdijk   
Meliasweg 7  Sint-Maartensdijk   
Nieuw Kempenshofstedeweg 2  Sint-Maartensdijk   
Oude Sint-Annalandseweg 1  Sint-Maartensdijk   
Oudelandseweg 6  Sint-Maartensdijk   
Oudelandseweg 8  Sint-Maartensdijk   
Oudelandseweg 10  Sint-Maartensdijk   
Pierhoekseweg 1  Sint-Maartensdijk   
Pierhoekseweg 2  Sint-Maartensdijk   
Pierhoekseweg 3  Sint-Maartensdijk   
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Adres Huisnr. Toev. Plaats Kwetsbaar 
(IBA) 

 

Provinciale weg 22  Sint-Maartensdijk   
Provinciale weg 76  Sint-Maartensdijk   
Provinciale weg 78  Sint-Maartensdijk   
Provinciale weg N5  Sint-Maartensdijk   
Tweede Dijk 1  Sint-Maartensdijk   
Tweede Dijk 2  Sint-Maartensdijk   
Tweede Dijk 3  Sint-Maartensdijk   
Tweede Dijk 5  Sint-Maartensdijk   
Tweede Dijk 6  Sint-Maartensdijk   
Veerhoekseweg 1  Sint-Maartensdijk   
Veerhoekseweg 3  Sint-Maartensdijk   
Veerhoekseweg 4  Sint-Maartensdijk   
Veerhoekseweg 6  Sint-Maartensdijk   
Vierde Dijk 1  Sint-Maartensdijk   
Vierde Dijk 2  Sint-Maartensdijk   
Vierde Dijk 5  Sint-Maartensdijk   
Vierde Dijk 6  Sint-Maartensdijk   
Vierde Dijk 7  Sint-Maartensdijk   
Vierde Dijk 9  Sint-Maartensdijk   
Weelweg 12  Sint-Maartensdijk   
Wouthoekweg 7  Sint-Maartensdijk   
Zurenhoekseweg 1  Sint-Maartensdijk   
Dijkweg 1  Stavenisse   
Dijkweg 3  Stavenisse   
Keetenweg 2  Stavenisse   
Keetenweg 2 A Stavenisse   
Kerkweg 1  Stavenisse   
Kerkweg 2 a Stavenisse   
Kerkweg 2  Stavenisse   
Kerkweg 3  Stavenisse   
Kerkweg 4  Stavenisse   
Nieuweweg 1  Stavenisse   
Nieuweweg 2  Stavenisse   
Nieuweweg 7  Stavenisse   
Nieuweweg 12  Stavenisse   
Oud Kempenshofstedeweg 1  Stavenisse   
Oudelandsedijk 3  Stavenisse   
Oudelandsedijk 12  Stavenisse   
Oudelandsedijk 14  Stavenisse   
Oudelandsedijk 16  Stavenisse Kwetsbaar  
Pilootweg 10  Stavenisse   
Pilootweg 21  Stavenisse   
Pilootweg 23  Stavenisse   
Pilootweg 25  Stavenisse   
Scheldseweg 1  Stavenisse   
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Adres Huisnr. Toev. Plaats Kwetsbaar 
(IBA) 

 

Scheldseweg 6  Stavenisse   
Stavenisseweg 1  Stavenisse   
Stavenisseweg 1 a Stavenisse   
Stavenisseweg 5  Stavenisse   
Stavenisseweg 5 a Stavenisse   
Stavenisseweg 6  Stavenisse   
Stavenisseweg 7  Stavenisse   
Stavenisseweg 9  Stavenisse   
Veerweg 18  Stavenisse   
Zandweg 1  Stavenisse   
Zuidmoerseweg 2  Stavenisse   
Zuidmoerseweg 4  Stavenisse   
Bartelmeetweg 2  Tholen   
Bartelmeetweg 6  Tholen   
Bartelmeetweg 8  Tholen   
Bartelmeetweg 9  Tholen   
Bartelmeetweg 10  Tholen   
Broeksedijk 1  Tholen   
Broekseweg 1  Tholen   
Ceresweg 6  Tholen   
Gemaalweg 26  Tholen   
Gemaalweg 28  Tholen   
Gortzakweg 1  Tholen   
Kadijk 20 a Tholen   
Kadijk 22  Tholen   
Kadijk 24  Tholen   
Kettingdijk 1  Tholen   
Kettingdijk 2  Tholen   
Kettingdijk 3  Tholen   
Kettingdijk 4  Tholen   
Kettingdijk 5  Tholen   
Kettingdijk 6  Tholen   
Kettingdijk 10  Tholen   
Molenvlietsedijk 15 a Tholen   
Mosselhoekseweg 2  Tholen   
Mosselhoekseweg 3  Tholen   
Mosselhoekseweg 4  Tholen   
Mosselhoekseweg 4 a Tholen   
Mosselhoekseweg 5  Tholen   
Mosselhoekseweg 5 a Tholen   
Mosselhoekseweg 6  Tholen   
Mosselhoekseweg 7  Tholen   
Nieuwlandse Kruisweg 1  Tholen   
Nieuwlandse Kruisweg 10  Tholen   
Nieuwlandse Kruisweg 12  Tholen   



 

Waterhuishoudkundig plan 2017 - 2021 Eindrapport 

   

- 51 - 

Adres Huisnr. Toev. Plaats Kwetsbaar 
(IBA) 

 

Nieuwlandseweg 12  Tholen   
Oesterdam 3  Tholen   
Oud-Vossemeersedijk 2  Tholen   
Oud-Vossemeersedijk 4  Tholen   
Oud-Vossemeersedijk 6  Tholen   
Peukseweg 1  Tholen   
Postweg 6  Tholen   
Postweg 10  Tholen   
Postweg 12  Tholen   
Postweg 14  Tholen   
Postweg 16  Tholen   
Puitsedijk 1  Tholen   
Puitsedijk 3  Tholen   
Razernijweg 1  Tholen   
Roolandsedijk 2  Tholen   
Tichelaarsweg 1  Tholen   
Turkseweg 1  Tholen   
Turkseweg 2  Tholen   
Veerweg 1  Tholen   
Veerweg 2  Tholen   
Veerweg 5  Tholen   
Veerweg 9  Tholen   
Vrouwendijk 2  Tholen   
Watervlietsedijk 2  Tholen   
Watervlietsedijk 4  Tholen   
      
Totaal     424 12  
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Bijlage 2 
Kostenkengetallen riolering 
 
Vervangingskosten rioolstrengen inclusief rioolputten, perceel- en kolkaansluitingen  

                

Uitgangpunten Basisprijs riool 300 mm   285 Euro / m   

  Basisprijs riool 700 mm  680 Euro / m  

  Basisprijs rioolput   1930 Euro  / stuk  

  1 put per   40 meter  

  Basisprijs perceelsaansluiting  420 Euro / stuk  

  1 perceelsaansluiting per  10 meter  

  Basisprijs kolk en kolkaansluiting  340 Euro / stuk  

  1 kolk en kolkaansluiting per   15 meter  
        

diameter 
kosten riool 
Euro / m putmaat mm x mm kosten put 

kosten put Euro 
/ m riool 

perceelsaan-
sluiting             

Euro / m riool 

kolk en 
kolkaansluiting 

Euro / m riool 
Totaal     Euro / 

m riool 

200        240,00  600 (rond)     1.530,00                 38,25              42,00               22,67              340,00  

300        290,00  800 x 800     1.930,00                 48,25              42,00               22,67              400,00  

400        340,00  1000 x 1000     2.430,00                 60,75              42,00               22,67              470,00  

500        410,00  1000 x 1000     3.060,00                 76,50              42,00               22,67              550,00  

600        490,00  1250 x 1250     3.860,00                 96,50              42,00               22,67              650,00  

700        680,00  1250 x 1250     4.860,00               121,50              42,00               22,67              870,00  

800        760,00  1250 x 1250     6.120,00               153,00              42,00               22,67              980,00  

900        860,00  1500 x 1500     7.710,00               192,75              42,00               22,67           1.120,00  

1000        960,00  1500 x 1500     9.720,00               243,00              42,00               22,67           1.270,00  

1250     1.290,00  1750 x 1750   17.060,00               426,50              42,00               22,67           1.780,00  

1500     1.730,00  2000 x 2000   22.420,00               560,50              42,00               22,67           2.360,00  

                

        

        

Basisprijs riool inclusief bemaling en opleveringsinspectie     
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Bijlage 3 
 
INVESTERINGSPLAN RIOLERING 

                

                     Uitgaven 

Jaar Uren Uren Inkomsten Energie Onderhoud Onderhoud Rein. & insp. Onderzoek Onderzoek Ov. kosten Ov. kosten Reparatie Reparatie Vervanging VAT-kosten Verbetering Vervanging Verbetering 

  riolering grondwater VZG riolering riolering grondwater riolering riolering grondwater riolering grondwater riolering grondwater riolering riolering riolering grondwater grondwater 

  411000 411000   431.000 438000 438000 438000 438000 438000 438000 438000 438000 438000 433.300 433300 433.300 433.300 433.300 

                                      

2018 333.801 32.384 -10.000 75.000 100.000 30.000 95.000 10.000 9.500 50.207 0 100.000 10.000 € 446.728    300.000 60.940 48.000 

2019 285.000 65.042 -10.000 65.000 100.000 28.572 100.000 15.000 10.000 50.000 2.000 130.000 10.000 € 727.724    300.000 60.940 48.000 

2020 285.000 65.042 -10.000 65.000 100.000 27.531 100.000 15.000 10.000 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.415.350  50.000 300.000 60.940 34.000 

2021 285.000 65.042 -10.000 65.000 100.000 26.491 100.000 15.000 10.000 50.000 2.000 130.000 10.000 € 579.621    300.000 55.362 34.000 

2022 285.000 58.839 -10.000 65.000 100.000 29.211 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.100.044  50.000 150.000 55.362 34.000 

2023 285.000 58.839 -10.000 65.000 100.000 28.171 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 225.129    150.000 55.362 34.000 

2024 285.000 58.839 -10.000 65.000 100.000 27.130 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 137.000    150.000 55.362 34.000 

2025 285.000 58.839 -10.000 65.000 100.000 26.090 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.268.902  50.000 150.000 55.362 29.000 

2026 285.000 58.839 -10.000 65.000 100.000 25.049 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 820.603  50.000 150.000 55.362 29.000 

2027 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 27.770 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 809.164  50.000 150.000 55.362 29.000 

2028 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 26.729 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 570.830    150.000 55.362 29.000 

2029 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 25.689 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 855.105  50.000 50.000 55.362 29.000 

2030 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 24.648 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 281.036    50.000 55.362 29.000 

2031 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 23.608 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.880.718  50.000 50.000 55.362 29.000 

2032 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 26.328 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.299.934  50.000 50.000 55.362 29.000 

2033 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 25.288 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.405.321  50.000 50.000 55.362 29.000 

2034 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 24.247 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.115.107  50.000 50.000 55.362 29.000 

2035 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 23.207 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 814.808  50.000 50.000 55.362 29.000 

2036 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 22.166 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 969.418  50.000 50.000 55.362 29.000 

2037 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 24.887 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 195.275    50.000 56.562 29.000 

2038 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 24.573 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.560.066  50.000 50.000 57.762 29.000 

2039 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 24.235 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 733.748    50.000 58.962 29.000 

2040 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 23.871 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 667.177    50.000 60.162 4.000 

2041 285.000 55.738 -10.000 65.000 100.000 23.482 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.004.329  50.000 50.000 61.362 4.000 

2042 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.075.740  50.000 50.000 62.562 4.000 

2043 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 958.611  50.000 50.000 63.762 4.000 

2044 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.375.572  50.000 50.000 64.962 4.000 

2045 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 691.455    50.000 66.162 4.000 

2046 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 313.664    50.000 67.362 4.000 

2047 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 585.768    50.000 68.562 4.000 

2048 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.957.719  50.000 50.000 69.762 4.000 

2049 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 735.935    50.000 70.962 4.000 

2050 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 721.856    50.000 72.162 4.000 

2051 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.124.573  50.000 50.000 73.362 4.000 

2052 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 575.091    50.000 74.562 4.000 

2053 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.365.520  50.000   75.762 4.000 

2054 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 2.129.636  50.000   76.962 4.000 

2055 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.288.823  50.000   78.162 4.000 

2056 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 374.231      79.362 4.000 

2057 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 568.086      80.562 4.000 
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2058 285.000 54.187 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 864.471  50.000   81.762 4.000 

2059 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.039.135  50.000   82.962 4.000 

2060 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.207.959  50.000   84.162 4.000 

2061 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.160.893  50.000   93.694 4.000 

2062 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.141.365  50.000   93.694 4.000 

2063 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.643.636  50.000   93.694 4.000 

2064 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.128.077  50.000   93.694 4.000 

2065 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 958.382  50.000   93.694 4.000 

2066 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.299.396  50.000   93.694 4.000 

2067 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 2.007.602  50.000   93.694 4.000 

2068 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.560.763  50.000   93.694 4.000 

2069 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.970.658  50.000   93.694 4.000 

2070 285.000 50.221 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 3.378.733  50.000   93.694 4.000 

2071 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 800.109  50.000   93.694 4.000 

2072 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.032.116  50.000   93.694 4.000 

2073 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 589.802      93.694 4.000 

2074 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 3.168.645  50.000   93.694 4.000 

2075 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 2.302.265  50.000   93.694 4.000 

2076 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 1.139.350  50.000   93.694 4.000 

2077 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 286.721      93.694 4.000 

2078 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 821.830  50.000   93.694 4.000 

2079 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900 100.000 15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 277.502      93.694 4.000 

2080 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900   15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 277.502      93.694 4.000 

2081 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900   15.000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 112.541      93.694 4.000 

2082 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900   15000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 603.492      93.694 4.000 

2083 285.000 45.569 -10.000 65.000 100.000 28.900   15000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 639.461      93.694 4.000 

2084 285.000 48.670 -10.000 65.000 100.000 28.900   15000 7.500 50.000 2.000 130.000 10.000 € 224.721      93.694 4.000 

                      
 

              

TOTAAL 19.143.801 3.559.889   4.365.000 6.700.000 1.861.663 6.195.000 1.000.000 512.000 3.350.207 132.000 8.680.000 670.000 68.362.541 2.050.000 3.450.000 5.005.970 881.000 
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Bijlage 4 
Toetsingsmethodiek grondwateroverlast 
 

Deze memo is op 19 april 2011 reeds door het college vastgesteld. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanleiding 
In het GRP 2009-2013 is een norm opgenomen ten aanzien van grondwateroverlast (pagina 
11). Deze norm geeft aan welke ontwateringsdiepte wordt nagestreefd en wanneer bij 
overschrijding daarvan sprake is van grondwateroverlast. 
 
In het Stedelijk Waterplan Tholen 2010-2012 is een maatregel opgenomen, waarmee 
beoogd wordt deze richtlijn zodanig te concretiseren, dat ook werkelijk vastgesteld kan 
worden of er sprake is van grondwateroverlast (paragraaf 5.7.2, pagina 36 en 37 en 
maatregel O16). De bedoeling is om een werkbaar toetsingskader bij de gestelde normen 
uit het GRP op te stellen. Het voorliggende memo geeft invulling aan maatregel O16 uit het 
Stedelijk Waterplan Tholen. 
 
Norm grondwateroverlast 
In het GRP 2009-2013 wordt een richtlijn voor de ontwateringsdiepte genoemd. Binnen dit 
memo wordt deze richtlijn als norm gesteld. Bij situaties die boven deze norm uitkomen, is 
er sprake van grondwateroverlast. De norm luidt: 
 

Grondwateroverlast treedt op, wanneer de vereiste ontwateringsdiepte van 70 cm 
beneden het vloerpeil en/of 50 cm beneden het peil van tuinen en plantsoenen met 
maximaal 20 cm overschreden wordt gedurende een (aaneengesloten) periode van 
minimaal één week. 

 
Indien de norm niet overschreden wordt, maar er wel klachten zijn, is er sprake van hinder. 
De norm ten opzichte van het vloerpeil geldt niet voor woningen die gebouwd zijn na 1993. 
Conform het bouwbesluit zijn deze woningen voorzien van dampdichte vloeren en mogen 
zij bouwkundig gezien niet vochtgevoelig zijn. 
 
Bij deze norm is een aantal invloedsfactoren van belang: 
0 Werkelijke grondwaterstand / ontwateringsdiepte 
0 Mate van overschrijding van het streefpeil 
0 Duur van de overschrijding van het streefpeil 
 
Verantwoordelijkheden 
Ten aanzien van grondwater is wettelijk een verantwoordelijkheidsverdeling vastgelegd 
(Waterwet). De perceelseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast 
of schade ten gevolge van grondwater. Dit houdt in, dat de perceelseigenaar zelf 
verantwoordelijk is voor de ontwatering van het eigen terrein, evenals voor het beheer en 
onderhoud van deze voorzieningen. De gemeentelijke zorgplicht richt zich op het openbaar 
gebied. Eventuele maatregelen zullen derhalve ook in openbaar gebied worden getroffen. 
De grondwaterzorgplicht is een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 
Om grondwateroverlast te voorkomen en perceelseigenaren de mogelijkheid te bieden hun 
eigen terrein te ontwateren, stelt de gemeente de bewoners een overnamepunt ter 
beschikking voor de afvoer van overtollig grondwater. Meestal is dit op de perceelsgrens. 
De gemeente heeft een ontvangstplicht voor het overtollige grondwater in geval van 
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grondwateroverlast, maar aan de omvang en de aard van het aangeboden grondwater 
kunnen door de gemeente voorwaarden worden gesteld, evenals bij hemelwater. 
 
Burgers dienen de voorschriften over waterdichtheid van gebouwen en afvoer van 
hemelwater op te volgen die in het bouwbesluit opgenomen zijn. Daarin is onder meer 
opgenomen, dat woningen die na 1 januari 1993 gebouwd zijn, moeten beschikken over 
dampdichte vloeren. Ook problemen als gevolg van lekke kelders behoren niet tot de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 
 
Toetsingsmethodiek 
Voor het reageren op vragen en/of klachten ten aanzien van grondwateroverlast is het van 
belang een uniforme toetsingsmethodiek te hanteren. Kort samengevat komt dat neer op 
het afspreken welke stappen doorlopen dienen te worden om te kunnen vaststellen of er 
daadwerkelijk grondwateroverlast aanwezig is. Onderstaand is dit stappenplan 
weergegeven. 
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Ad. 1 
Iedere melding betreffende grondwateroverlast dient terecht te komen bij het cluster 
water. Vanuit het cluster water wordt gereageerd op de melding en indien noodzakelijk een 
huisbezoek ingepland. 
 
Ad. 2 
Tijdens het huisbezoek wordt ingeschat of daadwerkelijk sprake is van grondwateroverlast. 
Voorafgaand aan het huisbezoek wordt beschikbare informatie verzameld over de locatie: 
• Maaiveldhoogte van de locatie en de omgeving (controle laagste punt) 
• Beschikbare gegevens grondwaterstanden,  
• Rioleringssysteem 
• Uitgevoerde werkzaamheden in de omgeving 
• Eventuele andere klachten uit de omgeving 
 

1. Melding 

grondwateroverlast 

2. Huisbezoek: 
• opname problematiek 
• conclusie aard overlast: grondwater? 

3. Nader onderzoek: 
• omgevingsfactoren in kaart brengen 

(bodemopbouw, meldingen omgeving, 
recente rioolvervangingen, etc.) en/of 

• mogelijkheden voor informatie uit het 
reguliere peilbuizenmeetnet en/of 

• plaatsen peilbuis ter plaatse van melding 
(bij voorkeur met diver/datalogger voor 
continue meting) en/of 

• aard / samenstelling van (zichtbaar) 
water vaststellen 

• bouwkundige factoren controleren 

Ja of onduidelijk 

Bewoner informeren dat er geen sprake 

is van grondwateroverlast en wijzen op 

eigen verantwoordelijkheden. 

nee 

4. Analyse en conclusie: 
• resultaten onderzoek analyseren en 
• oorzaken mogelijke overlast verklaren en 
• conclusie trekken of er wel of niet sprake 

is van grondwateroverlast. 

5. Melder (bewoner) informeren over 

conclusie en indien nodig maatregelen 

nemen of voorbereiden. 



 

Waterhuishoudkundig plan 2017 - 2021 Eindrapport 

   

- 4 - 

Tijdens het huisbezoek wordt de situatie nauwkeurig beoordeeld en vastgelegd door 
middel van foto's. De lokale afwatering van het hemelwater in en om de woning wordt 
nagetrokken evenals het functioneren van de aanwezig huisriolering (wel of geen lekkage, 
oppervlakkige afstroming naar laagtes, ligging ten opzichte van de omgeving, etc.). Indien 
er sprake is van water in de kruipruimte kan eventueel met behulp van een binnen de 
gemeente beschikbaar meetinstrument de aard van het water worden vastgesteld om zo 
de oorsprong daarvan te kunnen achterhalen (wel of geen leidingwater op basis van het 
elektrisch geleidbaar vermogen EGV). Dit kan ook op basis van visuele waarneming of geur. 
 
Er wordt een inschatting gemaakt van de bouwkundige staat van de woning om te 
verifiëren of de problematiek daarmee samenhangt. In dat geval is de gemeente daar niet 
verantwoordelijk voor. 
 
Indien er sprake is van overlast wordt tevens een inschatting gemaakt van de aanwezige 
risico's. Afhankelijk van de aard van de risico's wordt reactie gegeven. Om reactie te kunnen 
geven, dient het volledige stappenplan te worden doorlopen.  
1. aantasting gezondheid --> directe reactie vereist, binnen 6 weken 
2. constructie van de woning loopt gevaar --> snelle reactie vereist, binnen 12 weken 
3. woongenot binnen in de woning wordt aangetast --> snelle reactie vereist, binnen 12 

weken 
4. woongenot buiten de woning wordt aangetast --> reactie vereist, binnen 6 maanden 
 
Ad. 3 
Indien er sprake is van grondwateroverlast of niet bij het huisbezoek kan worden 
vastgesteld dat er geen sprake is van grondwateroverlast vindt er nader onderzoek plaats. 
In dit nader onderzoek wordt de situatie verder geanalyseerd op basis van beschikbare 
gegevens en worden ontbrekende gegevens die noodzakelijk zijn om een goede inschatting 
te kunnen maken, verzameld. De onderstaande activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 
• Het verder uitwerken van beschikbare gegevens van de locatie zoals ook genoemd 

onder punt 2. Het leggen van relaties daarbij met bijvoorbeeld uitgevoerde werkzaam-
heden, grondslag in de omgeving, beschikbare grondwaterstanden over een langere 
periode, meting ten aanzien van de aard van het aanwezige water (EGV, visuele 
waarneming), etc. 

• Indien er geen of beperkte informatie over de daadwerkelijk optredende grondwater-
standen is, kan een peilbuis worden geplaatst in of nabij de locatie met vermeende 
overlast. Hierbij dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor objectieve metingen 
(belangenverstrengeling uitsluiten ten aanzien van opnemen grondwaterstanden). De 
kosten voor het plaatsen van de peilbuis liggen in principe bij de gemeente tenzij 
duidelijk kan worden aangetoond dat de oorzaak van de eventuele grondwateroverlast 
bij de particuliere eigenaar ligt. 

• Eventuele andere klachten uit de omgeving analyseren. 
Ad. 4 
Op basis van verzamelde gegevens en analyse daarvan wordt een conclusie getrokken over 
de oorzaak van de overlast. Daarmee wordt vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van 
grondwateroverlast. 
 
Ad. 5 
De conclusies van het onderzoek worden teruggekoppeld naar de melder. In principe is 
iedere eigenaar verantwoordelijk voor ontwatering van zijn eigen perceel. Daarom zal de 
vraag worden gesteld of de eigenaar bereid is maatregelen op eigen terrein uit te voeren. 
Indien dat niet zo is, is het uitvoeren van maatregelen door de gemeente niet doelmatig en 
daarmee niet meer passend binnen de grondwaterzorgplicht. De melder wordt verzocht 
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aan te geven wanneer hij maatregelen op eigen terrein uitgevoerd heeft, zodat de 
gemeente daar haar planning op kan aanpassen en aansluitend haar maatregelen kan 
uitvoeren. 
 
Verder worden de onderstaande mogelijkheden onderscheiden: 
1. probleem veroorzaakt door gemeente (bijvoorbeeld rioolvervanging) --> gemeente 

neemt maatregelen, in de meeste gevallen de aanleg van drainage. Hierbij wordt de 
omvang van de problematiek in ogenschouw genomen (overlast bij enkele of bij 
meerdere woningen). 

2. probleem veroorzaakt door waterschap (peilverhoging) --> melder doorverwijzen naar 
waterschap met daarbij cc van brief naar waterschap sturen. 

3. probleem veroorzaakt door bouwkundige problemen woning  --> melder informeren 
over eigen verantwoordelijkheid van staat van zijn woning, gemeente neemt geen 
maatregelen. 

4. probleem veroorzaakt door bestaande situatie (geen specifieke veroorzaker) --> 
eventuele maatregelen worden in overleg met de melder vastgesteld en uitgevoerd in 
de volgorde zoals in de voorgaande alinea (Ad. 5) is beschreven. 

 
Indien overgegaan wordt op de aanleg van drainage wordt dit bij voorkeur aangesloten op 
open water of op het schoon water riool. Indien dit technisch niet mogelijk is of ondoel-
matig (te hoge kosten) kan gekozen worden voor het aansluiten op gemengde riolering. In 
dat geval wordt het waterschap daarvan op de hoogte gebracht. Daarbij wordt gekeken of 
in de toekomst deze drainage bij de uitvoering van andere werkzaamheden aangesloten 
kan worden op een nieuw drainagenet, bijvoorbeeld in geval van rioolvervanging. 
 
Indien er sprake is van bouwkundige problemen kan de melder een aantal tips mee worden 
gegeven. Bijvoorbeeld het voldoende ventileren van de kruipruimte of het waterdicht 
maken van het kruipluik en de leidingdoorvoeren. 
 
Aandachtspunten 
Bij het stappenplan (toetsingsmethodiek) geldt een aantal aandachtspunten. 
• Het kan zijn dat tijdens het huisbezoek direct duidelijk wordt, dat er geen sprake is van 

grondwateroverlast. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van instromend hemelwater of 
andere problemen. In dat geval kan er direct gecommuniceerd worden, dat er geen 
sprake is van grondwateroverlast en is nader onderzoek niet nodig. Het is wel van 
belang de afhandeling van deze melding goed te documenteren. 

• Er kunnen zich afwijkende situaties voordoen, zoals een korte overschrijding van meer 
dan 20 cm. Per situatie moet dan worden afgewogen of er sprake is van grondwater-
overlast en of maatregelen van gemeentezijde nodig zijn. 

• Datzelfde geldt in een situatie waarbij er wel aantoonbaar schade ontstaat, de verant-
woordelijkheid bij de gemeente ligt, maar de overschrijding onder de 20 cm blijft. Ook 
in die situaties moet per situatie op zich worden afgewogen of er sprake is van 
grondwateroverlast en of maatregelen van gemeentezijde nodig zijn. 

• Het is van belang om alle meldingen, de analyse van het nader onderzoek en de 
bijbehorende conclusies overzichtelijk te documenteren. Op die manier kunnen 
eventuele trends zichtbaar worden, maar kan ook geleerd worden van voorgaande 
situaties. 

• Het plaatsen van een peilbuis op een mogelijke overlastsituatie is op voorhand niet 
permanent, maar voor een kortere periode (één tot enkele weken). Er kan overwogen 
worden hier apart een datalogger voor aan te schaffen, die eventueel ook voor andere 
kortdurende meetprojecten gebruikt kan worden. 
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Bijlage 5 
Kopie raadsbesluit en raadsvoorstel 
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