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V orig jaar juni is de Rijksvisie
Waterketen verschenen [1].
Hierin werd aangekondigd

dat nog in 2003 een herijking zou
plaatshebben van het hemelwaterbe-
leid. Maar staatssecretaris Pieter van

Geel (milieu) heeft de herijking van
het hemelwaterbeleid pas in juni van
dit jaar aan de Tweede Kamer aange-
boden. Van Geel stelt daarin, dat in
de afgelopen jaren de aandacht voor
het omgaan met hemelwater sterk is
toegenomen. 
De aandacht is onder meer gericht op
de te verwachten klimaatverandering
en de daarmee samenhangende veran-
deringen in het neerslagpatroon. De
gevolgen daarvan is een toename van
de intensiteit en frequentie van neer-

slag in combinatie met langere perio-
des van droogte [2]. Ook komen dan
de risicovolle riooloverstorten in
beeld, vooral in relatie tot volks- en
diergezondheid. De invloed van via de
riolering ingezameld hemelwater op
het doelmatig functioneren van de ri-
oolwaterzuiveringsinstallaties en het
openbaar riool is een daarop volgend
aandachtspunt [3]. En vervolgens is er
de aandacht voor het afstromend he-
melwater als één van de bronnen van
diffuse verontreiniging van het opper-
vlaktewater en de bodem. 

Herijking beleid 
Beleid ten aanzien van anders om-
gaan met hemelwater was reeds op-
genomen in verschillende Rijksnota’s,
zoals de Nota’s Waterhuishouding, de
Nationale Milieubeleidsplannen en de
Nota Anders omgaan met water - Wa-
terbeleid in de 21e eeuw. Dit beleid
is echter slechts ten dele nader uit-
gewerkt, waardoor een aantal ondui-
delijkheden is blijven bestaan,
waardoor een herijking van het he-
melwaterbeleid nodig was. 
De herijking heeft geresulteerd in
een verdere invulling van het hemel-

Rijksoverheid herijkt hemelwaterbeleid 

Duurzaam omgaan
met hemelwater

Een belangrijke vooronderstelling in het Interdepartementaal
Beleidsonderzoek bekostiging Waterbeheer (IBO Water) is dat
een scherp onderscheid kan worden gemaakt tussen water-
systeem en waterketen. De huidige rioleringstaak, die zowel het
afvoeren van vuil water van woningen en bedrijven omvat, als
het afvoeren van neerslag van verhard oppervlak, wordt fysiek
en financieel gesplitst. Vuilwatertransport behoort bij de water-
keten en regenwaterafvoer is watersysteem. 
Op dit moment is circa 70 procent van de Nederlandse riolering
gemengd, dat wil zeggen neerslag en vuil water worden geza-
menlijk afgevoerd. Over een jaar genomen voert het gemengde
riool gemiddeld omstreeks 40 procent vuil water en circa 60
procent neerslag en overig water af. Het streven is deze water-
stromen te scheiden, het zogenoemde afkoppelen. Stichting
Rioned steunt door onderzoek en bundeling van kennis en com-
municatie deze ontwikkeling. Door af te koppelen kan de afval-
waterzuivering efficiënter werken, verminderen de overstortin-

gen en kan meer water in het eigen gebied worden vastgehou-
den. 
Desalniettemin is handhaving van gemengde riolering in een
aantal situaties wenselijk, bijvoorbeeld in gebieden met een
hoge grondwaterstand waar afkoppelen extra wateroverlast kan
veroorzaken. Ook zijn daken aan de achterzijde van gebouwen
in bepaalde gevallen technisch niet aan te sluiten of alleen
tegen zeer hoge kosten. Een derde situatie is dat sommige ter-
reinen, zoals markten en parkeerterreinen, ondanks bronmaatre-
gelen te vervuild zijn om af te koppelen. In elk geval zal het
afkoppelen vele decennia duren. In het regeringsstandpunt
wordt de huidige verwevenheid erkend en een oplossing op de
lange termijn in het vooruitzicht gesteld. Naar inzicht van
Rioned is het zeer wel mogelijk dat de feitelijke omstandighe-
den tot langdurige en deels blijvende verrekeningen en over-
lappingen tussen watersysteem- en waterketenfinanciering zul-
len leiden.

Het herijkte hemelwaterbeleid van de overheid richt

zich op een duurzame wijze omgaan met hemelwater

tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De

primaire verantwoordelijkheid voor het omgaan met

hemelwater ligt bij degene bij wie het hemelwater door

verharden en overkappen vrijkomt. Dat kan een huis-

eigenaar zijn, een bedrijf, maar ook de overheid als

beheerder van de openbare ruimte. 

Techniek

Handhaving van gemengde riolering soms wenselijk
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waterbeleid, gericht op een duurza-
me wijze van omgaan met hemelwa-
ter. In de visie van Van Geel betekent
dit, het tegen de laagst mogelijke
maatschappelijke kosten tegengaan
van onaanvaardbare risico’s voor de
gezondheid van de mens en voor het
milieu. Dat geldt ook voor het voor-
komen van wateroverlast in het ste-
delijk gebied en in de ontvangende
watersystemen. De oplossingen
daarvoor moeten goed inpasbaar zijn
in de stedelijke leefomgeving. Uit de
beleidsbrief over de herijking aan de
Tweede Kamer blijkt dat het hemel-
waterbeleid van Van Geel steunt op
vier pijlers. 
De eerste pijler heeft betrekking op
het voorkomen van verontreiniging
van hemelwater, ofwel de aanpak bij
de bron. Daarvoor moet in nationaal
en internationaal verband worden
voortgegaan met de aanpak van de
luchtemissies, zodat het hemelwater
niet verontreinigd raakt nog voordat
het de aarde bereikt. Volgens Van
Geel moeten degenen die oppervlak-
ken verharden of overkappen er zo
veel mogelijk voor zorgen, dat he-
melwater niet (verder) verontreinigd
raakt door uitloging of afspoeling
van schadelijke stoffen. 
Aanpak bij de bron blijft volgens de
bewindsman overigens ook cruciaal
binnen het klimaatbeleid. Daarom
noemt hij een verdere beperking van
de uitstoot van broeikasgassen
noodzakelijk om de hemelwaterpro-
blematiek in de toekomst beheers-
baar te kunnen houden. 
De tweede pijler betreft het vasthou-
den en bergen van hemelwater. He-
melwater wordt waar mogelijk ter
plekke in de bodem geïnfiltreerd [4]

of in het oppervlaktewater gebracht.
Om dat mogelijk te maken wijst Van
Geel ook hier op de verantwoorde-
lijkheid van degenen die oppervlak-
ken verharden of overkappen. Zij
moeten een goede verhouding in
acht nemen tussen het areaal ver-
hard oppervlak en de opnamecapa-
citeit van de bodem en het water dat
het afstromend hemelwater kan ont-
vangen. Waar mogelijk heeft berging
plaats en/of wordt hemelwater nut-
tig toegepast. Daarmee wordt het
omgaan met hemelwater op lokaal
niveau afgestemd op het waterbe-
leid, zoals dat is vastgelegd in het
Nationaal Bestuursakkoord Water. Dit
houdt in, het zo veel mogelijk binnen
de locatie of het gebied vasthouden,
bergen en pas dan afvoeren. 

Gescheiden afvoeren
Vooral in dichtbebouwd stedelijk ge-
bied zal het niet altijd mogelijk zijn
hemelwater binnen de locatie in de
bodem of het oppervlaktewater te

brengen of te bergen. Hemelwater
moet dan in beginsel afzonderlijk
van afvalwater worden ingezameld.
Loskoppelen van de inzameling van
hemelwater en afvalwater biedt de
mogelijkheid voor het afzonderlijk
ingezamelde hemelwater een afzon-
derlijke keuze voor de schaal van in-
zameling en de plaats van bestem-
ming te maken. Hemelwater geschei-
den van afvalwater afvoeren is dan
ook de derde pijler van het hemelwa-
terbeleid. 
Bij gemengde afvoer is geen keuze
mogelijk, omdat door de vermenging
met afvalwater het hemelwater ook
tot afvalwater is verworden. Het
moet dan, vaak over grote afstan-
den, naar de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie worden getransporteerd. Bij
afzonderlijk ingezameld hemelwater
is dat juist niet de bedoeling. Vaak

zal inzameling en afvoer van hemel-
water veel kleinschaliger kunnen
worden uitgevoerd. De daadwerke-
lijke keuze van omgaan met hemel-
water en het tijdspad waarbinnen
eventuele veranderingen moeten
worden gerealiseerd, heeft op lokaal
niveau plaats en is het resultaat van
een integrale afweging. Daarmee is
de vierde pijler van het hemelwater-
beleid geduid. 
De eerste drie pijlers zijn het resul-
taat van de integrale afweging op na-
tionale schaal en geven een voor-
keursvolgorde aan voor het omgaan
met hemelwater. Deze voorkeurs-
volgorde komt voort uit een aantal
algemene en door de tijd beproefde
uitgangspunten van het milieubeleid.
Als eerste geldt dat preventie beter
is dan ‘end of pipe’-oplossingen.
Daarna geldt dat relatief vuile en re-

Voordat het hemelwater van bepaalde terreinen wordt afgevoerd naar oppervlak-
tewater moet het worden gezuiverd.

Een van de technieken om hemelwater vast te houden, is het ter plekke in de
bodem infiltreren.
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latief schone stromen niet moeten
worden vermengd. Vervolgens moet
onnodig transport van relatief scho-
ne stromen (in dit geval hemelwater)
worden voorkomen. Ten slotte moet
afwenteling van milieuproblemen
worden tegengegaan. 

Aanpassing regelgeving
Van Geel stelt dat doelmatigheid in
haar algemeenheid gediend is bij ge-
scheiden houden van hemelwater en
afvalwater. Afhankelijk van de lokale
situatie kan dat door ‘afkoppelen’ of
door toepassing van een gescheiden
of een verbeterd gescheiden riool-
stelsel [5]. Hij wijst erop dat de lokale
situatie dus uiteindelijk mede bepa-
lend is voor de vraag welke wijze
van omgaan met hemelwater het
meest doelmatig is. In zijn notitie
gaat Van Geel vervolgens in op de
bestuurlijke uitgangspunten. Hij
geeft aan dat de doelmatigheid van
maatregelen het uitgangpunt is. Ver-
volgens formuleert hij de verant-
woordelijkheid van de verschillende
partijen. Hij legt de primaire verant-
woordelijkheid voor het omgaan met
hemelwater bij degene bij wie het
hemelwater als gevolg van verharden
en overkappen vrijkomt. Dat kan een
huiseigenaar zijn, een bedrijf, maar
ook de overheid als beheerder van
de openbare ruimte. 
De gemeentelijke regierol vloeit vol-
gens de bewindsman logisch voort
uit de veranderingen die in het ste-
delijk gebied moeten plaatshebben.
De scheiding van het hemelwater en
afvalwater begint op perceelsniveau,

waarbij voor het hemelwater door
gemeente en waterschap oplossin-
gen op lokale schaal worden ge-
zocht. Van Geel verwacht dat wan-
neer alle bij het hemelwaterbeleid
betrokken partijen op zowel lokaal,
regionaal als nationaal niveau met de
pijlers en de bestuurlijke uitgangs-
punten voortvarend aan de slag
gaan, het anders omgaan met hemel-
water in de komende jaren nog meer
dan tot nu toe zichtbaar zal worden.
Dat betreft zowel de fysieke leefom-
geving als het beleid dat op de ver-
schillende niveaus wordt geformu-
leerd. 
De betrokken overheden moeten be-
schikken over op het hemelwaterbe-
leid afgestemd instrumentarium om
de hemelwaterproblematiek voortva-
rend aan te kunnen pakken. Vooral in
regelgeving zijn aanpassingen nood-
zakelijk. De afstand die in de afge-
lopen jaren tussen intenties, beleid
en regelgeving is ontstaan, zal zo
snel mogelijk worden weggenomen,
belooft Van Geel mede namens zijn
ambtgenoot van Verkeer en Water-
staat. 

Verwevenheid 
Belangrijk punt vormt voorts het ge-
geven dat hemelwater op dit mo-
ment niet alleen financieel, maar ook
fysiek nog in belangrijke mate ver-
vlochten is met de waterketen en
dus via de waterketen als afvalwater
wordt afgevoerd. De huidige praktijk
is dat de kosten van gemengde af-
voer evenals de eenmalige investe-
ringen om de afvoer van hemelwater

te scheiden worden toegerekend aan
de waterketen. Dit komt omdat de
baten die tegenover deze kosten
staan ook terugvloeien naar de wa-
terketen. Hierbij moet worden aange-
tekend dat dit gebeurt naar een an-
dere organisatie en op langere ter-
mijn. In de overgangsfase, waarbij er
sprake is van een afnemende fysieke
vervlechting, zullen de mogelijkhe-
den van financiële ontvlechting voor-
uitlopend op fysieke ontvlechting in
overleg met betrokken partijen nader
worden geëxploreerd, aldus Van
Geel. 
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Voorziening van lozing hemelwater op oppervlaktewater. Begroeide daken houden eveneens hemelwater vast.


