
Het Bouwbesluit en de Bouwverordening regelen de ri-
olering en de aansluiting van bouwwerken op de
openbare riolering. In hoofdstuk 3 van NTR 3216 (herzie-
ne versie 2008), ‘Lozingsvoorschriften’, staat hierover
uitgebreide informatie. De Bouwverordening biedt de
gemeente de mogelijkheid voor nieuwbouw de per-
ceelseigenaren schoon en vuil water gescheiden te
laten aanbieden voor aansluiting op de gemeentelijke
riolering. Voor bestaande situaties was dat tot voor
kort moeilijker. Maar met de inwerkingtreding van de
Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 kan
de gemeente bij verordening regels stellen aan het
lozen van afvalwater op de riolering en op of in de
bodem. 
De ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater’,
waarvoor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) eerder dit jaar een model opstelde, staat overi-
gens niet op zichzelf. Het heeft een belangrijke relatie
met het gemeentelijk rioleringsbeleid, dat in het ge-
meentelijk rioleringsplan (GPR) is neergelegd. Dit plan
bevat beleid en normering voor het rioleringsstelsel in
de gemeente en geeft aan wanneer vernieuwing en
onderhoud plaatsheeft. Uiterlijk voor eind 2012 heb-
ben de gemeenten de nieuwe zorgplichten voor het af-
valwater, hemelwater en grondwater in het dan ver-
brede GPR geformuleerd. 
De formulering van de zorgplicht voor het hemelwater
en de afweging van wat redelijkerwijs van een per-
ceelseigenaar kan worden verwacht, zijn dus geen
onderdeel van de verordening. De verordening is voor
de gemeente een instrument om het beleid uit te voe-
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Gemeenteraden hebben in het belang van de bescher-

ming van het milieu een nieuwe bevoegdheid om bij

verordening regels te stellen aan het lozen van afval-

water op de riolering. Met de ‘Verordening afvoer he-

melwater en grondwater’ kan het afkoppelen van he-

melwater op een openbaar vuilwaterriool door de ge-

meente zonodig worden afgedwongen.
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Hoofdriolen worden ontlucht via de dakuitmonding van de
ontspanningsleiding van de aangesloten rioleringen van
bouwwerken.
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ren. Met de verordening kan afkoppeling van hemel-
water op een openbaar vuilwaterriool zonodig wel
worden afgedwongen. De basis voor de verplichting
tot afkoppeling in een bepaald gebied – inclusief de af-
weging van de redelijkheid en de kosten – ligt dus in
het GRP. Indien dit plan echter geen beleidsvoornemen
bevat over afkoppeling, kan de plicht tot afkoppeling
niet worden toegepast.

Bouwregelgeving
Voor nieuwbouw schrijft het Bouwbesluit niet de
plicht voor – wel een kunnen – de afvoer van hemelwa-
ter aan te sluiten op de openbare riolering. Zodra een
gemeentelijk aanwijzingsbesluit geldt met de bepa-
ling dat het riool uitsluitend is bestemd voor afvalwa-
ter en fecaliën, waarop geen hemelwater mag worden
geloosd, een zogenoemde gebiedsaanwijzing, is het
‘kunnen’ feitelijk niet meer aanwezig. De wijze waarop
het hemelwater wordt afgevoerd, moet voldoen aan
het doelvoorschrift van het Bouwbesluit: het voorko-
men van een voor de gezondheid nadelige situatie. 
Alternatieven voor de lozing op het openbare vuilwa-
terriool geeft de (Model) Bouwverordening. Voor de
bestaande bouw verplicht het Bouwbesluit enkel de
aansluiting op het riool voor de afvoer van afvalwater
en fecaliën. Een plicht tot afkoppeling van het hemel-
water als bedoeld in de nieuwe verordening voor af-
voer van hemelwater komt hiermee dus niet in strijd.
De gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op inrich-
tingen in de zin van de Wet milieubeheer, omdat voor
die locaties in de milieuvergunning of de direct wer-
kende (maatwerk)voorschriften, eisen kunnen worden
gesteld. 

Niet zomaar afkoppelen
Met de nieuwe verordening heeft de gemeente de mo-
gelijkheid de perceelseigenaar, die niet uit vrije wil
meewerkt aan de uitvoering van een rioleringsplan, te
dwingen de hemelwaterafvoer los te koppelen van het

vuilwaterriool. Een dergelijke verplichting voor be-
staande bouwwerken of percelen is enkel mogelijk als
een andere wijze van afvoeren of verwerken van he-
melwater redelijk is. De gemeente moet de afweging
inzichtelijk maken tussen de kosten van het afkoppe-
len en het treffen van voorzieningen die daarmee ver-
band houden, in relatie tot de voordelen die hiervan
worden verwacht en de relatie met de ouderdom van
het bouwwerk waarin of waaraan de voorzieningen
worden getroffen. De verwachte voordelen kunnen
onder andere betrekking hebben op het milieurende-
ment en mogelijke reductie van wateroverlast. 
De plicht tot afkoppeling kan pas worden opgelegd,
nadat met betrekking tot de riolering in een bepaalde
kern, buurt, wijk of straat een situatie is ingetreden,
waardoor het naar het oordeel van de gemeente nodig
wordt het loskoppelen en het op andere wijze afvoe-
ren van het hemelwater te verlangen. Meestal is dit na
een renovatie, groot onderhoud, of vernieuwing van
het rioolstelsel, waarbij een gemengd stelsel wordt
vervangen door een gescheiden rioolstelsel, dan wel er
een mogelijkheid bestaat het hemelwater op een an-
dere wijze af te voeren. Het is echter ook mogelijk het
afkoppelen op te leggen zonder renovatie of aanleg
van een gescheiden openbaar rioolstelsel, bijvoorbeeld
in geval van wateroverlast door een beperkte capa-
citeit van de riolering. >
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Lozing van hemelwater op oppervlaktewater.

Lozing van hemelwater in de bodem in openbaar gebied. 
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op hoofdlijnen beschreven in NTR 3216 (2008) en nader
uitgewerkt in Isso-publicatie 70.1 (2008) ‘Omgaan met
hemelwater binnen de perceelgrens’

Gevolgen afkoppeling voor riolering  
De ontluchting van het openbaar rioleringsstelsel ver-
dient bijzondere aandacht. Het is gebruikelijk het
hoofdriool te ontluchten via de dakuitmonding van de
ontspanningsleiding van de aangesloten rioleringen
van bouwwerken. In oude situaties heeft die ontluch-
ting soms (ook) plaats via de hemelwaterafvoeren. Er
kunnen zich dus situaties voordoen dat afkoppeling
van de hemelwaterafvoer leidt tot het niet of minder
effectief ontluchten. 
Als valt te voorzien dat ontluchtingsproblemen ont-
staan in het hoofdriool door het afkoppelen en er geen
goede oplossing beschikbaar is, dan wel deze oneven-
redig hoge kosten veroorzaakt, zal een gebiedsaanwij-
zing niet mogelijk zijn. Zijn er plannen van bestaande
grondleidingen in bouwwerken, waarin een gecombi-
neerde afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemel-
water plaatsheeft, het hemelwater af te koppelen, dan
moet eerst worden onderzocht wat daarvan de gevol-
gen kunnen zijn voor het functioneren van de binnen-
riolering.<

BRONNNEN EN VERWIJZINGEN:

- Toelichting achtergronden en gebruik Modelverorde -
ning voor de afvoer van hemelwater en grondwater,
VNG, juli 2009. 

- Be- en ontluchting van het riool bij afkoppeling van
hemelwater, Intech K&S februari 2007.   

Gebied binnen de perceelsgrenzen 
De plicht tot afkoppeling van hemelwaterafvoerleidin-
gen van het openbaar vuilwaterriool heeft zowel be-
trekking op de afvoerleidingen die direct zijn aangeslo-
ten op het openbaar vuilwaterriool, als leidingen die
op het perceel of binnen het bouwwerk (woning en/of
gebouw) zijn aangesloten op een gemengde leiding
die op het openbaar vuilwaterriool is aangesloten. De
plicht tot afkoppeling wordt dus niet beperkt tot het
bouwwerk, maar betreft ook open erf of terrein. Het
gaat om zowel het afvloeiend hemelwater dat afkom-
stig is van een bouwwerk en via een dakgoot, regen-
pijp of afvoerleiding het openbaar vuilwaterriool be-
reikt, als het afvloeiend hemelwater dat afkomstig is
van een open erf of terrein en via goten, putten en af-
voerleiding in het openbaar vuilwaterriool stroomt.
Een open erf of terrein waarin goten en putten zijn
aangebracht is onder meer een terras, een oprit, een
parkeerterrein of een laad- en losperron. 
Het is mogelijk dat de gemeente in de gebiedsaanwij-
zing een onderscheid maakt in afkoppeling van de
aansluiting die zich bevindt aan de voorkant (wegzij-
de) van het bouwwerk en de achterkant. Dit is een ge-
volg van het redelijkheidscriterium van de Wet milieu-
beheer: ‘Van de mogelijkheid wordt geen gebruikge-
maakt, indien van degene bij wie afvloeiend hemelwa-
ter of grondwater vrijkomt redelijkerwijs geen andere
wijze van afvoer van dat water kan worden gevergd.’
Dit is meestal voor een hele straat of een rij woningen
hetzelfde. Indien na afkoppeling de hemelwateraf-
voerleiding moet worden aangesloten op het open-
baar schoonwaterriool, kan de gemeente in de bouw-
verordening aangeven op welke wijze deze aansluiting
(technisch) moet gebeuren. Richtlijnen voor het treffen
van lozingsvoorzieningen binnen de perceelgrens zijn

De gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op inrichtingen in de zin van de
Wet milieubeheer, omdat voor die locaties in de milieuvergunning of de di-
rect werkende (maatwerk)voorschriften eisen kunnen worden gesteld.

LOZING HEMELWATER BESTAANDE BOUW OP RIOOL NIET MEER VANZELFSPREKEND

47

Intech K&S
November ’09

De plicht tot afkoppeling kan na een renovatie, groot onder-
houd, of geheel vernieuwen van het gemeentelijke rioolstel-
sel, waarbij een gemengd stelsel wordt vervangen door een
gescheiden rioolstelsel. 

Voor meer informatie kijk op
www.installmedia.nl
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