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Disclaimer tekst
Bij het samenstellen is de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd.
Toch kan de informatie in deze uitgave niet juist of onvolledig zijn. De
gemeente Ede is hiervoor niet aansprakelijk. Als u van mening bent dat
er beeldmateriaal is gebruikt waarover u het beeldrecht heeft, neem dan
contact op met de gemeente Ede via postbus 9022, 6710 HK Ede.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën
of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de gemeente Ede.
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VOORWOORD
Wat is de belangrijkste medische doorbraak in de afgelopen 200 jaar? Een mooie Triviant-vraag voor een
spelletjesavond met het gezin. Ik dacht aan uitvindingen zoals de röntgenfoto of de ontdekking van penicilline.
Maar het antwoord (uit Brits onderzoek) blijkt te zijn: onze riolering. Een stelsel van buizen onder de grond is
het beste medicijn tegen veel bacteriën, virussen en daarmee ziekten. Dat had ik niet verwacht!
Nog minder dan 100 jaar geleden hadden veel inwoners van steden in Nederland geen riool. Ook in het archief
van Ede zijn foto’s te vinden waar je kunt zien dat de ontlasting op straat verdween of in emmers die werden
opgehaald met paard en wagen. Gelukkig is dat nu anders. Anno 2017 is het riool voor veel mensen vanzelfsprekend. Logisch ook, want we hebben lange tijd de zaken goed op orde gehad. Toch begint het af en toe al
te knellen. En dat komt omdat we ooit dachten dat je het riool ook goed kan gebruiken voor het afvoeren van
regenwater. De buizen zijn zelfs zo ontworpen dat ze slechts voor 5% voor afvalwater gebruikt worden en 95%
voor afvoer van schoon regenwater. Door klimaatverandering zijn de buien veranderd. De buien zijn heftiger,
in korte tijd valt enorm veel regen. Met als gevolg dat het riool het niet aan kan en straten vaker onder water
staan. Soms ontstaat er stankoverlast omdat putten droog komen te staan, als er in de zomer een periode van
droogte is.
Als we op de oude manier doorgaan, moeten we steeds grotere buizen onder onze wegen leggen en blijven we
iets heel vreemds doen. Schoon water naar de waterzuivering brengen. Zoiets als je wasmachine vullen met een
vieze broek en aanvullen met schone kleren. Dat willen we niet meer. En daarom zetten we de komende jaren
volop in om het schone regenwater anders op te vangen. Waar we het riool vervangen, halen we de oude buis
weg en komen er twee buizen voor in de plaats: een voor het afvalwater en een die poreus is om het regenwater op te vangen en de bodem in te laten zakken. We leggen wadi’s en andere voorzieningen aan om water op
te vangen. En helpen onze inwoners om het regenwater van hun dak af te koppelen van het riool. Dat water kan
prima in de tuin opgevangen worden, waar nodig boren we infiltratieputten. Het helpt als inwoners hun tuin
niet volledig bestraten, daarbij staan we klaar met advies.
De gevolgen van klimaatverandering vragen om een strategieverandering en dat kunnen we alleen maar samen.
We gaan het niet meer voor onze inwoners doen, maar samen met onze inwoners. Klaar voor de toekomst.
Leon Meijer
Wethouder Openbare Ruimte en Duurzaamheid
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Samenvatting
Met de blik vooruit…
Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Ede voor de planperiode 2018-2022. Met dit
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) bewegen we mee met de veranderingen om ons heen. Zo is er bijvoorbeeld
sprake van verandering in wetgeving, meer neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding
tussen overheid en burgers en meer focus op doelmatig beheer. Door de huidige situatie af te zetten tegen
toekomstige ontwikkelingen ontstaat een opgave. In dit GRP brengen we deze opgave voor de komende planperiode in beeld en laten we zien op welke strategische wijze we hier invulling aan geven.
…volksgezondheid voorop…
De zorg voor riolering draagt bij aan een gezonde leefomgeving en is uitgewerkt in zorgplichten.
Volgens deze zorgplichten dragen we als gemeente, vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid,
zorg voor een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van stedelijk afvalwater,
afvloeiend regenwater (regenwater) en grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot
maatschappelijk aanvaardbare normen. De zorgplicht is een gezamenlijke opgave waarbij de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de perceeleigenaar. Daar waar deze het overtollige water niet kan verwerken geeft de
gemeente invulling aan haar zorgplicht.
…de focus op klimaatverandering, verduurzaming en een goede leefomgeving…
Het rioleringsbeheer maakt steeds meer onderdeel uit van de leefomgeving. Dit is de reden dat we kiezen
voor een meer omgevingsgerichte benadering. Ten opzichte van het voorgaande plan verschuift het accent in
dit GRP daarom naar de leefomgeving. Bij het in stand houden van de riolering leveren we een bijdrage aan de
kwaliteit van de leefomgeving en betrekken we de inwoners. Dit is nodig om effectief te kunnen inspelen op o.a.
klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en de lozing van medicijnresten en hormoonstoffen. Met deze
omgevingsgerichte aanpak sluit het GRP goed aan op de nieuwe Omgevingswet.
Met de toename van neerslagextremen neemt de noodzaak tot het bovengronds verwerken van regenwater
toe. Ook is meer kennis nodig over het functioneren van het stedelijk watersysteem onder meer extreme
omstandigheden. We benutten de komende planperiode voor het verhogen van dit benodigde inzicht om
kosteneffectief te kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Ook verstevigen we hiertoe de samenwerking met
andere waterpartners. Door integraal te werken in de openbare ruimte scheppen we nieuwe kansen om de
leefbaarheid en klimaatrobuustheid van de omgeving te verbeteren.
Naast voortzetting van de reguliere werkzaamheden richten we ons de komende planperiode op de volgende
speerpunten:
• Inspelen op klimaatverandering
• Omgaan met regen- en grondwater
• Verduurzamen van de afvalwaterketen
• Meer inzicht in het functioneren van het water- en rioolsysteem
• Verder professionaliseren van het stedelijk waterbeheer
• Samen aan de slag
Deze speerpunten komen voort uit het bestuursakkoord, de big wins uit de beleidssynchronisatie van de
afvalwaterketenpartners (AWT), de urgentie om in te spelen op ontwikkelingen zoals klimaatverandering en
verduurzaming, de veranderende rol tussen overheid en maatschappij en de behoefte om het systeem zo
optimaal mogelijk in te richten.
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…en enkele aandachtspunten…
Het accent lag de afgelopen vijf jaar op het op orde houden en het (waar nodig) duurzaam ontwikkelen van
het watersysteem en de waterketen. Hoewel we een kleine achterstand hebben opgelopen is het huidige
watersysteem voor een groot deel op orde. In 2016 hebben we het geplande uitvoeringstempo weten te halen,
wat betekent dat we met de huidige organisatie goed gesteld staan voor de toekomst. Ook op het vlak van
regionale samenwerking hebben we flinke vooruitgang geboekt. De basis is nu op orde zodat we kunnen
versnellen om de omgevingsgerichte opgaven, voortvloeiend uit de speerpunten, voortvarend op te pakken.
…koersen we samen verder…
In de voorgaande perioden hebben we ingezet op het afkoppelen van 20% van het verhard oppervlak.
Deze ambitie is inmiddels gerealiseerd. Dit betekent niet dat we er al zijn. Voor een toekomstbestendige openbare ruimte moeten we doorgaan en dat doen we ook! We koppelen op de riolering afvoerend oppervlak af
bij rioolvervanging, ontzorgen particulieren bij afkoppelen en pakken kansen waar de openbare ruimte op de
schop gaat. We geven hierbij zelf het goede voorbeeld met ritmeprojecten. Dit zijn projecten waarbij regelmatig
iets gebeurt waar bewoners, bedrijven en bestuurders actief bij betrokken zijn en waarover in de streekkrant
geschreven wordt.
…naar een robuust en doelmatig ingericht systeem…
We groeien toe naar een toekomstbestendig systeem waarin we extreme buien bovengronds verwerken door
de openbare ruimte optimaal te benutten. Groen gebruiken we voor de opvang en infiltratie van regenwater en
verhogen daarmee tevens de biodiversiteit en gaan hittestress tegen. De locatie en inrichting van blauwgroene
voorzieningen stemmen we, samen met onze waterpartners, af op de waterbewuste inwoners. We sturen op
een optimale balans tussen prestaties, kosten en risico’s via een risicogestuurde benadering. Dit betekent dat
we de voorzieningen optimaal benutten, maar op tijd ingrijpen als er onaanvaardbare risico’s dreigen te ontstaan.
…tegen aanvaardbare kosten…
We staan als gemeente Ede goed gesteld om in te spelen op ontwikkelingen zoals klimaatverandering en
rioolvervanging. De formatie is op sterkte en we kunnen kosteneffectief professionaliseren door de bestaande
samenwerkingsvormen AWT (afvalwaterteam Barneveld-Ede-Veenendaal-Vallei en Veluwe) en PWVE (Platform
Water Vallei en Eem) als onderdeel van onze organisatie te beschouwen. Doordat we in het verleden de juiste
keuzes hebben gemaakt plukken we daar nu de vruchten van. De rentelasten zijn minimaal en de stand van de
voorziening is ruim voldoende. Dit biedt ons de kans om vanuit de rioleringsopgave de leefomgeving te
verbeteren tegen een rioolheffing die op termijn minder hoeft te stijgen dan voorzien.
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Voor u ligt het GRP Ede voor de planperiode 2018-2022. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een goed
planinstrumen t om mee te kunnen bewegen met de veranderingen om ons heen. Zo is er bijvoorbeeld sprake
van verandering in wetgeving, meer neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen
overheid en burgers en meer focus op beheer in plaats van nieuwbouw. Door de huidige situatie af te zetten
tegen toekomstige ontwikkelingen ontstaat een opgave. In dit GRP brengen we deze opgave voor Ede in beeld
en laten we zien op welke strategische wijze we hier invulling aan geven.

1.1 Een gezonde leefomgeving met waterbewuste inwoners
De zorg voor riolering draagt bij aan een gezonde leefomgeving en is uitgewerkt in de zorgplichten riolering
(zie bijlage B).
• zorgplicht voor inzameling en transport stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer)
• zorgplicht voor afvloeiend regenwater (Waterwet)
• zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet)
Volgens deze zorgplichten dragen we als gemeente, vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid,
zorg voor een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van stedelijk afvalwater,
afvloeiend regenwater (regenwater) en grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot
maatschappelijk aanvaardbare normen.
Bij de invulling van deze zorgplichten streven we naar een gezond, veerkrachtig en aantrekkelijk watersysteem
en een goed functionerende waterketen. Ook streven we naar een watersysteem dat aansluit bij de natuurlijke
omstandigheden en een hoger waterbewustzijn bij de inwoners.

1.2 Rol van het GRP
Gemeente Ede en waterschap Vallei en Veluwe zijn samen verantwoordelijk voor de afvalwaterketen en het
watersysteem. De gemeente is verantwoordelijk voor het rioleringsbeheer en het waterschap voor het wateren zuiveringsbeheer. De visie in dit GRP is een gedeelde visie op de watertaken tussen Waterschap Vallei en
Veluwe en de gemeente Ede.
Het GRP dient conform artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer de volgende zaken te bevatten:
• een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport
van stedelijk afvalwater.
• een overzicht van in de planperiode aan te leggen of te vervangen voorzieningen;
• een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen worden of zullen worden beheerd;
• de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen;
• een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten.
Ten opzichte van de gewenste inhoud volgens bovenstaand artikel is dit GRP meer kader scheppend. Voor het
uitvoeren van de aan te leggen of te vervangen voorzieningen willen we namelijk de nodige flexibiliteit behouden.
Met het in werking treden van de Omgevingswet zal het GRP mogelijk facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie. Er blijven echter genoeg valide redenen over voor de gemeente om wel een rioleringsprogramma vast
te stellen: uitwerking van de gemeentelijke watertaken, onderbouwing van de rioolheffing en vrijstelling van de
vergunningplicht voor lozen vanuit de openbare riolering op oppervlaktewater. Het voorliggende GRP geldt voor
de planperiode 2018-2022.

1.3 Raakvlakken
Het GRP is een planinstrument wat meerdere raakvlakken heeft met andere plannen en beleidsvelden. Op het
vlak van regionaal waterbeheer houden we in dit plan rekening met het Waterbeheerplan van waterschap Vallei
en Veluwe en de Regionale watervisie van Samenwerkingsverband Platform Water Vallei en Eem. Bouwstenen
voor dit GRP zijn ook o.a. het Basisrioleringsplan, de Structuurvisie Ede-stad 2030, de Visie Openbare Ruimte
gemeente Ede, de Stadsvisie Ede 2030 en de startnotitie Duurzaam Ede.
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Afbeelding 1: een omgevingsgerichte benadering vereist dat we rekening houden met alle relevante plannen.

1.4 Impuls voor onze leefomgeving
Het rioleringsbeheer maakt steeds meer onderdeel uit van de leefomgeving. Ten opzichte van het voorgaande
plan verschuift het accent in dit GRP daarom naar een omgevingsgerichte benadering. Bij het in stand houden
van de riolering leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en betrekken we inwoners. Dit is
nodig om effectief te kunnen inspelen op o.a. klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en de lozing van
medicijnresten en hormoonstoffen. Met deze omgevingsgerichte aanpak sluit het GRP goed aan op de nieuwe
Omgevingswet.
Met de toename van neerslagextremen neemt de noodzaak tot het bovengronds verwerken van regenwater
toe. Ook is meer kennis nodig over het functioneren van het stedelijk watersysteem onder meer extreme
omstandigheden. We benutten de komende planperiode voor het verhogen van dit benodigde inzicht om
kosteneffectief te kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Ook verstevigen we hiertoe de samenwerking met
andere waterpartners. Door integraal te werken in de openbare ruimte scheppen we nieuwe kansen om de
leefbaarheid en klimaatrobuustheid van de omgeving te verbeteren.

1.5 Samenwerken met inwoners en partners
In het bestuursakkoord 2014-2018 van de gemeente Ede is uitgesproken om op diverse gebieden de
noodzakelijke keuzes te maken en nieuwe wegen inslaan om Ede vooruit te helpen. Daarbij gaan we andere en
soms experimentele samenwerkingsvormen aan. En op een andere manier werken dan in de traditionele rol van
bepalende en regelende overheid. We gaan die nieuwe werkwijze samen uitwerken met onze burgers en andere
partners zowel in de gemeente als in regionale en intergemeentelijke verbanden. Burgerparticipatie zetten we
actief in bij de voorbereiding en uitvoering van onze plannen en projecten. Uitgangspunt van onze bestuursstijl
is: wederzijds vertrouwen van en in de samenleving. Bij burgerparticipatie op het vlak van stedelijk water denken
we aan o.a. meer bewust omgaan met water, meepraten aan de ontwerptafel, verwerken van regenwater op
eigen terrein en het doen van nuttige meldingen.
Met dit GRP geven we invulling aan de rol van een overheid die het goede voorbeeld geeft, meer optreedt als
regisseur en ruimte geeft voor een actieve rol van haar bewoners.

1.6 Leeswijzer
In de opbouw van dit GRP redeneren we van ‘buiten naar binnen’. We willen weten wat de toekomst ons
brengt (hoofdstuk 2), hoe we ervoor staan (hoofdstuk 3) en wat we op de korte en lange termijn willen doen
om droge voeten, schoon water en een gezonde leefomgeving te houden (hoofdstuk 4). Wat dit betekent aan
maatregelen en benodigde middelen beschrijven we in hoofdstukken 5 en 6.
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2.1 Trends en ontwikkelingen
De wereld verandert. De ontwikkelingen gaan snel, zowel op maatschappelijk, technologisch als op het
gebied van ruimtelijke inrichting. De toekomst van de (afval)waterketen hangt af van de ontwikkelingen die een
belangrijke invloed hebben op het verwerken van regenwater en afvalwater. De toekomst van het watersysteem hangt met name af van gebiedsgerichte ontwikkelingen en het inspelen op klimaatverandering.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Er gaat de komende jaren veel veranderen in Ede, zo spelen inwoners en maatschappelijke organisaties steeds
meer een actieve rol. De bestuurlijke aandacht richt zich daarom steeds meer tot een buurt- en wijkaanpak en
regionale voorzieningen. Ook zijn er steeds meer initiatieven die positief bijdragen aan de duurzaamheid van het
milieu, de gebouwde omgeving en van de samenleving.
Vanwege klimaatverandering zullen we niet alleen moeten leren omgaan met piekbuien, maar ook met
verdroging als gevolg van langdurige droogte. Zeker tegen de rand van de Hoge Veluwe kan ineens veel regen
vallen. Met name in sterk verstedelijkte gebieden, zoals het centrum van Ede, speelt ook het optreden van
hittestress een toenemende rol van betekenis
Ruimtelijke ontwikkelingen
Na de ontwikkeling van o.a. de kazerneterreinen (Veluwsepoort) en Kernhem zal de ontwikkeling van
nieuwe gebieden op termijn naar verwachting afnemen. Hierdoor verschuift de uitdaging geleidelijk naar het
bestaand stedelijk gebied. De uitdaging zit nu vooral in het creëren van sterke wijken en een aantrekkelijk
vestigingsklimaat. Bij het doelmatig verwerken van neerslag speelt de inrichting van de openbare ruimte een
belangrijke rol. Kleine ingrepen in de bovengrondse inrichting kunnen dure investeringen in ondergrondse
infrastructuur voorkomen. Overtollig regenwater moeten we tijdelijk vasthouden, bijvoorbeeld op de overgang
hoog-laag, of afvoeren naar plekken waar het geen overlast veroorzaakt zoals groenzones, oppervlaktewater,
extra verdiepte parkeerterreinen of grote bergingsbassins.
De behoefte van Ede-stad aan een sterkere identiteit zal leiden tot initiatieven die meer ruimtelijke samenhang
creëren. Ook de ambitie om stad, buitengebied en dorpen meer met elkaar te verbinden vormt een impuls voor
de ontwikkeling van groenblauwe structuren.
Technische ontwikkelingen
Respect en zorg voor onze omgeving vertalen zich in verantwoord gebruik van grondstoffen, de inzet van
hernieuwbare energiebronnen en het terugdringen van de afval(water)stromen. Hierdoor kunnen we ook in de
behoeften van toekomstige generaties voorzien. Het denken in kringlopen heeft zich inmiddels ook door
vertaald in de afvalwaterketen. De focus verplaatst zich van het scheiden van schone en vuile waterstromen
naar het terugwinnen van nutriënten en energie en het hergebruik van het gezuiverde water.
De techniek vormt in deze duurzame transitie geen belemmering. Als er vraag is, is haast alles mogelijk. De
techniek wordt ook steeds kleinschaliger en meer modulair. Verschillende schaalniveaus zijn daardoor mogelijk,
zo vinden bijvoorbeeld douche-warmtewisselaars steeds vaker een toepassing.
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Afbeelding 2: doucheruimte-wisselaar

2.2 Ede rond 2030
Om ons een beeld te vormen hoe Ede er in 2030 uit kan komen te zien met betrekking tot (afval)water kijken
we van buiten naar binnen. Dit doen we vanuit verschillende invalshoeken: overheid, inwoners, bezoekers en
ondernemers.

Afbeelding 3: de openbare ruimte kent vele stakeholders
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Vanuit invalshoek overheid
Het is 2030: de overheden, inwoners en bedrijven van Ede zijn trots op wat ze hebben bereikt. Het afkoppelen
en ontstenen betaalt zich nu uit in droge voeten tijdens extreem zware buien. Water en groen dragen bij aan de
leefbaarheid in de verstedelijkte gebieden. Het World Food Centre in Ede en de wijk Weversteeg in Otterlo zijn
fraaie voorbeelden van de wijze waarop groen optimaal wordt benut voor regenwaterinfiltratie, biodiversiteit
en het tegengaan van hittestress.

Afbeelding 4: klimaatatelier, brainstormen over een toekomstbestendige inrichting

Doordat we de basisgegevens goed op orde hebben en betrouwbare rekenmodellen hebben ontwikkeld
kunnen we goed anticiperen op vragen of situaties. De bewoners van Ede ondervinden weinig hinder van
maatregelen in de openbare ruimte of in de ondergrond. Door de integrale programmering is de frequentie
van ingrepen laag. Doordat wensen tijdig kunnen worden ingebracht en we als gemeente meedenken en
mee realiseren heerst een sterk “wij-gevoel”. Hierdoor is er meer acceptatie voor eventuele hinder als gevolg
van werkzaamheden.
Vanuit invalshoek inwoner
Er heerst een sterk gemeenschapsgevoel op buurtniveau, mede gevoed door de inspirerende waterexperimenten en de gezamenlijke inrichting van de openbare ruimte. Het blijft leuk om te zien hoe de bewoners
samen met de gemeente de asfaltverharding van de paden in een park hebben vervangen door een bonte
verzameling van stenen die zijn vrijgekomen bij operatie Steenbreek. Water heeft een duidelijke plek
ingenomen naast het groen en voegt waarde toe aan de leefomgeving. Het is schoon, lokt uit tot recreatief
gebruik en verbindt de stad met de dorpen en het buitengebied. De locatie en inrichting van de blauwgroene
voorzieningen is afgestemd op de bewoners. In het centrum zijn de voorzieningen op loopafstand, in
Ede-Oost verfraaien ze de leefomgeving en in Oud Zuid en Oud West zijn het sociale ontmoetingsplaatsen.
Door de zorgvuldige communicatie snappen de inwoners dat een risico-gestuurde benadering noodzakelijk
is om de kosten in de hand te houden. Ze vinden het vanzelfsprekend om zelf bijvoorbeeld bladeren voor
een kolk weg te vegen als dat nodig is en opmerkelijke zaken te melden. Ook zijn de inwoners zich bewust
van een goed gebruik van de riolering en duurzaam waterbeheer. Water op straat is een geaccepteerd
verschijnsel en de automobilisten passen hun gedrag hier op aan.
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Vanuit invalshoek bezoeker
De Veluwe, nog steeds het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland, is de achtertuin voor mensen
die hier wonen en werken. Dit trekt niet alleen bedrijven en bewoners van binnen en buiten de regio aan,
ook de overwegend wandelende en fietsende, bezoekers vinden de weg ernaartoe. Het Binnenveld is het
agrarische middengebied van het Foodhart en vormt als groene long de ademruimte en het visitekaartje aan de
A12. Het is gericht op innovatie, ontmoeting, recreatie, sport en klimaatadaptatie. Het Binnenveld is met groene
wiggen verbonden met zowel de Veluwe als het natte middengebied van de Vallei. De wiggen zijn ingericht als
landschapsparken met een recreatieve uitloopfunctie voor de omliggende steden en dorpen. Hiermee is de
versnippering en het aaneengroeien van het stedelijke gebied voorkomen en de groene kwaliteit onlosmakelijk
verbonden met recreëren en ondernemen in Ede (bron: Stadsvisie Ede 2030).
Vanuit invalshoek ondernemer
De FoodValley is niet alleen dé Europese topregio voor innovaties op het gebied van gezonde en duurzame
voeding. Dit bedrijvencentrum is bovendien één van de eerste regio’s waar door zorgvuldige afstemming en
een pro-actieve houding van de waterpartners een optimale samenstelling, routing en afvalwateraanbod is
gecreëerd. Hierdoor worden energie en grondstoffen teruggewonnen en hergebruikt. Door de smeltkroes van
kennis en ondernemerschap is de FoodValley nog steeds een uitstekende voedingsbodem voor grenzeloze
innovatie. De regio voorziet in hoogwaardige oplossingen voor mondiale voedselvraagstukken waarbij ook
hergebruik van grondstoffen een rol van betekenis heeft. Doordat blijvend is geïnvesteerd in het beschermingsniveau tegen wateroverlast ter plaatse van de hotspots staat het vestigingsklimaat in Ede als zeer goed
aangeschreven.
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Inleiding
Om te komen tot aandachtspunten voor de komende planperiode blikken we in dit hoofdstuk kort terug op de
afgelopen planperiode. Wat hebben we gerealiseerd van de voorgenomen opgaven in het Waterplan & vGRP
2013-2017 en wat kan/moet beter of anders om op koers te blijven?
De terugblik is gebaseerd op het beeld vanuit de gemeentelijke organisatie. Dit beeld hebben we verkregen
door verschillende (interne) vragenrondes, evaluatienotities en interviews met de betrokken personen.
De terugblik is in gedetailleerde overzichten opgenomen in bijlage D.

3.1 Wat hadden we ons voorgenomen?
In het Waterplan 2013-2017 hebben we ons het volgende ten doel gesteld:
“Gestreefd wordt naar een gezond, veerkrachtig en aantrekkelijk watersysteem en waterketen op en om het Edese
grondgebied voor nu en in de toekomst. Met een watersysteem dat aansluit bij de natuurlijke omstandigheden.”
• Om dit te realiseren zijn we uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
• Op orde brengen van het watersysteem door het wegnemen van knelpunten;
• Op orde houden van het watersysteem te gen maatschappelijk verantwoorde kosten;
Duurzaam ontwikkelen door bij maatregelen rekening te houden met de daaruit voortkomende toekomstige
(nieuwe) opgaven.
In het vGRP 2013-2017 hebben we ons de volgende doelen gesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doelmatige inzameling van afvalwater binnen het gemeentelijk gebied;
Doelmatige inzameling en verwerking van regenwater;
Doelmatig transport van het stedelijk afvalwater;
Voorkomen en verminderen van vuiluitworp naar bodem, grond- en oppervlaktewater;
Invulling geven aan de grondwaterzorgplicht;
Minimale overlast voor de omgeving;
Effectief rioleringsbeheer.

Om deze doelen te behalen is in het VGRP 2013-2017 een uitvoeringsprogramma opgesteld. De status van
alle geplande activiteiten is geïnventariseerd en opgenomen in bijlage D. Enkele belangrijke accenten waren
intensivering van de vervangingsopgave riolering in combinatie met gebiedsgericht afkoppelen en intensivering
van de regionale samenwerking.
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Afbeelding 5: waterpasserende verharding

3.2 basis is op orde om te kunnen versnellen
Het accent lag de afgelopen vijf jaar op het op orde houden en het (waar nodig) duurzaam ontwikkelen van het
watersysteem en de waterketen. We kunnen stellen dat het huidige watersysteem voor een groot deel op orde
is. Wel lopen we binnen de waterketen wat achter op de planning. De gemeentelijke reorganisatie, personele
wisselingen en de introductie van integraal programmeren hebben, vanwege de afhankelijkheid van de planning
van andere projecten, tot vertraging geleid. Hoewel het niet is gelukt om de achterstand in te lopen hebben we
in 2016 wel het geplande uitvoeringstempo weten te halen. Met de huidige formatie staan we dus goed gesteld
voor de komende vervangingsslag.
Ook op het vlak van regionale samenwerking hebben we flinke vooruitgang geboekt. Zo is er een gezamenlijke
beleidssynchronisatie uitgevoerd binnen AWT-verband en krijgen o.a. gezamenlijk meten en monitoren en
ruimtelijke adaptatie meer vorm via Platform Vallei en Eem. De basis is nu op orde zodat we kunnen gaan
versnellen om in te lopen en desgewenst vooruit te lopen.
Afkoppelambitie
Als gemeente hebben we de ambitie geformuleerd om ten opzichte van het jaar 2003 20% van het op de
riolering afvoerend oppervlak (zijnde 124 ha) af te koppelen met als getemporiseerde streefdatum 2020.

19

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN EDE 2018-2022

Afbeelding 6: Afkoppelambitie.

Deze ambitie hebben we bereikt door het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak bij inbreidingsprojecten
en gemeentelijke projecten waarbij verhard oppervlak is afgekoppeld in zowel de openbare ruimte als op
particulier terrein. Als gevolg van het afgekoppeld afvoerend oppervlak is naar schatting meer dan 600.000 m3
per jaar minder regenwater naar de RWZI verpompt. Het ontzorgen bij particulier afkoppelen is succesvol
gebleken. De deelnamebereidheid bij de particulier afkoppelprojecten Stationsweg e.o. en Burgemeesterbuurt
is zelfs hoger dan de vooraf gestelde ambitie van 50%.
Aandachts- en leerpunten
Uit de evaluatie (zie bijlage D) is gebleken dat we, behalve de planning, op koers liggen. Wel zijn de volgende
aandachts- en leerpunten naar voren gekomen:
• Met het oog op klimaatverandering en de toename van extreme buien dienen we de komende planperiode
plannen/strategieën te ontwikkelen ter bepaling van het beschermingsniveau en benodigde maatregelen;
• Om een actueel beeld van de hydraulische capaciteit te krijgen en effecten van verbetermaatregelen dienen
we het basisrioleringsplan te actualiseren;
• Door actuele modelinformatie te combineren met praktijkmetingen krijgen we een beter systeeminzicht wat
zich door vertaalt in (meer) kosteneffectieve maatregelen;
• Voor nieuwbouw is het zaak dat we in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken. Water kan dan als
mede-ordenend element functioneren;
• Er is in de huidige situatie vanuit de waterkwaliteit geen directe noodzaak tot het treffen van vuilemissiereducerende maatregelen. Gelet op de toekomst vormen micro-verontreinigingen echter een groeiend
probleem. Het concentreren van vuile waterstromen en het tegenhouden/verwijderen van micro-verontreinigingen vormt een uitdaging die we samen kunnen oppakken met het terugwinnen van energie en grondstoffen
• Vanwege de toenemende druk op de openbare ruimte neemt de noodzaak tot een gebiedsgerichte en
integrale benadering toe (1+1=3 effect);
• Voorlichting over een goed gebruik van de riolering, communicatie over verantwoordelijkheden en het
zichtbaar maken van water werkt versterkend en verbindend;

20

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN EDE 2018-2022

• Vanuit de invalshoek riolering is het gebruikelijk om te werken met doelen, functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden (systeemgedachte). Om meer synergie in de openbare ruimte te creëren geniet het werken
met streefbeelden de voorkeur (zonder daarbij de doelen riolering uit het oog te verliezen).
De aandachts- en leerpunten zijn verwerkt in de strategieën en de maatregelen.

Afbeelding 7: voorbeeld van een gezonde leefomgeving (Martin Luther Kingstate)

3.3 Financieel gezond
Voor de bekostiging van de gemeentelijke watertaken heffen we als gemeente rioolheffing. Een overzicht van
de opbrengsten uit de rioolheffing en de werkelijke uitgaven is opgenomen in tabel 1. Onder Exploitatie vallen
de kosten van operationele activiteiten, zoals reinigen, inspecteren en repareren van de riolering. Onder
Investeringen vallen werkzaamheden die de levensduur van de voorzieningen verlengen. Eventuele opbrengsten die op deze kosten betrekking hebben zijn hierop in mindering gebracht. Onder Vervangingsinvesteringen
vallen werkzaamheden die de levensduur van de voorzieningen van het bestaande rioleringsstelsel verlengen.
Denk hierbij aan vervanging van (druk)riolering en renovatie van randvoorzieningen. Ook maatregelen ter
verbetering van het functioneren van het bestaande rioleringsstelsel vallen hieronder, zoals de vervanging van
het gemengde riool door een gescheiden riool voor hemel- en afvalwater. Uitbreidingsinvesteringen komen ten
laste van de grondexploitatie en vallen buiten het kostendekkingsplan.
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Periode
2013-2017

Begroot
Exploitatie
(netto)

werkelijk

Vervangings
investeringen

Opbrengsten
rioolheffing

Exploitatie
(netto)

Vervangings
investeringen

Opbrengsten
rioolheffing

2013

€ 4.056.000

€ 6.905.000

€ 10.465.000

€ 3.678.000

€ 3.154.000

€ 10.383.000

2014

€ 4.120.000

€ 6.919.000

€ 10.590.000

€ 4.062.000

€ 2.515.000

€ 10.609.000

2015

€ 4.222.000

€ 6.505.000

€ 10.715.000

€ 4.322.000

€ 3.883.000

€ 10.696.000

2016

€ 4.394.000

€ 7.090.000

€ 10.840.000

€ 5.689.000

€ 6.267.000

€ 10.885.000

2017

€ 4.509.000

€ 7.011.000

€ 10.965.000

€ 4.518.000

€ 8.172.000

€ 10.965.000

Totaal

€ 21 miljoen

€ 34 miljoen

€ 54 miljoen

€ 22 miljoen

€ 24 miljoen

€ 54 miljoen

Tabel 1: Inkomsten en uitgaven 2013-2017.

Naast de exploitatie en investering staat de voorziening vervangingsinvesteringen riolering. Deze heeft als doel
om toekomstige vervangingspieken te kunnen financieren en grote schommelingen in de rioolheffing tegen te
gaan. Het verloop van deze voorziening is in tabel 2 in beeld gebracht.
Periode

Begroot

Werkelijk

2013

€ 23 miljoen

€ 28 miljoen

2014

€ 23 miljoen

€ 32 miljoen

2015

€ 24 miljoen

€ 35 miljoen

2016

€ 24 miljoen

€ 36 miljoen

2017

€ 24 miljoen

€ 34 miljoen

Tabel 2: stand voorziening vervangingsinvesteringen riolering per 31-12.

De werkelijke investeringsuitgaven zijn lager dan gepland terwijl de werkelijke inkomsten via de rioolheffing
nagenoeg conform planning zijn verlopen. Hierdoor is de voorziening vervangingsinvesteringen riolering € 10
miljoen hoger dan tijdens het opstellen van het GRP 2013- 2017 was voorzien. De belangrijkste oorzaken van de
lagere investeringsuitgaven zijn een lagere inflatie, aanbestedingsvoordelen, goedkopere technieken (relinen)
en temporisering als gevolg van beschikbare capaciteit en integraal werken. Daarentegen is er sprake geweest
van hogere kosten verband houdend met een hoger percentage herstelmaatregelen, onvoorzien onderhoud en
onderzoek naar het functioneren van infiltratievoorzieningen, meer inzicht in de toestand van de riolering en
extra noodzaak tot maatregelen tegen wateroverlast.
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Inleiding
Uit de evaluatie blijkt dat we het rioleringsbeheer van de gemeente Ede goed op orde hebben. Om een bijdrage
te leveren aan het toekomstbeeld zoals beschreven in hoofdstuk 2 hebben we voor de komende planperiode
ook speerpunten benoemd. Deze speerpunten zijn gericht op het nemen van maatregelen die én bijdragen
aan het invullen van zorgplichten riolering én bijdragen aan de omgevingsgerichte benadering én de visie op
de openbare ruimte. Hierdoor ontstaat duidelijk maatschappelijke meerwaarde en ruimtelijke kwaliteit. In dit
hoofdstuk lichten we de speerpunten, gidsprincipes en de bijbehorende strategieën toe. De speerpunten zijn
gericht op het verwezenlijken van doelen op de lange termijn. De gidsprincipes zijn kaderstellend voor de
geformuleerde strategieën. In het volgende hoofdstuk schetsen we de benodigde opgave en wat we gaan doen
om daar de komende planperiode invulling aan te geven.

4.1 Speerpunten en gidsprincipes
Met de concrete invulling van de zorgplichten riolering leveren we een bijdrage aan het realiseren van de toekomstvisie. Het aantal watertaken is echter van dien aard dat de waan van de dag al snel regeert. We brengen
daarom focus aan, zodat alle betrokkenen een duidelijk beeld voor ogen hebben en daarnaar kunnen handelen.
We kiezen voor de volgende speerpunten:
•
•
•
•
•
•

Inspelen op klimaatverandering
Omgaan met regen- en grondwater
Verduurzamen van de afvalwaterketen
Meer inzicht in het functioneren van het water- en rioolsysteem
Verder professionaliseren van het stedelijk waterbeheer
Samen aan de slag

Deze speerpunten komen voort uit het bestuursakkoord Ede, de urgentie om in te spelen op ontwikkelingen
zoals klimaatverandering en verduurzaming, de veranderende rol tussen overheid en maatschappij en de
behoefte om het systeem zo optimaal mogelijk in te richten.
Binnen het samenwerkingsverband Platform Water Vallei en Eem (PWVE) hebben de waterpartners zich de
vraag gesteld hoe een gebied eruit zou komen te zien als je het opnieuw zou mogen inrichten. Dit heeft geleid
tot gidsprincipes voor het omgaan met regenwater en gebruikt water. Deze gidsprincipes zijn opgenomen in de
regionale visie “Natuurlijk Ontwikkelen” welke door het College van gemeente Ede is vastgesteld.
De gidsprincipes zijn onderverdeeld naar de speerpunten waarop ze het meest van toepassing zijn. Zie bijlage E
voor een meer gedetailleerd overzicht van de gidsprincipes.
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Afbeelding 8: verbeelding regionale visie ‘Natuurlijk ontwikkelen’.

4.2 Inspelen op klimaatverandering (speerpunt 1)
Doel: Ede in 2050 waterproof
Het klimaat is aan het veranderen en leidt o.a. tot grotere en heftigere buien. Het (hemel)watersysteem en de
afvalwaterketen moet deze neerslag kunnen verwerken. Daarnaast hebben we steeds vaker te maken met een
toename van hete dagen (hittestress) en langdurige droogte (verdroging). Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met technische maatregelen is op te vangen (bijvoorbeeld grotere rioolbuizen), maar dat een integrale
aanpak noodzakelijk is. Met een integrale aanpak richten we ons op afstemming tussen de afvalwaterketen, het
watersysteem en de leefomgeving. Naast het op orde houden (of brengen) van het rioleringssysteem geven we
invulling aan opgaven die in de leefomgeving plaats vinden. Bijvoorbeeld het wegnemen van een hydraulisch
knelpunt in de riolering in combinatie met het reduceren van hittestress in sterk verstedelijkt gebied.
Dit noemen we dan klimaatadaptatie.

Gidsprincipes
• We gebruiken regenwater waar het valt
• We benutten de inrichting van de openbare ruimte
• We stellen hoge(re) eisen aan de bescherming tegen wateroverlast in gebieden met economische en
bezoekersintensieve functies
• We streven naar een duurzame en gezonde stad

Strategieën
Bescherming tegen wateroverlast
Ede in 2050 waterproof betekent dat normale buien niet tot ernstige hinder leiden en de vitale functies bij meer
extreme buien niet uitvallen. Normale buien komen gemiddeld eenmaal per één à twee jaar voor, bij extreme
buien moet je denken aan buien met een frequentie van voorkomen van eenmaal per 10-100 jaar. Extreme
buien verwerken we vanuit economisch oogpunt bovengronds op locaties met een laag/gemiddeld risicoprofiel
zoals bijvoorbeeld verlaagde parkeerplaatsen en groenvoorzieningen.
Om de Edenaren tegen wateroverlast te beschermen hanteren we een beleid waarbij we onderscheid
maken tussen hinder, overlast en waterschade. Bij hinder staat het regenwater kortdurend (< 30 minuten)
tussen de trottoirbanden en in groenvoorzieningen. Onder overlast verstaan we ernstige hinder als gevolg van
forse hoeveelheden water op straat (30-120 minuten), opdrijvende putdeksels en stremmingen van hoofdontsluitingswegen. Waterschade is het gevolg van water op straat van een zodanige omvang dat schade aan
eigendommen optreedt en/of essentiële gebruiksfuncties uitvallen.
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In geval van hinder treffen we geen maatregelen, maar volgen we de ontwikkeling hierin. Gelet op de
klimaatverandering zal de frequentie van water op straat toenemen. Omdat het vanuit economisch oogpunt
niet haalbaar is om het ondergrondse systeem te (blijven) verzwaren om het risico op water op straat te beperken wordt een beroep gedaan op het acceptatievermogen van burgers die bijvoorbeeld hun rijgedrag moeten
aanpassen. Burgers zullen moeten accepteren dat er wat vaker en langer water op straat staat.
In het geval van overlastsituaties treffen we tijdelijke veiligheidsmaatregelen zoals verkeersafzettingen. Om de
kans op overlast in de toekomst te beperken treffen we structurele verbeteringsmaatregelen in combinatie met
reconstructie-werkzaamheden. We nemen vanuit kostenoverwegingen dus niet direct maatregelen, maar streven
wel naar een maximale periode van tien jaar waarin de structurele maatregelen dienen te zijn uitgevoerd.
Waterschade willen we uiteraard niet, maar dit is nooit uit te sluiten. In de onverhoopte situatie dat sprake is
van waterschade treffen we eerst tijdelijke veiligheidsmaatregelen en stellen vervolgens een onderzoek in naar
mogelijke oorzaken. Afhankelijk van de bevindingen en als blijkt dat geen sprake was van overmacht treffen we
binnen twee jaar (tijdelijke) kostenefficiënte maatregelen om het risico op waterschade te beperken. We realiseren binnen een periode van tien jaar structurele en lokale verbetermaatregelen of verbetermaatregelen elders
in het systeem als dit effectiever is.

Afbeelding 9: we zullen vaker water op straat moeten accepteren

Bescherming tegen volksgezondheids- en veiligheidsrisico’s
Extreme buien verwerken we bij voorkeur bovengronds in plaats van ondergronds. In het streven naar een
klimaatbestendige en leefbare stad zal het aantal bovengrondse voorzieningen voor de (tijdelijke) opslag van
regenwater dan ook toenemen. Ook is er een tendens waarneembaar richting waterspeelvoorzieningen met
een verkoelende werking zoals (speel)fonteinen. We zijn risicomijdend met het introduceren van (tijdelijk) water
in de leefomgeving. Bij een eventuele introductie van water in een omgeving voeren we een risico-analyse uit en
informeren/stemmen af met de omwonenden.
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Groenblauwe oplossingen
Er lopen al initiatieven binnen de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van een strategie/stappenplan
om klimaatadaptieve maatregelen en vergroening mee te koppelen. Dit past prima op het ingezette traject
van integraal werken. Het is nu zaak om de urgentie van het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte
te concretiseren in abstracte beleidsdoelen en op bestuurlijk niveau te verankeren. Dit maakt de weg vrij om
het onderwerp breder op te pakken en klimaatadaptatie te koppelen aan andere thema’s zoals biodiversiteit,
vergroenen, duurzame energie opwekking en burgerparticipatie. Groenblauwe oplossingen vragen om slim en
dubbel ruimtegebruik. Dit vergt intensieve samenwerking tussen de verschillende diensten zoals ruimtelijke
ordening, riolering, groen en verkeer en externe partijen. Samenwerken biedt kansen voor synergie.
Om effectief en efficiënt in bepaalde buurten en wijken aan de slag te gaan, coördineren we onze aanpak vanuit
de verschillende beleidsafdelingen.

Afbeelding 10: combinatie van groen, tijdelijke waterberging en spelen in Lent.

Meer groenblauwe oplossingen dragen bij aan synergie van de beleids- en beheerafdelingen en dragen bij aan
de volgende doelen:
•
•
•
•
•

Infiltratie en buffering van regenwater (tegengaan wateroverlast en droogte);
Verkoeling en schaduw van de openbare ruimte en huizen (tegen hitte);
Herstel/ontwikkeling biodiversiteit;
Verhoging aantrekkelijkheid van en meerwaarde voor woon- en werkmilieu;
Bijdragen aan de gezondheid door meer groen.

We betrekken en stimuleren burgers bij dit onderwerp. Dit is een logische (vervolg)stap, aangezien particulier
terrein ruimte kan bieden voor oplossingen om wateroverlast, hitte en verdroging te voorkomen. In de
communicatie nemen we zowel klimaatadaptie (groenblauwe maatregelen) als klimaatmitigatie
(zoals energieneutraal bouwen, circulaire economie) mee.
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4.3 Omgaan met regen- en grondwater (speerpunt 2)
Doel: Regenwater en grondwater in balans
Sinds 2008 ligt de eerste verantwoordelijkheid voor het verwerken van grond- en regenwater bij de perceeleigenaar. Daarvoor lag deze verantwoordelijkheid vooral bij gemeenten en vond verwerking van grond/regenwater
plaats in de openbare ruimte. Gemeenten hebben beleidsvrijheid om hier een eigen invulling aan te geven.

Gidsprincipes
• We houden vast aan de trits vasthouden, bergen en dan pas afvoeren
• We houden schoon water schoon
• We garanderen de drinkwaterwinning

Strategieën
Regenwater en grondwater in balans betekent dat het waterschap de hydraulische capaciteit van de RWZI’s niet
hoeft te vergroten of zelfs kan verkleinen. Er is geen sprake van structurele grondwateroverlast of verdroging
van gebieden en de waterwinning komt niet in gevaar.

Afbeelding 11: aanleg gescheiden riolering (Schaapsweg te Ede)
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Omgaan met regenwater bij nieuwbouw
Nieuwbouw kan tot een toename leiden van afvoerend oppervlak en daardoor versnelde afvoer van regenwater. Het risico op wateroverlast neemt hierdoor toe. Bij nieuwbouw is er vaak nog voldoende ruimte en flexibiliteit om water te bergen en de openbare ruimte waterproof in te richten. We streven naar robuuste watersystemen, waarbij het regenwater bij voorkeur zoveel als mogelijk zichtbaar en bovengronds wordt verwerkt. In
hoog-Ede benutten we de bodem voor het infiltreren van regenwater.
Op plaatsen waar infiltratie in de bodem mogelijk is, zijn de normen van de gemeente leidend. Dit geldt zowel
voor particulier terrein als de openbare ruimte. Als er sprake is van afvoeren naar oppervlaktewater zijn de normen van het waterschap leidend. Los van deze normen toetsen we altijd aan een bui die eenmaal per 100 jaar
voorkomt. Bij een dergelijke bui mag geen schade optreden aan eigendommen en/of mogen geen essentiële
gebruiksfuncties uitvallen.
Omgaan met regenwater bij reconstructies/rioolvervanging
Door klimaatverandering en het daardoor optreden van meer extreme buien neemt de druk op het stedelijk
watersysteem steeds verder toe. Op het moment dat zich een reconstructie voordoet of de riolering wordt
vervangen ontstaat een kans om hierop te anticiperen door op de riolering afvoerend oppervlak af te koppelen. Hierdoor ontlasten we het systeem, maar verminderen we ook de frequentie van riooloverstortingen. We
zorgen voor een beter rendement van de RWZI en benutten regenwater voor de planten en bomen. De kwaliteit
van de leefomgeving neemt hierdoor toe ten gunste van de inwoners.
We beschouwen klimaatadaptatie als een gezamenlijke opgave van overheid en particulieren. Dit betekent dat
we - naast de reeds lopende projecten uit het vorige GRP - in principe het op de riolering afvoerend oppervlak in
de openbare ruimte afkoppelen op plaatsen waar we de gemengde riolering vervangen. Daarnaast stimuleren
we particulieren, door middel van ontzorging, om op de riolering afvoerend oppervlak af te koppelen wanneer
de weg open gaat. Op plaatsen waar in de openbare ruimte vanuit riolering geen opgave is maar vanuit andere
werkvelden wel, zien we afkoppelen als een kans.
We maken voorafgaand aan elke situatie een doelmatigheidsbeoordeling gebaseerd op een maatschappelijke
kosten-baten afweging. Het voordeel van deze werkwijze is dat we als gemeente grip houden op de kwaliteit
van de uitvoering en het afkoppelen straat-/gebiedsgewijs plaatsvindt. Zorgpunt bij afkoppelprojecten die tot
stand zijn gekomen op basis van vrijwilligheid/ontzorging is het beheer. Veronachtzaming of niet meeleveren
van instructies bij woningoverdracht zijn lastig te handhaven. Daarom willen we naar een situatie waarin we de
te beheren situatie vastleggen en Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) controleert.
In geval van monumentale panden houden we rekening met de Leidraad MOOI Ede. Met betrekking tot
dakgoten schrijft de richtlijn voor om bij handhaving van uitlogende karakteristieke materialen zoals zink en lood
de dakgoten te coaten (bij grote lengten). Voor oude bebouwing zonder dakgoot geeft de leidraad tips voor de
verwerking van regenwater in de bodem.
Bij (her)inrichting van de openbare ruimte houden we, binnen de reikwijdte van de watertaken, rekening met
het tegengaan van hittestress, verdroging en waterkwaliteitsproblemen. Ook sluiten we aan bij Operatie
Steenbreek. Een landelijke actie om de burgers te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen. Mooie voorbeeldprojecten en/of fraai verduurzaamde wijken zetten we in als smaakmakers voor de rest.
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Afbeelding 12: Regenwaterinfiltratieputten.

Uitgangspunten bij de omgang met regenwater
De basis voor de omgang met regenwater leggen we vast in een handreiking regenwater. Met betrekking
tot de hoeveelheid regenwater hanteren we de voorkeursvolgorde hergebruiken-infiltreren-bergen-afvoeren.
Uitgangspunt is het zoveel mogelijk op particulier terrein bergen van regenwater. Het is mogelijk om af te
wijken van de uitgangspunten, bijvoorbeeld als afkoppelen technisch moeilijk uitvoerbaar is, tot zeer hoge
kosten leidt of vanuit andere oogpunten niet wenselijk is. We zorgen ervoor dat bij het ontwerp rekening wordt
gehouden met buien die groter zijn dan de capaciteit van de voorziening. De benodigde overloopconstructie
willen we bij voorkeur bovengronds en zichtbaar houden. Hierdoor is het duidelijk wanneer een voorziening niet
goed meer functioneert.
Met betrekking tot de kwaliteit van het regenwater hanteren we de voorkeursvolgorde: schoon houden-gescheiden houden-zuiveren. Regenwater dat op daken van woningen valt beschouwen we als voldoende schoon
om te kunnen infiltreren. Ten aanzien van andere verharde oppervlakken is de beslisboom afkoppelen leidend
in de keuze of en hoe af te koppelen. Op die manier worden risico’s voor de waterkwaliteit zoveel mogelijk
beperkt.
Afkoppelen voor een beter milieu
Afkoppelen van regenwater heeft naast de hydraulische voordelen ook andere milieuvoordelen. Zo draagt
afkoppelen bij aan het beter functioneren van de zuivering. De voordelen zijn lagere operationele lasten en
een lagere emissie naar het oppervlaktewater. Met het oog op een verdere terugdringing van nieuwe stoffen
zoals medicijnresten en hormoonstoffen is landelijk een bedrag van 750 miljoen euro gemoeid om
zuiveringen te laten voldoen aan nieuwe en strengere regelgeving. Om deze reden gaat waterschap Vallei en
Veluwe het afkoppelen of zichtbaar verwerken van regenwater bij de gemeenten stimuleren in de vorm van
een afkoppelbijdrage (indicatie bijdrage € 4-5 per m2). Ook zijn er andere programma’s, zoals bijvoorbeeld
Zoetwater Oost-Nederland, die financieel bijdragen aan afkoppelen/duurzaam waterbeheer.
Daarnaast draagt afkoppelen ook positief bij aan het beperken van de vuilemissie, aanvullen van de
grondwatervoorraad, beekherstel en het verminderen van afvalwater op straat.
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Omgaan met grondwater
Bij ontwikkelingen zorgen we ervoor dat er geen structurele verandering van de grondwaterstand optreedt.
Enerzijds vanwege het behoud van bodemvocht voor natuurontwikkeling en anderzijds om het droogvallen van
eventueel aanwezige houten funderingen tegen te gaan. Grondwater dat wordt gebruikt voor drinkwater krijgt
extra bescherming. Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling in of nabij deze gebieden plaatsvindt besteden we
extra aandacht aan behoud van de grondwatervoorraad en het risico op verontreinigingen.
De basis voor de omgang met grondwater is vastgelegd in de handreiking grondwater. Hierin staat opgenomen
hoe om te gaan met de langjarige fluctuaties in grondwaterstanden onder invloed van het Veluwesysteem en de
gevolgen van klimaatverandering. Bij nieuwe bebouwing en ondergrondse werken houden we daar rekening mee.

Afbeelding 13: grondwaterfluctuatiezone.

Bescherming tegen grondwateroverlast
Burgers en bedrijven zijn volgens de wet in eerste instantie op eigen terrein zelf verantwoordelijk voor het
treffen van maatregelen tegen de nadelige gevolgen van grondwater. We verwachten van perceeleigenaren
dan ook dat hun panden voldoen aan de geldende bouwregelgeving. Dit betekent in hoofdzaak dat de verblijfsruimten waterdicht zijn. Als van perceeleigenaren niet kan worden verlangd dat zij op eigen terrein maatregelen
treffen, geven we als gemeente in het kader van de grondwaterzorgplicht hieraan invulling om de nadelige
gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te beperken.

4.4 Verduurzamen van de afvalwaterketen (speerpunt 3)
Doel: Ede in de top van de meest duurzame gemeenten in Nederland
op gebied van afvalwater
In de afvalwaterketen worden als gevolg van historische ontwikkelingen afvalwater en regenwater voor een
groot deel nog gezamenlijk ingezameld. Op het vlak van duurzaamheid en milieuemissies kan de afvalwaterketen
echter nog een verbeterslag maken. Speerpunten hierbij zijn energieterugwinning, hergebruik van reststoffen en
emissiebeperking (o.a. medicijnresten en hormonen). Met betrekking tot de emissiereductie van nieuwe stoffen
is naar schatting ca. € 5 miljoen gemoeid voor gemeente Ede. Het loont dus om te investeren in kosteneffectieve
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maatregelen die benodigde aanpassingen voorkomen. Verder hebben we als Ede veel buitengebied. Hier ligt een
groot potentieel om, met het oog op de toekomst, dit meer duurzaam te herinrichten.

Afbeelding 14: waterschap Vallei en Veluwe en waterbedrijf Vitens zijn initiatiefnemers bij de problematiek
van medicijnresten in afvalwater.

Gidsprincipes
•
•
•
•
•
•

We blijven gebruikt water hygiënisch verantwoord verwerken
We behouden tenminste het huidige comfort
We winnen warmte terug in huis
We winnen grondstoffen terug
We zien de burger als afnemer én leverancier
We verwerken/hergebruiken gebruikt water op meerdere schalen

Strategieën
De terugwinning van energie kan efficiënter als het afvalwater in geconcentreerde vorm wordt aangeboden.
Om op dit punt belangrijke stappen te kunnen zetten - naast afkoppelen - is de aparte inzameling en verwerking
van afvalwater(typen) noodzakelijk (nieuwe sanitatie). Dit vraagt om nieuwe inzameltechnieken, zoals bijvoorbeeld de toepassing van vacuümtoiletten of decentraal zuiveren.
Verwerken van afvalwater in het buitengebied
We streven ernaar het afvalwater in het buitengebied op het juiste schaalniveau in te zamelen en te verwerken.
Als de bewoner zijn huishoudelijk afvalwater wil aanbieden aan de gemeente maken we een doelmatige
afweging tussen mechanische riolering of een individueel behandelingssysteem voor de behandeling van
afvalwater (minimaal IBA klasse II). Voor elke situatie bekijken we of we het afvalwater naar locaties kunnen
brengen waar straks duurzame toepassingen mogelijk zijn. Ook nemen we hierbij de jaarlijkse beheerkosten in
beschouwing en de kwetsbaarheid van de systemen in relatie tot het gebruik.
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Terugwinnen van grondstoffen en energie uit afvalwater
In de afvalwaterketen worden, met het afvalwater, grote hoeveelheden chemische en thermische energie
geloosd. In de huidige situatie wordt deze energie nog nauwelijks teruggewonnen. Wel wordt energieterugwinning uit afvalwater binnen het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe al in de praktijk gebracht. Zo wordt
op de RWZI Apeldoorn de warmte die bij de productie van electriciteit vrijkomt in de Apeldoornse wijk Zuidbroek gebruikt om woningen en tapwater te verwarmen.
Enkele interessante mogelijkheden tot het terugwinnen van de thermische energie zijn de installatie van
douchewarmtewisselaars en winning van warmte uit afvalwater direct na de woning. Ook in de riolering of ter
plaatse van de zuivering kan het nog steeds interessant zijn om warmte terug te winnen.

Afbeelding 15: Dwarsdoorsnede waterloos toilet met drogestof als eindprodukt (ontwikkeling Bill Gates Foundation).

Ook de terugwinning van fosfaat uit rioolslib is interessant omdat deze stof steeds schaarser wordt. De efficiëntie van terugwinning van grondstoffen/energie neemt toe naarmate het afvalwater geconcentreerder en minder
wisselend van samenstelling is. Aangezien op een RWZI de afvalwaterstromen van verschillende partijen bij elkaar
komen is het van belang dat alle aanbiedende partijen zich inspannen om een zo maximaal mogelijk effect te
behalen. Bij een voldoende gezamenlijke inspanning kunnen we uitbreiding van de RWZI’s voorkomen. Hiermee
besparen we niet alleen aanzienlijke kosten maar leveren we ook een bijdrage aan de circulaire economie. Samen
met onze AWT-partners hebben we de intentie uitgesproken om ons op te stellen als verbinder, aanjager en
initiatiefnemer voor het verwaarden van afvalwaterstromen.
Pilots Food-Valley
Om aanpassingen door te kunnen voeren in de bestaande situatie dienen zich kansen aan te dienen. Zo zien
we bijvoorbeeld de Food Valley als een reële kans voor het afkoppelen en vermarkten van afvalwaterstromen.
Binnen dit gebied wordt relatief veel geconcentreerd afvalwater geloosd en is vraag naar grondstoffen/energie.
In het streven naar een duurzame gemeente kan de Food-Valley als katalysator werken. Er is veel zuiveringskennis
aanwezig en er zijn diverse vuilwaterstromen die we kunnen verwaarden. Eerste stap op weg is een gezamenlijke
inventarisatie waar we elkaar kunnen vinden op het vlak van verduurzaming van de afvalwaterketen.
Afvalwater buitengebied
Ede heeft een relatief groot areaal aan mechanische riolering (ruim 360 km) en circa 100 gemeentelijke IBA’s (minizuiveringen op perceelniveau). Een deel van deze mechanische riolering dient op termijn te worden vervangen.
Met name de electro-mechanische installaties met een technische levensduur van ca. 20 jaar dienen zich op korte
termijn aan. De vervanging van leidingen laat langer op zich wachten. Vanwege het grote areaal aan mechanische
riolering zijn relatief hoge kosten gemoeid met het onderhoud en de renovatie.
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Door verstedelijking, functieveranderingen, kamperen bij de boer en meer en groter wordende campings vindt een
toename van de lozing op de mechanische riolering in het buitengebied plaats. Het afvalwatersysteem in het
buitengebied heeft daardoor zijn grenzen bereikt. Dit leidt ertoe dat de rek eruit is en dat kostbare aanpassingen
nodig zijn om nieuwe uitbreidingen mogelijk te maken. Op plaatsen waar ongeoorloofd regenwater op de
mechanische riolering wordt geloosd zullen problemen zich sneller manifesteren. Decentrale zuivering of
alternatieve vormen van sanitatie kunnen een tegenhanger vormen vanwege het lokale verwerkingsprincipe.

Afbeelding 16: voorbeelden van wijzigingen in het buitengebied

De vervanging van de riolering in het buitengebied, de eventuele oprichting van energie-/grondstoffabrieken en oprukkende bebouwing vormen een natuurlijk moment om de systeemkeuze te heroverwegen. Met de toepassing van
nieuwe sanitatie vermijden we de aanleg van energieverbruikende pompjes en kostbare infrastructuur. Naast het
beperken van lange transportafstanden en de inzet van moderne zuiveringstechnieken biedt nieuwe of alternatieve
sanitatie kansen om energie/grondstoffen terug te winnen, water binnen het gebied te houden en te benutten.
Zeker in combinatie met het bedrijfsleven, zoals de intensieve veehouderij en recreatiehouders ontstaan nieuwe
kansen. Via pilots/experimenten doen we nu ervaring op om in de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken.

4.5 Meer inzicht in het functioneren van
		 het water- en rioolsysteem (speerpunt 4)
Doel: Voldoende inzicht voor investeringsbeslissingen
Als gemeente Ede beschikken we over een grond- en afvalwatermeetnet en een (theoretisch) rioolmodel om inzicht
te verkrijgen in het functioneren van het (afval)watersysteem. Aan de hand van deze meetdata verkrijgen we inzicht
in mogelijke nader te onderzoeken locaties/objecten. Op basis van de meetinformatie kunnen we als gemeente optimalisatiemaatregelen inventariseren en waarborgen dat toekomstige investeringen doelmatig zijn en zo bijdragen
aan het wegnemen van knelpunten in de praktijk.

Gidsprincipes
• We maken zoveel als mogelijk gebruik van bestaande metingen en systemen;
• We ontsluiten meetgegevens op zodanige wijze dat alle belanghebbenden erbij kunnen.

Strategieën
Er lopen al verschillende meettrajecten binnen de gemeente. Zo meten we aan o.a. de vrijverval riolering, riooloverstortputten en randvoorzieningen (waterstanden), de mechanische riolering (draaiuren), drainagesystemen
(peilbuizen) en de gemalen (o.a. draaitijden, energieverbruik, debieten etc). Hiervoor zijn verschillende systemen
beschikbaar zoals het systeem H2GO. Ondanks dat we al van alles meten kunnen we bepaalde vragen nog niet
beantwoorden vanwege gebrek aan synergie. We gaan daarom de informatiebehoeften inventariseren en de (on)
mogelijkheden van de bestaande (data)beheersystemen in beeld brengen. We streven ernaar de systemen complementair in te richten.
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Afbeelding 17: dashboard H2GO.

Bij het in beeld brengen van de informatiebehoeften en het inzamelen en verwerken van de datastromen
zoeken we naar de balans tussen zelf doen en samen met de regio oppakken en/of uitbesteden. Het streven is
gericht op centrale opslag van meetgegevens en een centrale verwerking van de meetdata tot informatie.
In de fase van analyse willen uitdrukkelijk betrokken blijven om lokale kennis in te kunnen brengen en zelf
conclusies te trekken. Met de vrijkomende informatie verbeteren we ons rekenmodel zodat de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid ervan toenemen. Hierdoor leggen we een goede basis voor toekomstige afwegingen.
We zoeken hierbij de balans tussen zelf doen samen met de regio en uitbesteden.

4.6 Verder professionaliseren van
		 het stedelijk waterbeheer (speerpunt 5)
Doel: Optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties
Om het gemeentelijke riool- en watersysteem goed te laten functioneren voeren we onderhoud uit. Traditioneel
gebeurt dit volgens een vaste frequentie, terwijl de systeembelasting en/of faalrisico’s verschillen. Door de mate
van onderhoud af te stemmen op de mate van gebruik, zetten we de personele en financiële middelen van de
gemeente efficiënter in. Om te weten wat efficiënt is moeten we weten waar het zinvol en noodzakelijk is om te
differentiëren (en op basis waarvan) en hoe om te gaan met de vervangingsopgave.

Strategieën
Na de oorlog zijn veel nieuwe riolen aangelegd. Hoewel het erg moeilijk is om de restlevensduur te voorspellen
moeten we een schatting van de restlevensduur maken om toekomstige investeringen in het rioolstelsel te kunnen
motiveren en de urgentie daarvan te bepalen. Elke technische constructie veroudert, dus ook riolen. Deze veroudering ontstaat door mechanische processen (slijtage, beschadiging) of fysische processen (aantasting, stabiliteitsverlies). In hoeverre deze processen optreden en in welke mate riolen hiervoor gevoelig zijn, hangt sterk af van de
lokale omstandigheden en de aard van de materialen. De grondslag in Ede is overwegend goed (zandgrond), dit
biedt de gemeente armslag in de vervangingsopgave.
Op basis van uitgevoerde restlevensduurberekeningen is geschat dat vervanging van de riolering tussen 2010 en
2050 plaats zal moeten vinden. Al in 1991 is een strategie opgesteld om de vervangingsopgave te kunnen realiseren. De grootste opgave is gelegen tussen 2020-2040. Om de vervangingsopgave het hoofd te kunnen bieden is
deze uitgesmeerd over een langere periode. Vanaf 2014 is rekening gehouden met een vervangingsopgave die vier
maal zo groot is als de vervangingsopgave in voorgaande periode. Het actuele kwaliteitsbeeld van de toestand van
de riolering ondersteunt de ingezette strategie.
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Afbeelding 18: theoretische vervangingsopgave en vervangingstrategie.

Op basis van een nulmeting rioolinspecties hebben we de vervangingsopgave uitgesmeerd over een langere
periode. Desondanks blijft de lengte aan te vernieuwen riolering een moeilijk weg te zetten volume. Voor de
lange termijn houden we rekening met 33% relining. Met relining hebben we inmiddels voldoende ervaring
opgedaan om deze op grotere schaal in te zetten als nagenoeg gelijkwaardig alternatief voor rioolvervanging.
Het voordeel van relining is dat de weg in tact blijft. Ook de reparatietechnieken worden steeds beter en
geavanceerder. Dit verruimt de mogelijkheden voor restlevensduurverlenging.
In de huidige benadering houden we ter bepaling van de restlevensduur een vinger aan de pols via rioolinspecties. Op het moment dat sprake is van een mogelijke rioolvervanging beoordelen we de situatie nader om te
komen tot een vervangings-, relinings- of reparatieadvies. Zo kunnen ingehakte inlaten een ernstig schadebeeld
opleveren, maar hoeft dat geen probleem te zijn als deze schade al vanaf de aanleg aanwezig is en stabiel blijkt.
Risicogestuurde benadering
De huidige vervangingsopgave is gebaseerd op de technische levensduur van de riolering. Door een risicogestuurde benadering te gaan hanteren nemen we de kwaliteit van de riolering en omgevingsfactoren mee.
Hierdoor kunnen we de bestaande voorzieningen optimaal gebruiken. Om dit doel te bereiken werken we in het
afvalwaterteam (AWT) samen met onze waterpartners gemeenten Barneveld, Veenendaal en waterschap Vallei
en Veluwe.
Met het toepassen van een risicogestuurde benadering rekken we de restlevensduur van de riolering op. Door
bijvoorbeeld kleine ingrepen of door monitoring (herinspectie) kunnen we aanzienlijke kosten besparen. Oprekken leidt ook tot extra risico’s, zoals het instorten van de weg en/of het riool, wateroverlast en/of rioolverstoppingen. Om de extra risico’s beter te kunnen afwegen tegen de vervangingsinvesteringen passen we een meer
risicogestuurde benadering toe. We houden, meer dan voorheen, rekening met de schade-ontwikkeling in relatie
tot de omgeving en gedefinieerde risicogebieden. Door te anticiperen op het moment van falen voorkomen we
onaanvaardbare risico’s.
Het exact voorspellen van dit laatste is uiteraard (nog) niet mogelijk, maar de verschillen in buiseigenschappen en
lokale omstandigheden kunnen we bijvoorbeeld wel gebruiken om de restlevensduur te differentiëren. Zo zullen
betonnen riolen nabij inprikpunten van mechanische riolering mogelijk sneller degraderen en kunststof buizen in
een stabiele ondergrond met weinig schade juist veel langer meegaan.
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We zoeken de optimale balans tussen de faalkans van het object/systeem en de beheer- en onderhoudskosten.
Voor een risicogestuurde benadering is een goed inzicht nodig in de toestand van de riolering. Aangezien we 95%
hebben geïnspecteerd is er voldoende basis als vertrekpunt.

Afbeelding 19: voorbeeld maximaal uitgenut riool (Slijpkruijkweg in Ede).

Het riool in de Slijpkruijkweg te Ede is een voorbeeld van maximale uitnutting van de asset. De schadebeelden
van dit riool, dat stamt uit 1953, zijn van 2007. Op basis van risicomanagement was het riool direct aan vervanging toe. Maar om tal van redenen is de vervanging pas uitgevoerd in 2010. Aangezien er een doorgaande
weg boven ligt is dit een tamelijk risicovolle situatie geweest. Het voorbeeld bewijst wel dat een versleten riool
voor een deel zijn sterkte ontleent aan de omgeving. We brengen daarom ook de omgevingsfactoren zoals de
bodemgesteldheid en verkeersbelasting in beeld voor het maken van een goede afweging.

4.7 Samen aan de slag! (speerpunt 6)
Doel: Iedereen is waterpartner
Inspelen op klimaatverandering en een doelmatige omgang met afval-, hemel- en grondwater kan de overheid
niet alleen. De betrokkenheid van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties is daarvoor essentieel. Landelijk
is een trend waarneembaar dat de bewustwording van burgers ten aanzien van water en riolering afneemt. Om
dit te bevorderen participeren we als gemeente Ede o.a. in Operatie Steenbreek. In de regio werken we ook
intensief samen met andere gemeenten en het waterschap in de afvalwaterketen. Speciale doelgroep is de
jeugd, die proberen we via verschillende kanalen te bereiken en te informeren. Kortom, als gemeente Ede willen
we samen met onze waterpartners zorgen voor een toekomstbestendig water- en rioolsysteem.

Gidsprincipes
•
•
•
•
•
•

We dragen bij aan levensloopbestendige wijken/buurten
We benutten krachtige en complementaire brandpunten voor waterrecreatie en waterbeleving
We gebruiken water om de herkenbaarheid van woonmilieus te versterken
We gaan op zoek naar meerwaarde
We zorgen voor ritme- en tempo-projecten
We initiëren en participeren in wijkontwikkeling

Strategieën
Samenwerken binnen de regio en binnen AWT
We werken in onze regio samen op het niveau van het Platform Water Vallei en Eem (PWVE) en met afvalwaterteams (AWT). In 2014 is op platformniveau het Parapluplan vastgesteld. Hiermee is de koers uitgezet en zijn de
kaders voor samenwerken aangegeven. De uitwerking vindt plaats op platformniveau, in een afvalwaterteam
of lokaal, de juiste klus op het juiste niveau. Voor een doelmatig(e) en efficiënt(e) inrichting en beheer van de
afvalwaterketen benaderen we deze als één systeem.
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We benutten het platform Water voor uitwisseling van kennis, expertise en gegevensbeheer en sluiten ons
actief aan bij de thema’s Meten en Monitoren en Klimaatverandering. In het afvalwaterteam continueren we het
samenwerken aan operationele opgaven, de zogenoemde quick wins. Daarnaast richten we ons de komende
jaren op thema’s die we in een gezamenlijke beleidssynchronisatie als big wins zien (gezamenlijke uitdaging).

Afbeelding 20: samenwerken is ook kennis delen (klimaatatelier).

Door een meer gelijksoortige maatwerkaanpak via de opgerichte Task Force Rioolvernieuwing kunnen we de
FTE’s efficiënter inzetten en is schaalvoordeel te behalen. Ook neemt de professionaliteit toe doordat we van
elkaar leren over nieuwe technieken/beoordelingen. Het combineren van rioolvervanging met klimaatadatieve
maatregelen als bovengrondse waterberging en herinrichting van de openbare ruimte zal leiden tot een betere
leefomgeving. Ook gaan we met de samenwerkende partners de wijze van financiering van integrale/gebiedsgerichte projecten in bestaand gebied aan elkaar spiegelen om zo van elkaar te leren en gezamenlijke bestekken/
contracten op te stellen.
Samenwerken met burgers en bedrijven
Voor een nauwere samenwerking haken we aan op o.a. het platform voor bewonersinitiatieven ‘Ede doet’ en
‘operatie Steenbreek’. ‘Ede doet’ is het platform voor bewonersinitiatieven in de gemeente Ede. Via dit platform
kunnen initiatiefnemers geld ophalen voor hun initiatief, vrijwilligers werven en middelen verzamelen om hun
initiatief te kunnen uitvoeren. ‘Operatie Steenbreek’ is een platform dat particuliere initiatieven mbt vergroenen
stimuleert.
Voor het leggen van verbindingen en uitwisselen van initiatieven en ideeën tussen de gebruikers van de
openbare ruimte maken we gebruik van lopende projecten (zoals afkoppelen en rioolvervanging) en bestaande
initiatieven en podia. We zetten in op de jeugd om het waterbewustzijn te verhogen en we geven het goede
voorbeeld met de eigen voorzieningen in de openbare ruimte (ritmeprojecten).
Ook stemmen we af met de accountmanager bedrijven van waterschap Vallei en Veluwe om effectief de
bedrijven te benaderen.
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Afbeelding 21: samen aan de slag met regenwaterinfiltratie.
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		 MAATREGELEN

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN EDE 2018-2022

Inleiding
Dit hoofdstuk bevat de benodigde maatregelen en acties om de doelen na te streven. We maken hierbij
onderscheid naar de reguliere werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met de genoemde
speerpunten.

5.1 Opgave
De grootste uitdaging die we zien is het omgaan met klimaatverandering en effecten als extreme neerslag, hittestress en droogte. We zetten daarom de ingezette lijn van afkoppelen door en geven tevens invulling aan de
ambitie om Ede duurzaam te maken en verdroging tegen te gaan. We streven naar een hogere betrokkenheid
en bewustwording van bewoners, die op de hoogte zijn van hun eigen verantwoordelijkheden. De komende vijf
jaar maken we de verwachte impact van klimaatverandering voor gemeente Ede inzichtelijk. Hiermee krijgen we
meer zicht op het nut en noodzaak van hydraulische aanpassingen in het rioolstelsel en de urgentie van
afkoppelen.
In de volgende paragrafen beschrijven we de acties/maatregelen die we de komende planperiode(n) gaan
uitvoeren om invulling te geven aan de opgave.

5.2 Inspelen op klimaatverandering
Om in te kunnen spelen op klimaatverandering is eerst inzicht nodig in (potentiële) knelpunten en dient het
besef te ontstaan dat we bij (her)ontwerp van de bovengrond ook rekening moeten houden met extreme
neerslagsituaties. We weten nog onvoldoende over de impact van klimaatverandering met betrekking tot
wateroverlast, droogte en hittestress. De acties en maatregelen zijn daarom de komende planperiode gericht
op het vergaren van kennis, het uitstippelen van strategieën en toekomstbestendig ontwerpen. Om draagkracht
te creëren voor integrale maatregelen betrekken we nadrukkelijk andere disciplines.
Ede in 2050 waterproof
Maatregel

Omschrijving

Planning

Klimaat stresstest

De knelpunten met betrekking tot wateroverlast, droogte
2018
en hittestress brengen we in beeld via een klimaat stresstest

Klimaatbestendig
(her)ontwerpen

Via het bijplaatsen van (zichtbare) hemelwatervoorzieningen bij rioolvervanging, de toepassing van meervoudig
ruimtegebruik en waterproof ontwerpen van bestaande
bouw en nieuwbouw maken we de openbare ruimte steeds
robuuster. Door een integrale advisering aan de voorkant
van het planvormingsproces waarborgen we dat we bij alles
wat we doen rekening houden met extremen.

2018-2022

Klimaatstrategie

Strategie bepaling ‘hoe wordt ik klimaatbestendig, welke
maatregelen moet ik treffen?’.

2018-2019

5.3 Omgaan met regen- en grondwater
Het systeem van riolering, RWZI, grondwater en oppervlaktewater is nog niet optimaal in balans in Ede. De
acties en maatregelen zijn gericht op het in balans brengen van kwantiteit en kwaliteit. Het accent ligt hierbij
op doelmatig afkoppelen van op de gemengde riolering afvoerend oppervlak (op zowel openbaar als
particulier terrein) en een vinger aan de pols houden met betrekking tot grondwater.

41

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN EDE 2018-2022

Regen- en grondwater in balans
Maatregel

Omschrijving

Planning

Waterstructuurplan

We vertalen de visies door naar een regenwaterstructuur.
Hiermee geven we gebiedsgericht richting aan de wijze
waarop we willen omgaan met regenwater.

2018

Afkoppelen van regenwater

We koppelen het hemelwater af daar waar we gemengde
riolering vervangen en nemen hierbij particuliere verharding
mee (ontzorgen). We spelen daarnaast in op kansen die zich
voordoen in de openbare ruimte.

2018-2022

Grondwateranalyse

We combineren het gemeten grondwaterstandverloop met
ervaringen/meldingen/klachten (grond)wateroverlast en
inzicht in het functioneren van drainagemiddelen en een te
genereren isohypsenkaart om (potentiële) knelpunten en
risicogebieden in beeld te brengen.

2019

OAS II

We onderzoeken de mogelijkheden om het afvalwatersysteem optimaal te benutten door te sturen op droogte

Oppakken
binnen AWT

Hemel- en grondwaterbeleid

Uitwerken handreiking hemel- en grondwaterbeleid

2018

Evaluatie hemel- en grondwaterbeleid

We evalueren in 2021 het gevoerde afkoppelbeleid en sturen eventueel bij in de volgende planperiode

2022 en
verder

5.4 Verduurzamen van de afvalwaterketen
Zolang schone en vuile stromen nog gemengd worden afgevoerd en de ingrediënten in het afvalwater niet
worden hergebruikt is nog een slag te maken op het vlak van verduurzaming. Voor een duurzame omgang met
afvalwater zijn de acties en maatregelen gericht op het in kaart brengen van kansen, experimenteren en actieve
deelname in netwerken om kennis op te doen en te delen.
Ede in top (tien) meest duurzame gemeenten op gebied van afvalwater
Maatregel

Omschrijving

Planning

Bedrijvenscan/kansenkaart

We brengen samen met het waterschap de kansen voor een
meer duurzame omgang met afvalwater in beeld door contacten te leggen met bedrijven. We nemen een pro-actieve
houding aan, haken aan op landelijke (onderzoeks)initiatieven en onderzoeken de beschikbare kennis in de Foodvalley
en mogelijkheden voor concrete pilots

2020

Medicijnresten

Actieve participatie in activiteiten waterschap (Pharmafilter en pilot communicatie/bewustwording/ketenaanpak
Bennekom)

WVV heeft
trekkersrol

Afvalwater buitengebied

We voeren in AWT verband pilotstudies uit op het vlak van
innovatieve zuiveringsvormen, optimalisatie energieverbruik Oppakken
binnen AWT
om te komen tot een toekomstvisie op de verwerking van
het afvalwater in het buitengebied.
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5.5 Meer inzicht in het functioneren van
het water- en rioolsysteem
Hoe betrouwbaarder de rekenmodellen des te doelmatiger we kunnen investeren in verbetermaatregelen en
hoe groter de kans dat we kosten kunnen besparen op verbetermaatregelen. De acties en maatregelen zijn
gericht op het verkrijgen van inzicht in het daadwerkelijk functioneren en verbetering van de rekenmodellen
met meetgegevens en meldingen.
Voldoende inzicht voor investeringsbeslissingen
Maatregel

Omschrijving

Planning

Meetnet UVO

Meten in de afvalwaterketen

2018-2022

Basisrioleringsplan
stedelijk gebied

Om de (potentiële) knelpunten wateroverlast in beeld te
brengen actualiseren we het basisrioleringsplan inclusief
het op de riolering afvoerend oppervlak.

2018-2019

Optimalisatie
buitengebied

Onderzoek naar het hydraulisch functioneren van de
drukriolering en bepalen verbetermaatregelen

2018-2022

Meetplan 2.0

We brengen de informatiebehoefte in beeld en vertalen
deze door naar een integraal meetplan en zetten in op een
traject van data op orde naar inzicht in functioneren.

2018-2019

Meldingenregistratie

We visualiseren de meldingen op kaart en richten de registratie zodanig in dat de aard van de problematiek eenduidig kan worden herleid en beschreven en aansluit op alle
gemeentelijke systemen.

2018-2019

Discrepantieonderzoek

Zuiveringskring RWZI Ede is op basis van de
discrepantiecijfers over de afgelopen jaren als
prioritaire kring aangewezen.

waterschap
trekker
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5.6 Verder professionaliseren van het stedelijk waterbeheer
Het riolerings- en watersysteem vertegenwoordigt niet alleen een grote economische waarde, deze infrastructuur wordt ook steeds belangrijker om de stad en de kernen toegankelijk te houden tegen maatschappelijk lage
kosten. Dit vergt een professionele aanpak en een professionele organisatie. Om professioneel te kunnen
werken brengen we de gegevens op orde en actualiseren we de benodigde plannen om zo optimaal af te
stemmen op andere plannen in de openbare ruimte. De acties en maatregelen zijn gericht op het optimaliseren
van de verhouding prestaties, risico’s en kosten.
Optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties
Maatregel

Omschrijving

Planning

Risicogestuurd beheer

Nadere invulling risico- en/of kwaliteitsgestuurd beheer

2018-2022
Oppakken
binnen AWT

Actualiseren beleidsplan

Opstellen nieuw strategisch beleidsplan riolering (GRP). We
evalueren in 2021 het gevoerde afkoppelbeleid en sturen
eventueel bij in de volgende planperiode

2022

Actualiseren beheerplannen

actualisatie van beheerplannen (o.a. randvoorzieningen,
ontwateringsmiddelen, monitoringsvoorzieningen) en in
SAM opgenomen objecten

2018

Versterken organisatie

Diverse ontwikkelingen worden opgepakt om inzicht in het
functioneren te versterken en informatie die beschikbaar is
beter te benutten. Oa. BRP, Meetplan, Implementatie risicogestuurd beheer, eigenaarschap model

2018-2020
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5.7

Samen aan de slag!

Naarmate het drukker wordt in de boven- en ondergrond neemt de complexiteit van de vraagstukken toe.
Een doelmatige aanpak vereist samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden, inwoners,
instellingen en bedrijven. We koppelen zoveel mogelijk mee met lopende trajecten/verbanden en bouwen zo
de samenwerking verder uit om samen goed gesteld te staan voor de toekomst. De acties en maatregelen zijn
gericht op integraal werken, betrekken van partijen en het verhogen van het waterbewustzijn. De draagkracht
voor en het tempo van ingrepen in de openbare ruimte en op particulier terrein zal hierdoor toenemen.
Iedereen is waterpartner
Maatregel

Omschrijving

Planning

Samenwerken binnen PWVE
en AWT

Binnen het PWVE geven we actief invulling aan regionale
opgaven en samen met het AWT geven we invulling aan het
uitvoeringsprogramma.

2018-2022

Ritmeprojecten

We pakken ritme projecten aan die zijn gericht om naast
technische opgave de rioleringszorgplicht onder de aandacht te brengen. Smaakmakende projecten geven extra
aandacht en we vieren successen. Initiatieven uit de omge2018-2022
ving ondersteunen we inhoudelijk en/of financiëel op het
moment dat er sprake is van toegevoegde waarde voor het
product riolering. We participeren in de operatie steenbreek
(Ededoet).

Inwonersenquete

klachten, bekendheid, bewustwording, wensen, behoefte
visualisatie op kaart

2018

Educatie

Aandacht voor educatie bij uitvoering van projecten
- leskisten, excursies
- stagebegeleiding

2018-2022

Communicatie

Versterken algemene communicatie over goed rioolgebruik
(naast projectmatige communicatie) + opstarten communicatietraject en deelname aan Week van ons Water

2018-2022
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5.8

Reguliere werkzaamheden

Om de riolering goed te laten functioneren voeren we op de juiste momenten klein en groot onderhoud uit
aan de riolering. Doel is om de riolering duurzaam in stand te houden tegen maatschappelijk aanvaardbare
kosten. Hiervoor is het soms nodig dat we eerst onderzoek uitvoeren of rioolinspecties uitvoeren om daarna
ondoelmatige systeemonderdelen aan te passen.
Maatregel

Omschrijving

Preventief onderhoud vrij
verval riolering

Reiniging en inspectie + onderhoudsmaatregelen

Correctief onderhoud vrij
verval riolering

Uitvoeren van rioolreparaties, herstellen van gebreken

Vervanging/verbetering vrij
verval riolering

Vervangen van versleten riolering, eventueel bijleggen
regenwaterriool, verruimen buisdiameters

Onderhoud mechanische
riolering

Inspectie + onderhoudsmaatregelen

Vervanging/verbetering
mechanische riolering

Vervangen van pompen en electromechanische delen

Aanleg rioolaansluitingen

Uitleggers voor gescheiden aanlevering waterstromen

Ontwatering

Onderhoud van drainagemiddelen/faciliteren bij grondwaterproblemen

Planning

2018-2022

Afbeelding 22: onderhoud aan de pomp.
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Inleiding
Om invulling te kunnen geven aan de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden en om de gestelde ambities
waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat de financiële en personele middelen op orde zijn gedurende de
planperiode. In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste personele en financiële uitgangspunten en geven
we een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de middelen.

6.1 Toerekening van kosten
Alleen werkzaamheden die zijn gerelateerd aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater of grondwater mogen
we (gedeeltelijk) doorbelasten. In geval van investeringswerken zoals rioolvervangingen zijn de kosten die we
toerekenen afhankelijk van factoren als restlevensduur en samenloop met andere werkzaamheden (integraal
werken). Voor beheermatige activiteiten hebben we in 2016 een actualisatie uitgevoerd. Op basis daarvan
hebben we de bijdrage aan bijvoorbeeld vegen en bladruimen opnieuw vastgesteld. De gehanteerde uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage F.

6.2 Personeel
In de vorige planperiode hebben we de huidige formatieruimte getoetst aan de hand van de Leidraad riolering
(module D2000). Hiermee wordt de benodigde capaciteit voor de rioleringszorg bepaald aan de hand van de
omvang van de gemeente, het te beheren areaal en de wijze waarop de gemeente haar watertaken heeft
ondergebracht. Hieruit is destijds geconcludeerd dat de beschikbare formatie onvoldoende was. Met de
reorganisatie in de voorgaande planperiode is de formatie op niveau gebracht. Door te ontwikkelen op de juiste
kennis en competenties, en door de juiste mensen op de juiste gemeentelijke watertaken in te zetten is het
realistisch om de voorziene gemeentelijke watertaken met de huidige formatie uit te voeren.
Kennis en competenties
Binnen Platform Water Vallei en Eem is met behulp van de branchestandaard onderzoek gedaan naar de kennis
en competenties binnen de gemeenten en het waterschap. Uit dit onderzoek blijkt dat er in het algemeen een
breed kennisniveau is en dit, waar nodig, wordt aangevuld met de inzet van de uitvoeringsorganisatie (UVO) van
het Platform Water Vallei en Eem of adviesbureaus. Er zijn geen échte knelpunten, maar wel is aandacht nodig
voor databeheer en onderzoek, hydraulische berekeningen, kennis om onderzoeksresultaten te beoordelen en
kennis van nieuwe technieken. Deze kennis is de basis voor goed asset management en belangrijk om de juiste
maatregelen te kunnen nemen.
Binnen het AWT hebben we in een eerder stadium een analyse uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van de
organisatie. Uit deze analyse blijkt dat door specialismen onderling goed te verdelen, we tegemoet kunnen
komen aan het risico op kwaliteitsvermindering. Een deel van de specialistische taken, zoals databeheer rondom
meten en monitoren en systeemanalyse hebben we al ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie. We zien het
samenwerkingsverband dan ook als onderdeel van de organisatie en daarmee streven we naar een optimale
uitwisseling van de kennis, kunde en ervaring binnen het afvalwaterteam en Platform Water Vallei en Veluwe.
Dit leidt tot een kosteneffectieve professionalisering.
Gemeentelijke (water)taken
De gemeentelijke organisatie is zich aan het ontwikkelen tot een flexibele organisatie waarbinnen medewerkers
in hun kracht ingezet worden om gemeentebrede ambities in te vullen. Dit is een positieve ontwikkeling. In de
huidige praktijk is dit bijvoorbeeld al zichtbaar bij de ontwikkeling van integraal beleid, integrale programmering
en de adviseursrol BOR in ruimtelijke projecten.
De vervangings- en afkoppelopgave gaat de komende planperiode onverminderd door. Beschikbare capaciteit
voor de programmering en sturing op de investeringswerkzaamheden is daarmee blijvend nodig.

6.3 Inkomsten en uitgaven
De werkzaamheden die we uitvoeren binnen het product riolering worden gedekt uit de inkomsten van de
rioolheffing. Dit betekent dat het product riolering is. Aan het product riolering is een voorziening gekoppeld
voor toekomstige vervangingsinvesteringen en om fluctuaties in de rioolheffing zoveel mogelijk te kunnen
beperken.
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Uitvoeringsprogramma en voorziening
Aan de hand van bijgestelde uitgangspunten hebben we het uitvoeringsprogramma doorgerekend voor de
periode tot en met 2050. Hierbij is gerekend met een jaarlijkse inflatiecorrectie van 1,75%.
Het kostendekkingsplan (bijlage G) is hiermee geactualiseerd en resulteert op de lange termijn in een verlaging
in de kosten van ca. 8%.
De belangrijkste bijstellingen die van invloed zijn op het uitvoeringsprogramma zijn:
• Met oog op het veranderende klimaat is vanaf deze planperiode voor de lange termijn budget gereserveerd
voor het afkoppelen van hemelwater.
• De budgetraming voor rioolrenovatie door middel van relining is met 33% naar beneden bijgesteld op basis
van ervaringen die de afgelopen planperiode zijn opgedaan.
• Naar aanleiding van renovatie en inspectie aan de randvoorzieningen zijn de investeringsuitgaven verlaagd
en getemporiseerd (gedeeltelijk buiten de periode van dit kostendekkingsplan). Daarnaast zijn ook
de onderhoudskosten naar beneden bijgesteld.
• De onderhoudskosten in het stedelijk gebied zijn verhoogd als gevolg van de doorbelasting van beheerkosten
(paragraaf 6.2) en het invoegen van het structureel beheer van infiltratievoorzieningen.
• In de komende planperiode is aanvullende ruimte gecreëerd om invulling te geven aan de onderzoeks- en 		
ontwikkelopgaven gekoppeld aan de speerpunten uit hoofdstuk 5.
Het geheel aan verwachte uitgaven en inkomsten leidt tot een ontwikkeling van de voorziening zoals
weergegeven in onderstaande afbeelding.

Afbeelding 23: Vergelijk lastenontwikkeling en stand van de voorziening.

We hanteren voor de verschillende investeringen de volgende afschrijvingstermijnen:
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Onderdeel

Afschrijvingstermijn
(technisch & financieel)

Overstortbak in beton

80 jaar

Riolering (vervanging)
Leidingen (PE)
Leidingen (PVC)
Overige bouwkundige onderdelen

60 jaar

Riolering (relining)
IBA (PVC tank)

50 jaar

Stalen rand uitlaat

40 jaar

Overstortbak in asfalt
Signalering
Voeding

30 jaar

Electro-mechanisch (pomp)

20 jaar

Electronica (besturing)

10 jaar

Bij realisatie van de vervangingsinvesteringen actualiseren we deze volledig. In het riooltarief hebben we
spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen opgenomen. Deze spaarbedragen worden gestort
in de Voorziening vervangingsinvesteringen riolering. In het jaar van investeren halen we de spaarbedragen uit
de voorziening en brengen deze in mindering op de vervangingsinvestering. Vanwege de huidige stand van de
Voorziening vervangingsinvesteringen riolering kunnen we in de praktijk alle investeringen nog in datzelfde jaar
volledig afboeken: de boekwaarde wordt telkens gereduceerd tot € 0,-. Dit is gunstig voor de ontwikkeling van
de rioolheffing op de lange(re) termijn.
Rioolheffing
De gebruikers van de riolering (particulieren, bedrijven en instellingen) betalen een rioolheffing aan de
gemeente voor het uitvoeren van de taken behorende bij de zorgplichten riolering. In de financiële
doorrekening hebben we voor de opbrengsten de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• De ontwikkeling van de rioolheffing is zodanig opgebouwd dat kostendekkend gewerkt wordt en de
voorziening over de periode 2018-2050 positief blijft, maar wel richting nullijn loopt.
• De totale bruto heffingsinkomsten (exclusief kwijtschelding) bedragen voor 2018: € 10,6 miljoen.
• De totale kwijtschelding voor 2018 bedraagt € 85.000 (0,8% van de bruto inkomsten).
Dit percentage nemen we jaarlijks op als mindering op de totale heffingsinkomsten.
• De verlaging van de rioolheffing voor 2018 bedraagt -7% en komt daarmee op een bedrag van € 154,84.
• De verhoging van de rioolheffing in de resterende planperiode (2019-2022) bedraagt 0%.
• Vanaf 2023 verhogen we de rioolheffing jaarlijks met 1,75% (oplopend tot 3,75% vanaf 2045).
• We gaan voor de planperiode uit van een areaaluitbreiding van 500 woningen, voor de periode 2023 - 2029
van 400 woningen en vanaf 2030 van 250 woningen.
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Afbeelding 24: ontwikkeling rioolheffing.

De geringere stijging van de rioolheffing ten opzichte van de vorige planperiode is voornamelijk toe te schrijven
aan de bijstelling van het uitvoeringsprogramma en de actuele hoogte van de voorziening.
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Bijlage A Begrippen
Aanbod op RWZI
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.
Afvalwaterakkoord
Een akkoord tussen waterschap en gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en
afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling van
(meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort.
Afvloeiend regenwater
Neerslag die tot afstroming komt.
Afkoppelen/niet-aankoppelen
Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en aansluiten
op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard oppervlak op een
vuilwatersysteem.
Afnamehoeveelheid
De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden.
Afvalwater
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen. De meerwaarde van water wordt kinderen op een speelse manier bijgebracht.
Afvalwaterinstallatie
Een (toekomstige) installatie die het afvalwater ter plaatse verwerkt tot grondstoffen.
Afvalwatersysteem
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen,
persleidingen, AWZI).
Algemene regels
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt:
de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of
het (water)milieu.
Asset management
Maximaliseren van de waarde van bezittingen door het optimaal uitbalanceren van onderhoud en vervanging in
relatie tot kosten, prestaties en risico’s.
Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP
Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de AWZI wordt getoetst voor
de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en waterbeheerder.
In een verbreed BRP zijn de zorgplichten grondwater en regenwater meer expliciet uitgewerkt.
Bedrijfsafvalwater
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is.
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Blauw-groene verbindingen
Aaneenschakeling van water- en groenvoorzieningen, goed te combineren met natuurontwikkeling
en opvang/infiltatie van regenwater.
Circulaire economie
Economie gericht op en maximaal hergebruik van (afval)stoffen.
Drukriolering
Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt verpompt
naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied. Het systeem is niet geschikt
voor het transporteren van regenwater.
Douchewarmte-wisselaar
Voorziening in het doucheputje/afvoerleiding voor de terugwinning en hergebruik van warmte.
Energie- en grondstoffenfabriek
Aangepaste RWZI voor de terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater en biomassa.
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)/verbreed GRP
Een strategische nota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende planperiode
is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het GRP is een verplicht
planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet).
In een verbreed GRP zijn de watertaken mbt de zorgplichten stedelijk afvalwater, grondwater en regenwater
concreet uitgewerkt.
Gemengd rioolstelsel (GEM)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.
Gescheiden rioolstelsel (GS)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden Ingezameld en
afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt
rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Gidsprincipe
Leidraad of handelingsperspectief om een bepaalde waarde te realiseren.
Groene berging
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.
Groen dak
Begroeid dak, heeft niet alleen een beschermende functie, maar vangt ook fijn stof af, werkt verkoelend,
vertraagt de waterafvoer en draagt positief bij aan vergroening van de stad.
Grondwater
Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie.
Hittestress
Het optreden van extreme hitte door een ongunstige combinatie van zonnestraling, temperatuur en
bebouwing. Dit treedt meestal op in dicht bebouwde centra met een laag ventilatievermogen.
Hoofdrioolgemaal
Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt
getransporteerd naar een AWZI.
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Huishoudelijk afvalwater
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.
Hydraulische afvoercapaciteit
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren.
IBA
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een verbeterde septic-tank.
Industrieel afvalwater
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.
Ingrijpmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten
worden opgesteld.
Infiltratievoorziening
Een waterdoorlatende ondergrondse voorziening die het regenwater opvangt en het langzaam laat wegzakken
in de bodem.
Inspecteren
Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.
Kapitaallasten
De langjarige kosten verband houdend met een nieuwe investering die niet direct is afbetaald.
LCA
Levens Cyclus Analyse, analyse van de benodigde materialen, energie en kosten over de levensduur van een object.
Maaiveld
Veelgebruikte term om een hoogte aan te kunnen relateren. Meestal is bedoeld het straatniveau of de hoogte
van een groenstrook.
Nieuwe sanitatie
Geheel van duurzame sanitaire voorzieningen zoals composttoiletten, natuurlijke filters e.d. voor de lokale
verwerking van afvalwater.
Omgevingsgericht
Rekening houdend met de gewenste toekomstige inrichting van het openbare gebied.
Openbare riolering
Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de gemeente).
Overlastfrequentie
Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van
o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit.
Overnamepunt
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem
van het waterschap.
Persleiding
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt afgevoerd.
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Randvoorziening
Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of bergen
van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de waterkwaliteit.
Regenwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.
Regenwatersysteem Zie “RWA-systeem”.
Regenwateruitlaat
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging.
Regenweerafvoer (rwa)
Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater.
Regenwatertuin
(Gedeelte van ) een tuin speciaal ingericht voor de opvang en verwerking van regenwater. Bijvoorbeeld een
verlaagd gedeelte, waar het regenwater in kan wegzakken of een vijver met opvangcapaiteit voor regenwater.
Relinen
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de vorm van een in te
brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.
Regenwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van regenwater.
Restlevensduur
Resterende levensduur van een riool, gebaseerd op de toestand van het riool (technische restlevensduur) of de
leeftijd van het riool (theoretische restlevensduur).
Retentiebassin
Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater.
Riolering
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van
afvalwater.
Rioleringsbeheer
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem.
Rioolheffing
De belasting die bewoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering.
De heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens
het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het
afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.
Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP
In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd.
Het bevat o.a. onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP is het onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen.
Rioolbeheerder
Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente).
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Rioolgemaal
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.
Riooloverstortput
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een
voorziening of direct op oppervlaktewater.
Rioleringssysteem
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Rioolwaterzuivering (RWZI)
Een inrichting (werk) waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen.
Riothermie
Techniek om thermische energie (warmte) te onttrekken aan het afvalwater en deze her te gebruiken,
bijvoorbeeld voor de verwarming van en zwembad.
RWA-systeem
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.
Sanitatie
Geheel van sanitaire voorzieningen zoals waterleiding, riolering, sanitair e.d. en voorlichting over nut en noodzaak van hygiënische leefomstandigheden als preventieve maatregeltegen gezondsklachten/ziekten.
Stedelijk afvalwater
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater
of ander afvalwater.
Transitie
Een geleidelijke ombuiging van een bestaande situatie naar een toekomstig gewenste situatie. Bijvoorbeeld de
transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie.
Vacuümtoilet
Een vacuüm toilettransporteert d.m.v. drukverschil het afvalwater van toiletten, douches en wastafels. Door de
kleine leidingdiameters werkt het waterbesparend.
Vacuüm riolering
Rioleringssysteem dat het afvalwater transporteert d.m.v. drukverschil. Dit systeem is niet geschikt voor het
transport van regenwater.
Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel
vuilemissiereductie.
Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt ver pompt naar de AWZI of
alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.
Verhard oppervlak
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het rioleringsssysteem.
Voedselrestenvermaler
Voorziening in de gootsteen die de grove delen vermaalt tot een vloeibare massa
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Vrijvervalriolering
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht.
Vuilemissie
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via riooloverstortputten
wordt geloosd op oppervlaktewater.
Vuilwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.
Vuilwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.
Waarschuwingsmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek benodigd.
Wadi
Een bovengrondse droogstaande groenvoorziening die het regenwater opvangt en langzaam laat wegzakken in
de bodem.
Waterpasserende/waterdoorlatende verharding
Verharding (meestal wegbestrating) die het regenwater laat passeren via grof materiaal in de voegen
(waterpasserend) of via het poreuze materiaal (waterdoorlatend).
Water-op-straat
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat
regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit.
Wateroverlast
Het verschijnsel dat “water op straat” overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige
onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).
Zorgplicht stedelijk afvalwater
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de
binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.
Zorgplicht regenwater
De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend regenwater, voor zover van
degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan
worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.
Zorgplicht grondwater
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de
zorg van het waterschap of de provincie behoort.
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Bijlage. B Zorgplichten riolering
Zorgplicht stedelijk afvalwater
De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet).
In artikel 10.33 is de wettelijke verplichting vastgelegd:
1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de
binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar
een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.
2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke
systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door
een gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het
gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.
Zorgplicht hemelwater
De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet).
In artikel 3.5 is de wettelijke verplichting vastgelegd:
1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van
degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan
worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.
2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder
het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging,
het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het
oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.
Zorgplicht grondwater
De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet).
In artikel 3.6 is de wettelijke verplichting vastgelegd:
1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen
teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet
tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater,
waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet
na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater en het
afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.
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Bijlage C Huidige situatie
In deze bijlage geven we inzicht in de belangrijkste kenmerken van de riolering en het watersysteem,
het functioneren en de algemene kwaliteitstoestand.
Al het afvalwater van Ede wordt gezuiverd in de RWZI Ede. De inzameling van afvalwater binnen de bebouwde
kom vindt plaats door vrijverval riolering en mechanische riolering. Het afvalwater wordt via vrijverval riolering,
rioolgemalen en persleidingen uiteindelijk getransporteerd naar het overnamepunt. Vanaf daar transporteert
het waterschap dit water naar de rioolwaterzuivering.

		
Vrij verval riolering
- Gemengde riolering
- Gescheiden DWA
- Gescheiden RWA

Areaal
367 km
71 km
136 km

Specificatie RWA:
- RWA-riolering (rwa van de weg)
- RWA-riolering
- Verbeterd gescheiden RWA

42 km
74 km
20 km

Hoofdgemalen

86 st

Randvoorzieningen

19 st

Mechanische riolering
Persleidingen drukriolering
Pompunits drukriolering
Opvoergemalen drukriolering
IBA’s

366
2098
23
97

km
st
st
st
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Bijlage D Terugblik periode 2013-2017
Stedelijk afvalwater
Doelen vGRP 2013-2017

Doelen Waterplan 2013-2017

• Doelmatige inzameling

• Stelsel op Orde: blijvende aandacht voor water-op-straat
in kritische gebieden

• Doelmatig transport

• Stelsel op Orde: minizuiveringen worden duurzaam
verbeterd

• Voorkomen / verminderen van vuiluitworp
naar bodem-, grond- en oppervlaktewater

• Stelsel op Orde: aandacht voor foutieve aansluitingen
van regenwaterlozingen

Rioolaansluitingen
Alle percelen waar afvalwater vrijkomt binnen ons gemeentelijk gebied hebben we in de afgelopen periode
van een rioolaansluiting voorzien, uitgezonderd specifieke situaties waar lokale behandeling doelmatiger is.
Bovendien hebben we de gemeentelijke minizuiveringen (IBA II en III) duurzaam verbeterd. Hiermee voldoen
de omgebouwde IBA’s aan de lozingseisen (klasse II).
Ongewenste lozingen
Om te voorkomen dat er schade aan ons rioolstelsel of aan de RWZI ontstaat mogen er geen ongewenste
lozingen op de riolering plaatsvinden. We hebben echter niet kunnen voorkomen dat er af en toe instroom en
afvoer van schadelijke stoffen is geweest in het riool. Incidenten (bij bedrijven) kunnen immers altijd gebeuren.
Om ongewenste lozingen te beperken lichten we bedrijven en bewoners voor. Bovendien proberen we de
regels zoveel mogelijk te controleren en handhaven.
Foutieve aansluitingen
Foutieve aansluitingen van regenwater op de drukriolering is afgelopen periode een probleem gebleven. We
hebben dit actief aangepakt door een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek bestond uit het uitroken van de
riolering en het doorrekenen van het stelsel. Bewuste of onbewuste aankoppeling blijft echter optreden en is
daarom een structureel aandachtspunt dat we ook hebben opgenomen in het onderhoudsbestek.
Afvoercapaciteit
We zijn een uitgestrekte gemeente met een relatief groot buitengebied. Ons stelsel bevat daarom lange
persleidingen en een uitgestrekt drukrioleringsysteem. De verblijftijden zijn hierdoor lang met als gevolg
zuurstofloos afvalwater waardoor overmatige aanrotting optreedt. Dit is een hardnekkig probleem.
Door middel van zuurstofinjectie bestrijden we dit fenomeen en we hebben verdere optimalisatie als onderdeel
opgenomen in het onderhoudscontract.
Staat van het stelsel
We hebben voldoende rioolinspecties uitgevoerd om te kunnen stellen dat rioolstelsel in Ede in goede staat is.
Wel zijn er enkele gebruikelijke aandachtspunten.
In het voorgaande GRP was sprake van een theoretische vervangingspiek vanaf 2020-2025 (30-40 km per jaar).
De ingezette strategie bestond uit het uitvlakken en deels naar voren halen van deze piek (naast de ca. 1-2 km
aan noodzakelijk vervangingen ook ca. 6 km per jaar vervangen en relinen.
Bij wegvervanging wordt een integrale beoordeling gedaan. Als het onderliggende riool niet nog 25 jaar
meegaat, wordt deze als “te vervangen” gelabeld. Weg- / wijkplanning is eigenlijk leidend boven rioolbeheer.
Met behulp van moderne putfoto-technieken is onderzoek gedaan. Hieruit is gebleken dat in wijken waar vervangingsmaatregelen gepland waren maar in 2% van de gevallen is echt iets aan de hand was. De toegenomen
vervangingsopgave wordt dus overwegend gevormd door de gevolgde integrale aanpak. Omdat de staat van de
riolering nog rek in de tijd toelaat biedt dit kansen voor een meer integrale aanpak.
De verbindingen tussen oude riolen blijven kwetsbare punten. Door vervanging en reparatie van oude riolering
voorkomen we instromend grondwater en uittredend rioolwater zoveel mogelijk.
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Regenwater
Doelen vGRP 2013-2017

Doelen Waterplan 2013-2017

• Doelmatige inzameling

• Afkoppelen: bij nieuwbouw en reconstructie geen
aansluiting op gemengde riolering

• Doelmatige verwerking

• Afkoppelen: in 2020 20% van het verharde oppervlak
afgekoppeld

• Doelmatig transport

• Afkoppelen: onderzoek naar effect van reeds uitgevoerde
afkoppelprojecten
• Meten en monitoren: inzicht in werkelijk systeemgedrag
vergroten

Verwerking regenwater
De primaire verwerking van regenwater gebeurt op eigen terrein van de perceeleigenaren, voor overtollig
regenwater hebben we afvoermogelijkheden naar openbaar gebied gecreeërd. Bepaalde wijken in onze
gemeente zijn rijk aan grote loofbomen met als gevolg dat er veel bladval in de herfst is. Ondanks grote
inspanningen om dit blad te verwijderen hebben we niet kunnen voorkomen dat er zo nu en dan kolken tijdelijk
verstopt zijn geraakt waardoor er op beperkte schaal water op straat blijft staan.
Afgelopen periode is gebleken dat de berging en afvoercapaciteit niet toereikend was om een aantal extreme
neerslaggebeurtenissen op te kunnen vangen. Tijdens deze gebeurtenissen is er een aantal keer wateroverlast
geweest in de kelders van woningen en gebouwen. Het basisrioleringsplan is verouderd en dient te worden
geactualiseerd.
Scheiden van waterstromen
We hebben bij nieuwbouw in de afgelopen planperiode aandacht gehad voor het gescheiden houden van de
vuilwater- en regenwaterstromen. Regenwater infiltreert in basis in de bodem of stroomt, afhankelijk van de
omstandigheden, via de riolering richting oppervlaktewater.
Bij bestaande bouw hebben we actief ingezet op afkoppelen van afvoerend verhard oppervlak. In Bennekom-Oost hebben we de afgelopen planperiode in combinatie met het uitvoeren van beheermaatregelen een
aantal projecten gerealiseerd waar de openbare ruimte is afgekoppeld van de riolering. Ook hebben we het
regenwater van alle particuliere percelen bij B’buurt en Stationsweg afgekoppeld. In Bennekom-Oost hebben
we een start gemaakt met het afkoppelen van particuliere percelen.
Meten en monitoren
Er is een flinke slag gemaakt voor het op orde brengen van de basis. De effecten van afkoppelen zijn met de
huidige meetinformatie nog slechts beperkt inzichtelijk te maken. Het in beeld brengen van het daadwerkelijk
systeemgedrag door middel van praktijkmetingen is een speerpunt voor de komende planperiode.
Voor de mechanische riolering zijn storingsanalyses gemaakt door het samenwerkingsverband (UVO) en
is een storingsanalyse opgenomen in het onderhoudscontract. Met het inzicht in het functioneren kunnen
maatregelen worden getroffen die het onderhoud optimaliseren.

61

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN EDE 2018-2022

Grondwater
Doelen vGRP 2013-2017

Doelen Waterplan 2013-2017

• Invulling grondwaterzorgplicht

• Grondwaterkwantiteit: continu inzicht houden in het
verloop van grondwaterstanden
• Grondwaterkwantiteit: optimalisatie grondwaterregime
Rietkampen
• Grondwaterkwantiteit: invulling geven aan grondwater
zorgplicht
• Grondwaterkwaliteit: schoonhouden van het grondwater
• Grondwaterkwaliteit: beheersing risico’s grondwaterver
ontreinigingen
• Grondwaterkwaliteit: inzicht in impact van WKO-systemen
op grondwater

Grondwaterkwantiteit
Vanuit het samenwerkingsverband is er bijzondere aandacht voor een goed functionerend grondwater
meetnet. Bij uitval wordt snel geschakeld zodat de continuïteit van de meetreeks geborgd blijft.
Het beheer van ontwateringsvoorzieningen is budgetgestuurd en weinig gericht op het daadwerkelijk functioneren. Dit beheerregime leidt op dit moment niet tot problemen maar een meer planmatige aanpak draagt bij
aan optimalisatie van het functioneren.
Door de aanpak van grondwaterverontreiniging is de optimalisatie van het grondwaterregime in de Rietkampen
voorlopig niet mogelijk. Na realisatie van het project Enka-leiding kan dit opnieuw worden bepaald.
In de afgelopen planperiode hebben geen extreme situaties met grondwateroverlast plaatsgevonden. Daar
waar meldingen zijn geweest is in het kader van de zorgplicht gehandeld door aard van het probleem te onderzoeken en te komen tot een passende oplossing.
Grondwaterkwaliteit
Bij afkoppelen houden we rekening met de grondwaterkwaliteit. Op particulier terrein vindt beperkte controle
plaats, maar we stellen wel kaders in de vergunning op het gebied van uitlogende materialen.
Op een aantal locaties in Ede is sprake van een bestaande grondwaterverontreiniging. Hier doen we wat wettelijk
nodig is. De trend is wel dat we steeds minder actief saneren. In plaats daarvan monitoren we vooral. Vanuit de
vakgroep Bodem schrijven we, vanuit bodemwetgeving, onderzoek voor waarmee we nieuwe verontreinigingen
kunnen constateren (die dan opgeruimd moeten worden). Van regulering is in Ede op dit moment geen sprake.
Vanuit de discipline bodem is het nodige inzicht (landelijk) aanwezig, bijvoorbeeld vastgelegd in het
onderzoeksprogramma meer met bodemenergie1..”

Oppervlaktewater
Doelen vGRP 2013-2017

Doelen Waterplan 2013-2017
• Oppervlaktewater: Blijvend inzicht in ontwikkeling van
waterkwaliteit en ecologie
• Oppervlaktewater: Beheer en onderhoud afgestemd op
het bereiken van streefbeelden

Conform de gestelde streefbeelden zijn de werkzaamheden opgenomen in de bestekken ter uitvoering.

62

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN EDE 2018-2022

Beheer / Bedrijfsvoering
Doelen vGRP 2013-2017

Doelen Waterplan 2013-2017

• Minimale overlast voor de omgeving

• Stelsel op Orde: integrale werkwijze bij
rioleringsmaatregelen

• Effectief rioleringsbeheer

• Stelsel op Orde: inzet relining bij vervangingsopgave
• Grondwaterkwantiteit: Optimaal beheer van
ontwateringssystemen
• RO: water als structurerend element vroegtijdig
onder de aandacht
• RO: aandacht van gemeente en waterschap voor alle
wateraspecten in watertoets
• RO: stimuleren duurzame en niet-uitlogende
bouwmaterialen
• RO: water meer zichtbaar maken; water als kwalitatieve
drager in de openbare ruimte
• RO: water meer zichtbaar maken; water als kwalitatieve
drager in de openbare ruimte

Stankoverlast
In de kern Ede is aan de Ruijterstraat sprake van stankoverlast. In het verleden is dit probleem al eerder
opgetreden en hebben maatregelen een tijdelijk (aantal jaren) effect gehad. Er loopt een onderzoek naar de stankklachten om adequate maatregelen te kunnen treffen.
Calamiteiten
Direct handelen bij calamiteiten is een blijvend aandachtpunt. Een deel van het stelsel wordt op basis van
preventief beheer op orde gehouden. Daarnaast zijn er onderdelen van het stelsel waarbij dat niet mogelijk is.
Hier zal door middel van correctief beheer het stelsel op orde worden gehouden.
Water binnen (integrale) projecten
Het watertoetsproces vullen we in door vroegtijdig betrokken te zijn bij planontwikkeling en vroegtijdig de aandachtspunten ten aanzien van de wateropgave binnen het project kenbaar te maken. Er zijn ook heldere afspraken
met het waterschap wanneer zij betrokken dienen te worden.
Water volledig naar wens implementeren in plannen en ontwikkelingen lukt niet altijd omdat telkens de afweging
gemaakt moet worden tussen meerdere belangen. Binnen het planproces wordt de wateropgave zo goed mogelijk
als kwalitatieve drager en in aansluiting met de bij de omgeving (geohydrologische omstandigheden) ingepast.
Duurzaam materiaal gebruik staat in de voorschriften (DIBOR, vergunningen, etc.) maar er wordt niet actief op gestuurd.

Samenwerking en Communicatie
Doelen vGRP 2013-2017

Doelen Waterplan 2013-2017
• Samenwerking: behouden en verder ontwikkelen goede
samenwerking waterschap en gemeente
• Samenwerking: actieve rol behouden in Platform Water Vallei en Eem
• Samenwerking: proactieve houding in bevorderen afstemming tussen beleidsvelden
• Communicatie: in stand houden en verbeteren waterloket;
registratie en afhandeling van klachten op éénduidige wijze
• Communicatie: stimuleren waterbewustzijn door inzicht
geven in functioneren watersystemen en waterketen
• Communicatie: gericht wijzen van burgers en bedrijven op
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Integrale benadering
Bij alle maatregelen aan de riolering wordt een integrale werkwijze gehanteerd. Naast het rioolbeheer wordt
ingespeeld op kansen vanuit andere opgaven zoals het wegbeheer, inrichting openbare ruimte, etc.
Sinds laatste reorganisatie is flinke stap gezet in integraal- wijkgericht werken met de komst van het UvP en KIP.
Integrale afstemming van opgaven vindt procesmatig plaats (voor de start van het project). Op dagelijks beheer
bestaat ook de behoefte om dit meer integraal aan te pakken. Bijvoorbeeld afstemming ten aanzien van vegen
versus kolkenzuigen of meer regie op veegwerk ten behoeve het functioneren van infiltrerende bestrating.
Samenwerking
De onderlinge afstemming tussen gemeente en waterschap verloopt goed. Er is sprake van gezamenlijke
planuitvoering (baggerplanning / Ecoscan), een gezamenlijk bestek t.a.v. het rietbeheer en afstemming over de
nieuwe Legger. Daarnaast is er veelvuldig contact bij ruimtelijke projecten in het kader van het watertoetsproces.
Gedurende de planperiode heeft Ede zich actief in gezet zowel in platformverband als binnen het Afvalwaterteam. Tijdelijk is een ambtelijk lid van Ede betrokken geweest in het kernteam en daarnaast is Ede tot op heden
trekker van afvalwaterteam Ede, Barneveld, Veenendaal. Tevens zijn we lid van de klankbordgroep Grondwatermeetnet. Op inhoud is de gemeente actief betrokken bij diverse projecten die spelen in de regio.
Met de reorganisatie van het cluster LV is er veel veranderd in rollen en verantwoordelijkheden, integraal
werken heeft een centrale rol gekregen. Medewerkers binnen vakgroep water en riolering zetten zich actief in
om de integraliteit, zowel op beleids- als beheerniveau, te versterken.
Communicatie
Er is een Klant Contact Centrum (KCC) ingericht waar via diverse kanalen (mail, telefoon, etc.) meldingen
centraal binnen komen. De klachtenregistratie via het KCC is 100%, maar weinig specifiek. Aard van de melding
wordt beperkt opgeslagen. De afhandeling van klachten wordt door de vakgroep adequaat opgepakt.
Algemene communicatie heeft in de afgelopen periode beperkt aandacht gehad. Bij projecten en in het
bijzonder gemeentelijke afkoppelprojecten hebben we actief gecommuniceerd over het functioneren van het
watersysteem en waterketen. Daarbij is ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de eigen verantwoordelijkheid.
Aandachtspunt is gerichte communicatie (die eventueel herhaald wordt) over goed gebruik van voorzieningen
op eigen terrein of in de eigen straat. Het is hierbij belangrijk dat de juiste (gebruikers)informatie bij de bewoner terecht komt. Buiten projecten om is communicatie over eigen verantwoordelijkheid en goed rioolgebruik
onderbelicht gebleven”.
Als gemeente besteden we jaarlijks aandacht aan voorlichting aan de gebruikers van de riolering over een goed
rioolgebruik. Het vergt voortdurend aandacht om de burgers daarvan bewust te maken en te houden. Ondanks
de inspanningen op het gebied van voorlichting is niet met zekerheid te zeggen dat alle gebruikers daadwerkelijk bekend zijn met wat wel en niet mag en zich daar ook aan houden.
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Bijlage E GIDSPRINCIPES
Ede in 2050 waterproof
We gebruiken regenwater waar het valt
We geven regenwater zo veel mogelijk ter plekke een nieuwe functie. We houden het bijvoorbeeld vast om
er het toilet mee te spoelen of de tuin mee te sproeien. En we zorgen er voor dat het grondwater wordt aangevuld. Alleen als we het regenwater lokaal niet meer kunnen gebruiken of vasthouden, voeren we het af. In
stedelijk gebied, waar de temperatuur zo’n vijf graden hoger kan zijn dan in het buitengebied, kunnen groen en
open waterpartijen een belangrijke functie vervullen om de hittestress te verminderen, zeker met het oog op de
verwachte temperatuurstijging van zo’n 1,5 tot 2 graden in 2050.
We benutten de inrichting van de openbare ruimte
We hanteren een andere filosofie bij het verwerken van regenwater. De bovengrondse inrichting, het verloop
van het maaiveld, wordt voortaan als het primaire systeem benaderd. Regenwater wordt op deze wijze méér
zichtbaar en tegelijk zo gestuurd dat we overlast en schade zo veel mogelijk voorkomen of verminderen.
Hiervoor gebruiken we actuele afstroomkaarten. Pas als verwerking bovengronds niet mogelijk is, kiezen we
voor afvoer via ondergrondse infrastructuur. Hiervoor geldt het principe “Practice what you preach”: we geven
het goede voorbeeld door als overheid bijvoorbeeld groene daken aan te leggen, regenwater zichtbaar te
verwerken op eigen terrein e.d. Ook zorgen we ervoor dat we zo vroeg mogelijk betrokken worden bij projecten.
We stellen hoge(re) eisen aan de bescherming tegen wateroverlast in gebieden met economische en
bezoekersintensieve functies
Ede blijft investeren in een uitstekende bereikbaarheid. Zo accomoderen bijvoorbeeld de KennisAs en de bedrijven-as in Ede centrale gebieden bezoekersintensieve functies. Maar ook winkelgebieden in de dorpen moeten
goed bereikbaar zijn. Met betrekking tot water stelt de gewenste bereikbaarheid eisen aan het beschermingsniveau tegen wateroverlast. Waar noodzakelijk wordt verhoogd gebouwd of de onderste verdieping zodanig
ingericht dat de schade door wateroverlast beperkt blijft.
We streven naar een duurzame en gezonde stad
Bodem, groen en water zijn waardevol in functionele zin als ook voor biodiversiteit, gezondheid, en klimaatadaptatie: ons groen kapitaal. Uitbreiding is denkbaar om waardevol stedelijk groen, water en openbare ruimte te behouden. Nieuwbouw en herontwikkeling van bestaand vastgoed draagt bij aan energietransitie en leefbaarheid.

Regenwater en grondwater in balans
We houden schoon water schoon
Het klinkt misschien heel voor de hand liggend, maar is het niet. In Nederland wordt bij tweederde van de
woningen het overtollige regenwater samen met het gebruikte water naar de afvalwaterzuivering afgevoerd.
Dat willen we niet meer. Het schone regenwater willen we zo veel mogelijk ter plekke gebruiken en het gebuikte water willen we zo geconcentreerd mogelijk houden om energie en grondstoffen terug te kunnen winnen.
We garanderen de drinkwaterwinning
De geschetste ontwikkelingen oefenen in een bepaalde mate invloed uit op de kwantiteit en kwaliteit van
het grondwater. De mate waarin is afhankelijk van het type bodem, het grondwaterpeil en de stoffen. Er zijn
binnen Regio Vallei en Veluwe dan ook geen gezamenlijke gidsprincipes opgesteld. Duidelijk is dat alle
handelingen erop gericht moeten zijn om nieuwe grondwater verontreinigingen te voorkomen en de bestaande
drinkwaterwinningen veilig te stellen. Ook willen we in verdrogingsgevoelige gebieden zoveel mogelijk
regenwater infiltreren.
Vasthouden, bergen en afvoeren
In Nederland is het beleid ‘vasthouden, bergen, afvoeren’. Het regenwater wordt eerst zoveel mogelijk lokaal
vast gehouden, dan geborgen in oppervlaktewater of andere bergvoorzieningen, en pas als dit niet mogelijk is,
wordt het regenwater afgevoerd.
Door het regenwater tijdelijk lokaal vast te houden, kan overbelasting van het oppervlaktewater en de riolering
en daaruitvolgende schade worden beperkt.
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Ede in Nederlandse top duurzame afvalwaterketen
We blijven gebruikt water hygiënisch verantwoord verwerken
De aanleg van riolering en afvalwaterzuivering heeft enorm bijgedragen aan de volksgezondheid. Lezers van de
British Medical Journal hebben waterleiding en riolering zelf als belangrijkste medische uitvindingen na 1840
bestempeld. Hoewel we dit gegeven in de dagelijkse praktijk wel eens dreigen te vergeten (we doen gewoon ons
werk…) zullen we altijd hygiënisch verantwoord met gebruikt water om blijven gaan.
We behouden tenminste het huidige comfort
Het verwerken van gebruikt water in de woning gaat bijna ongemerkt. Dat willen we zo houden om een grootschalige transitie naar nieuwe, duurzame oplossingen te krijgen. Het betekent overigens niet dat er niks mag veranderen.
We winnen warmte terug in huis
Warmte is de belangrijkste energiecomponent in gebruikt water, ongeveer vier keer zo veel als de chemische energie. Om de warmte effectief terug te winnen, zal dit zo dicht mogelijk bij de bron plaats moeten vinden, dus ín huis.
Dat kan bijvoorbeeld door de warmte uit douchewater terug te winnen. Douchewater draagt voor meer dan de
helft bij aan de thermische energie in gebruikt water.

Afbeelding 25: Technieken voor warmte terugwinning

We winnen grondstoffen terug
Door het terugwinnen van fosfaat en andere grondstoffen zoals cellulose en alginaat, leveren we een
betekenisvolle bijdrage aan het sluiten van kringlopen. De hoeveelheid fosfaat in gebruikt water in Nederland is
bijvoorbeeld ongeveer gelijk aan de totale kunstmestbehoefte.
We zien de burger als afnemer én leverancier
De burger krijgt ineens een bijzondere rol in de afvalwaterketen. Naast de gebruikelijke rol als afnemer van
afvalwaterdiensten worden burgers nu ook leverancier van energie en grondstoffen. Door burgers de waarde
van gebruikt water te laten ervaren, zullen zij eerder actief bijdragen aan de transitie in de afvalwaterketen.
Het vraagt om het klein houden van kringlopen. Zo kunnen bijvoorbeeld zakken met mestkorrels worden
uitgedeeld, die in de ‘eigen’ afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn geproduceerd.
We verwerken/hergebruiken gebruikt water op meerdere schalen
Er is niet één optimale schaal voor het zuiveren van afvalwater. In de stad kom je tot andere oplossingen dan in
het landelijk gebied. Bovendien hebben de aard en omvang van huishoudelijke en bedrijfslozingen invloed op
de te kiezen techniek en schaal. Er komt wel meer aandacht voor kleinere systemen, een deel van de energie in
de wijk kan bijvoorbeeld teruggewonnen zijn uit het gebruikte water. Het past in een lijn met zelfvoorzienende
woonconcepten. Al met al denken we steeds meer in een lijn van huis naar straat naar wijk naar regio: wat op
huisniveau kan en rendabel is, doen we op huisniveau; zo niet, dan op straatniveau, etc. Waar effectief
zamelen we afvalstoffen zo veel mogelijk gescheiden in, dus ook urine en fecaliën. Op deze wijze kunnen we
door effectieve terugwinning van grondstoffen de waarde van het gebruikte water maximaal benutten en
tegelijk specifieke probleemstoffen, zoals geneesmiddelen, effectief verwijderen.
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Iedereen is waterpartner
We dragen bij aan levensloopbestendige wijken/buurten
Ruimtelijke ontwikkelingen staan in dienst van het functioneren ervan en passen bij de eigenheid. Community-building zorgt voor sociale cohesie. De besluitvorming is gebaseerd op burgerparticipatie en co-creatie en
niet op blauwdrukplanning vanuit de gemeente. Het zoveel mogelijk zelf verwerken van regenwater op eigen
terrein en initiatieven tot het zelf verwerken van afvalwater passen binnen dit principe.
We benutten krachtige en complementaire brandpunten voor waterrecreatie en waterbeleving
Brandpunten zijn samenhangende en levendige gebieden met meerdere elkaar versterkende bezoekersintensieve functies. Dit biedt kansen voor het versterken van watergerelateerde recreatie en de waterbeleving ten
behoeve van een hoger waterbewustzijn.
We gebruiken water om de herkenbaarheid van woonmilieus te versterken
De variëteit en kwaliteit van het landschap kleurt en vormt de stadsontwikkeling. Er zijn in hoofdzaak drie
woonmilieus, veluws, oud-dorps en vallei, die sterker herkenbaar moeten worden. Groen en water worden meer
beleefbaar en de cultuurhistorische elementen worden gekoesterd.
We gaan op zoek naar meerwaarde
We willen als overheden samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden goede voorzieningen in
de wijk realiseren. We gaan op zoek naar meerwaarde: wat kunnen we realiseren als de straat toch open gaat?
Niet vanaf de tekentafel, maar samen met de belanghebbenden. Daarom maken we de opgave meer zichtbaar.
We zorgen voor ritme- en tempo-projecten
Om het bewustzijn rond water in de wijk of stad te vergroten zal het onderwerp regelmatig aandacht moeten
krijgen. We creëren daarvoor ritme-projecten. Dit zijn projecten waarbij regelmatig iets gebeurt waar bewoners,
bedrijven en bestuurders actief bij betrokken zijn en waarover in de streekkrant geschreven wordt. De aandacht
richt zich op voortgang en communicatie. Tempo-projecten zijn gericht op ‘meters maken’, bijvoorbeeld vervangingsprojecten. De aandacht richt zich daarbij op realisatie.
We initiëren en participeren in wijkontwikkeling
Als overheid geven we aan welke problemen wij aan willen pakken en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.
Andere belanghebbenden kunnen dan aangeven welke problemen zij graag willen aanpakken. Gezamen kunnen
we dan ideeën formuleren, waarbij de verschillende wensen zo goed mogelijk in onderlinge samenhang worden
ingevuld. Door eigen initiatief en inzet van bewoners is er meer mogelijk dan we als overheid alleen kunnen
realiseren.
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Bijlage F Doorbelasting beheerkosten
Aanleiding
Met het vaststellen van de perspectiefnota 2016 -2019 is invulling gegeven aan de bezuinigingsopgave die
voorligt. Eén van de bezuinigingsvoorstellen is de doorbelasting van werkelijk gemaakte beheerskosten aan het
product riolering. Vrij vertaald betekent dit dat kosten die (gedeeltelijk) toe te schrijven zijn aan het product
riolering ook daadwerkelijk vanuit het product riolering worden betaald, waardoor de lasten op de algemene
middelen worden verlicht.
Werkzaamheden bekostigd vanuit de rioolheffing moeten gerelateerd zijn aan de zorgplicht voor afvalwater,
hemelwater of grondwater. Aandachtspunt bij doorbelasting is daarom de toetsing op rechtmatigheid.
Methodiek doorbelasting
Voor het bepalen van een rechtmatige doorbelasting van kosten vanuit het product riolering zijn geen zijn geen
harde criteria beschikbaar die als basis kunnen dienen. Om te komen tot een methodische aanpak of onderdelen
al dan niet doorbelast kunnen worden is gebruik gemaakt van het Model Kostenonderbouwing rioolheffing (VNG,
januari 2010). Daarnaast is bij de uitwerking kennis genomen van de handreiking kostentoerekening (Deloitte,
2014). De volgende aanpak is gehanteerd:
• Toets of activiteit meer dan zijdelings (10%) toe te rekenen is aan product riolering
• Bepaling methode waarop kosten verdeling gebaseerd wordt, rekenkundig of zaakkundig
		 • Rekenkundig: op basis van beschikbare cijfers
		 • Zaakkundig: gelijke verdeling is uitgangspunt tenzij aanleiding aanwezig om groter deel toe te rekenen
• Bepaling toe te rekenen kosten op basis van beschikbare budget
Kader - Rechtmatigheidstoets achtergrond documentatie
Om de doorbelasting te kunnen onderbouwen wordt gewerkt conform het Model Kostenonderbouwing
rioolheffing (VNG, januari 2010). Vanuit het model wordt de volgende stelregel gehanteerd: Bepaal het
deel van de kosten dat redelijkerwijs kan worden toegerekend aan de verhaalbare activiteit.
Aanbevolen wordt de gehanteerde verdeelsleutel gemotiveerd en controleerbaar vast te leggen. Dit
kan zowel Rekenkundig als Zakenkundig. Bij rekenkundige criteria is duidelijk aanwijsbaar op welke
basis de verdeling heeft plaatsgevonden. Op het moment dat de rekenkundige methode niet mogelijk
is, door ontbreken van rekenkundige gegevens of omdat het niet doelmatig is hier onderzoek naar te
doen, kan de zakenkundige methode worden gebruikt. Bij de zakenkundige methode wordt een
deskundige inschatting gemaakt van het deel dat redelijkerwijs aan de verhaalbare activiteit kan
worden toegerekend. Uitgangspunt is dat de kosten gelijkelijk worden toegerekend over de
activiteiten, tenzij één van de activiteiten aanleiding geeft een groter aandeel toe te rekenen.
Daarnaast is bij de uitwerking kennis genomen van de handreiking kostentoerekening (Deloitte, 2014).
Deze handreiking beschrijft de wijze hoe omgegaan kan worden met indirecte kosten.

Doorbelasting beheermatige activiteiten
Met bovengenoemde aandachtpunten in het achterhoofd is in de huidige begroting gezocht naar activiteiten
die in relatie staan tot de rioleringszorg. Daar waar sprake is van een relatie is bepaald welk aandeel reken- of
zakenkundig toegerekend kan worden naar de rioleringszorg. Op basis van het toe te rekenen percentage en
het actuele budget is het door te belasten bedrag per activiteit/onderdeel in beeld gebracht.
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Activiteit
(project)

6250201
(S00030)

6250201
(S02005)

6700401

6700402

6700402

6700402

Type
werkzaamheden

Bijdrage aan Vegen
(werkzaamheden
ACV)

Bijdrage aan
Bladruimen

Beheer
autowasplaatsen
Kernhem

Baggeren van
stedelijk water

Oeverbeheer van
stedelijk water
beschoeiing, beheer
NVO’s)

Kunstwerken in
stedelijk water
(duikers, bruggen)

Toelichting
op basis van begroting 2016

Onderbouwing
Relatie met gemeentelijke zorgplichten /
watertaken?

50%

Bedrag Vegen afkomstig uit offerte ACV 2016 (zaaksysteem
43900). Betreft onderdelen die
door gedeeltelijk door te rekenen
zijn.

Door het straatvegen komt minder vuil in de riolering (afvalwaterzorgplicht) met als positief effect
minder verstoppingen en lagere kosten op het onderhoud van de riolering (leegzuigen van straat- en
trottoirkolken). Een deel van de kosten is daarom
toe te rekenen aan het product riolering.

50%

Bedrag bladvegen afkomstig uit
de begroting 2016. Sterke bezuiniging op manuren ten opzichte
van budget 2015 (€170.000)

Door het vegen van blad treden minder verstoppingen op en hoeven minder kosten gemaakt te
worden aan het onderhoud van de riolering (het
leegzuigen van de straat- en trottoirkolken). Een
overeenkomstig percentage als het straatvegen kan
daarom toegerekend worden aan de riolering.

100%

Activiteit wordt per 2016 uitgevoerd vanuit 6700504; let-op het
budget is alleen gericht op correctieve maatregelen, energie- en
waterrekening

Bij de realisatie van de wijk kernhem is als uitgangspunt meegenomen dat het niet wenselijk dat de
auto voor de deur, op straat, gewassen zal worden.
De zeepresten en het afgewassen vuil kunnen dan
namelijk in de infiltratievoorziening komen en uiteindelijk de ondergrond vervuilen. De autowasplaatsen
zijn dus aangelegd met als doel een goed functionerend hemelwatersysteem (hemelwaterzorgplicht)
en daarmee zijn de kosten toerekenbaar aan het
product riolering.

100%

Baggerwerkzaamheden zijn niet
opgenomen in de begroting en
dragen daarom niet bij aan de
bezuinigingsopgave. Betreft nog
enkele tertiaire waterlichamen in
de kleine kernen. Grotendeels zijn
de baggerwerkzaamheden in het
stedelijk gebied verantwoordelijkheid van het waterschap.

Om de waterbergende functie en een goede ont- en
afwatering in stand te houden wordt één keer per
x (ca 10jr) de waterbodem gebaggerd (hemelwater- en grondwaterzorgplicht). Anders dan bij het
oeverbeheer en kunstwerken kan hier uitgegaan
worden van een 100% doorbelasting. Daar waar andere belangen de vorm van een waterlichaam mede
bepalen is het totaal wateroppervlak afgestemd op
de waterhuishoudkundige functie.

75%

Activiteit binnen product waterbeheer. Betreft onderhoud aan
droge oever van de watergang.
Het natte deel, natuurvriendelijke
oever en beschoeiing van primaire wateren overgedragen aan waterschap.

Onderhoudswerkzaamheden aan watergangen
zoals het maaien van watergangen en oevers, het
verwijderen van zwerfvuil en het reinigen van duikers kunnen deels toegerekend worden aan de rioolheffing. In de verschillende wijken kan de functie
verschillen, maar in beginsel kan gesteld worden dat
het oppervlakte water een waterhuishoudkundige
functie heeft als het gaat om de berging en afvoer
van hemelwater en dat daarnaast een ontwaterende
functie (grondwater) uitgaat van de watergang om
(mede) invulling te geven aan de ontwateringsnormen die gehanteerd worden. Daarnaast kent het
oppervlaktewater een estetische en ecologische
functie en staat de watergang onder invloed van de
omgeving. Om die reden kan niet 100% van de kosten worden toegeschreven aan de riolering.

Pm

Investeringen (vervanging duikers) niet opgenomen in begroting; doorbelasting daarom ook
niet van toepassing.

Een kunstwerk (duikers, bruggen, etc) heeft een belangrijke functie in de afwatering. Echter, afhankelijk
van de inrichting kent het kunstwerk één of meerdere nevenfuncties. B.v. ten aanzien van ontsluiting,
esthetisch (stedenbouwkundig), etc. Situationeel zal
bepaald moeten worden welke kostentoerekening
reëel is.
Daar waar een groenvoorziening is ingericht voor
de berging en/of infiltratie van hemelwater is het
mogelijk om de kosten die gemoeid gaan met deze
functie toe te rekenen aan het product riolering.
Naast de waterhuishoudkundige functie kennen
deze locaties een groenfunctie en vormen ze aanleiding om te kunnen spelen en worden ze ook zodanig
gebruikt.

% totale
opgave

pm

Groene hemelwatervoorziening
(Wadi, groene vijver,
etc.)

50%

Groenvoorzieningen met een waterhuishoudkundige functie zijn
niet in beeld. Uit een vinger oefening blijkt dat financiële bijdrage
beperkt is.

pm

Doorbelasting perceptiekosten

100%

Doorberekening lasten vanuit afdeling Belastingen voor heffing
en invordering.
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GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN EDE 2018-2022

Bijlage G Kostendekkingsplan
Product Rioleringsbeheer

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Kapitaallasten aanleg buitengebied

726.780

711.962

697.144

682.326

667.509

441.007

432.540

424.073

415.605

407.138

271.661

267.004

262.347

257.690

253.033

248.376

Vergoeding BTW compensatiefonds

1.960.000

2.110.000

2.090.000

1.980.000

2.080.000

1.950.000

1.970.000

2.230.000

2.260.000

2.310.000

2.510.000

2.360.000

2.190.000

2.240.000

2.250.000

2.270.000

85.000

86.000

87.000

88.000

89.000

91.000

93.000

96.000

98.000

101.000

103.000

106.000

108.000

111.000

113.000

116.000

Rioolbeheer algemeen (overig)

367.000

371.000

375.000

379.000

384.000

388.000

393.000

397.000

402.000

406.000

411.000

416.000

421.000

426.000

431.000

436.000

Bestanden en plannen

648.000

654.000

593.000

583.000

555.000

545.000

555.000

565.000

574.000

584.000

595.000

605.000

616.000

626.000

637.000

649.000

Correctief onderhoud riolering

520.000

529.000

538.000

548.000

557.000

567.000

577.000

587.000

597.000

608.000

619.000

629.000

640.000

652.000

663.000

675.000

Preventief onderhoud riolering

1.096.000

1.116.000

1.384.000

1.156.000

1.205.000

1.273.000

1.257.000

1.239.000

1.266.000

1.365.000

2.158.000

1.332.000

1.382.000

1.623.000

1.586.000

1.542.000

Oninbare debiteuren 0.8 %

Onderhoud mechanische riolering

850.000

865.000

880.000

895.000

911.000

927.000

943.000

960.000

977.000

994.000

1.011.000

1.029.000

1.047.000

1.065.000

1.084.000

1.103.000

6.900.000

7.021.000

6.419.000

6.110.000

6.538.000

6.145.000

6.223.000

6.303.000

6.383.000

6.464.000

6.547.000

6.630.000

6.715.000

6.800.000

6.886.000

6.973.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanleg rioolaansluitingen

200.000

204.000

207.000

211.000

214.000

218.000

222.000

226.000

230.000

234.000

238.000

242.000

246.000

251.000

255.000

259.000

Vervangingsinvesteringen mechanische riolering

334.000

874.000

1.170.000

1.190.000

1.211.000

927.000

943.000

2.089.000

2.125.000

2.163.000

2.200.000

2.239.000

1.278.000

1.128.000

1.147.000

1.168.000

Ontwatering

100.000

102.000

104.000

105.000

107.000

109.000

111.000

113.000

115.000

117.000

119.000

121.000

123.000

125.000

127.000

130.000

13.701.780

14.557.962

14.457.144

13.839.326

14.429.509

13.490.007

13.626.540

15.133.073

15.344.605

15.652.138

16.679.661

15.870.004

14.920.347

15.193.690

15.319.033

15.453.376

Vervangingsinvesteringen riolering stedelijk gebied
Vervangingsinvesteringen bijzondere
constructies

Uitvoeringplan IGW -Riolering incl. 1,75% inflatie
INKOMSTEN:
Retributie

-10.614.000

-10.730.000

-10.846.000

-10.962.000

-11.078.000

-11.367.000

-11.662.000

-11.964.000

-12.273.000

-12.589.000

-12.912.000

-13.243.000

-13.542.000

-13.847.000

-14.158.000

-14.476.000

Bijdrage egal.res. kapitaallasten buitengebied

-726.780

-711.962

-697.144

-682.326

-667.509

-441.007

-432.540

-424.073

-415.605

-407.138

-271.661

-267.004

-262.347

-257.690

-253.033

-248.376

Aanleg rioolaansluitingen

-200.000

-204.000

-207.000

-211.000

-214.000

-218.000

-222.000

-226.000

-230.000

-234.000

-238.000

-242.000

-246.000

-251.000

-255.000

-259.000

Inkomsten IGW -Riolering

1.096.000

1.116.000

1.384.000

1.156.000

1.205.000

1.273.000

1.257.000

1.239.000

1.266.000

1.365.000

2.158.000

1.332.000

1.382.000

1.623.000

1.586.000

1.542.000

-11.540.780

-11.645.962

-11.750.144

-11.855.326

-11.959.509

-12.026.007

-12.316.540

-12.614.073

-12.918.605

-13.230.138

-13.421.661

-13.752.004

-14.050.347

-14.355.690

-14.666.033

-14.983.376

33.957.957

32.391.221

30.046.068

27.864.874

26.368.509

24.359.958

23.322.257

22.420.397

20.293.754

18.222.894

16.119.795

13.143.891

11.255.910

10.582.888

9.930.089

9.450.865

594.264

566.846

525.806

487.635

461.449

426.299

408.140

392.357

355.141

318.901

282.096

230.018

196.978

185.201

173.777

165.390

Mutatie product Riolering

-2.161.000

-2.912.000

-2.707.000

-1.984.000

-2.470.000

-1.464.000

-1.310.000

-2.519.000

-2.426.000

-2.422.000

-3.258.000

-2.118.000

-870.000

-838.000

-653.000

-470.000

Voorziening IGW-rioolbeheer 31-12

32.391.221

30.046.068

27.864.874

26.368.509

24.359.958

23.322.257

22.420.397

20.293.754

18.222.894

16.119.795

13.143.891

11.255.910

10.582.888

9.930.089

9.450.865

9.146.255

Eigenaarsdeel (vast deel)

€ 103,28

€ 103,28

€ 103,28

€ 103,28

€ 103,28

€ 105,08

€ 106,92

€ 108,79

€ 110,70

€ 112,64

€ 114,61

€ 116,61

€ 118,65

€ 120,73

€ 122,84

€ 124,99

Gebruikersdeel (vast deel)

€ 51,56

€ 51,56

€ 51,56

€ 51,56

€ 51,56

€ 52,46

€ 53,38

€ 54,31

€ 55,26

€ 56,23

€ 57,22

€ 58,22

€ 59,24

€ 60,27

€ 61,33

€ 62,40

€ 154,84

€ 154,84

€ 154,84

€ 154,84

€ 154,84

€ 157,55

€ 160,30

€ 163,11

€ 165,96

€ 168,87

€ 171,82

€ 174,83

€ 177,89

€ 181,00

€ 184,17

€ 187,39

Procentuele stijging rioolrecht

-7,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

- Inflatiecorrectie tarief

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

- Dekking uitvoeringsplan

-8,75%

-1,75%

-1,75%

-1,75%

-1,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Aantal woningen 500

45.700

46.200

46.700

47.200

47.700

48.100

48.500

48.900

49.300

49.700

50.100

50.500

50.750

51.000

51.250

51.500

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

Mutatie voorziening IGW-Rioolbeheer

Voorziening IGW-rioolbeheer 1-1
Inflatiecorrectie 1,75 %

TARIEVEN EN AANTALLEN
Onderdeel Wonen :

Tarief Rioolheffing

Aandeel werken (prognose)

Product Rioleringsbeheer

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

Kapitaallasten aanleg buitengebied

243.719

239.061

234.404

229.747

225.090

220.433

215.776

211.119

206.462

201.805

197.148

192.491

187.834

183.177

178.520

173.863

169.206

Vergoeding BTW compensatiefonds

2.340.000

2.870.000

2.500.000

2.380.000

2.410.000

2.450.000

2.760.000

2.630.000

2.700.000

2.950.000

2.760.000

3.200.000

3.610.000

3.760.000

4.040.000

4.240.000

4.080.000

Oninbare debiteuren 0.8 %

118.000

121.000

124.000

127.000

129.000

134.000

138.000

142.000

147.000

152.000

158.000

165.000

172.000

179.000

187.000

194.000

203.000

Rioolbeheer algemeen (overig)

441.000

447.000

452.000

458.000

464.000

469.000

475.000

481.000

487.000

493.000

500.000

506.000

513.000

519.000

526.000

533.000

540.000

Bestanden en plannen

660.000

672.000

683.000

695.000

707.000

720.000

732.000

745.000

758.000

771.000

785.000

799.000

813.000

827.000

841.000

856.000

871.000

Correctief onderhoud riolering

686.000

698.000

711.000

723.000

736.000

749.000

762.000

775.000

789.000

802.000

816.000

831.000

845.000

860.000

875.000

890.000

906.000

Preventief onderhoud riolering

1.759.000

1.750.000

1.506.000

1.527.000

1.552.000

1.598.000

1.605.000

1.636.000

1.800.000

2.845.000

1.779.000

1.800.000

2.108.000

1.808.000

2.174.000

1.880.000

1.909.000

Onderhoud mechanische riolering

1.122.000

1.142.000

1.162.000

1.182.000

1.203.000

1.224.000

1.245.000

1.267.000

1.289.000

1.312.000

1.334.000

1.358.000

1.382.000

1.406.000

1.430.000

1.455.000

1.481.000

Vervangingsinvesteringen riolering stedelijk gebied

7.060.000

7.149.000

7.239.000

7.329.000

7.421.000

7.513.000

7.606.000

7.701.000

7.796.000

7.892.000

7.991.000

8.090.000

8.189.000

8.289.000

8.390.000

8.493.000

8.596.000

0

1.229.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.463.000

2.253.000

3.016.000

4.084.000

4.156.000

264.000

269.000

273.000

278.000

283.000

288.000

293.000

298.000

303.000

309.000

314.000

319.000

325.000

331.000

337.000

342.000

348.000

1.188.000

2.384.000

1.947.000

1.251.000

1.273.000

1.296.000

2.637.000

1.900.000

1.933.000

1.967.000

2.002.000

3.966.000

4.036.000

4.107.000

4.178.000

4.252.000

3.263.000

Vervangingsinvesteringen bijzondere
constructies
Aanleg rioolaansluitingen
Vervangingsinvesteringen mechanische riolering
Ontwatering
Uitvoeringplan IGW -Riolering incl. 1,75% inflatie

132.000

134.000

137.000

139.000

141.000

144.000

146.000

149.000

152.000

154.000

157.000

160.000

163.000

165.000

168.000

171.000

174.000

15.895.719

18.983.061

16.844.404

16.191.747

16.415.090

16.671.433

18.476.776

17.793.119

18.213.462

19.696.805

18.635.148

21.221.491

23.634.834

24.508.177

26.153.520

27.369.863

26.493.206

INKOMSTEN:
Retributie

-14.801.000

-15.133.000

-15.471.000

-15.818.000

-16.171.000

-16.694.000

-17.234.000

-17.791.000

-18.366.000

-19.051.000

-19.762.000

-20.597.000

-21.467.000

-22.374.000

-23.319.000

-24.303.000

-25.328.000

Bijdrage egal.res. kapitaallasten buitengebied

-243.719

-239.061

-234.404

-229.747

-225.090

-220.433

-215.776

-211.119

-206.462

-201.805

-197.148

-192.491

-187.834

-183.177

-178.520

-173.863

-169.206

Aanleg rioolaansluitingen

-264.000

-269.000

-273.000

-278.000

-283.000

-288.000

-293.000

-298.000

-303.000

-309.000

-314.000

-319.000

-325.000

-331.000

-337.000

-342.000

-348.000

Inkomsten IGW -Riolering

-15.308.719

-15.641.061

-15.978.404

-16.325.747

-16.679.090

-17.202.433

-17.742.776

-18.300.119

-18.875.462

-19.561.805

-20.273.148

-21.108.491

-21.979.834

-22.888.177

-23.834.520

-24.818.863

-25.845.206

-587.000

-3.342.000

-866.000

134.000

264.000

531.000

-734.000

507.000

662.000

-135.000

1.638.000

-113.000

-1.655.000

-1.620.000

-2.319.000

-2.551.000

-648.000

737.423

Mutatie voorziening IGW-Rioolbeheer

Voorziening IGW-rioolbeheer 1-1

9.146.255

8.719.315

5.529.903

4.760.676

4.977.988

5.329.103

5.953.362

5.323.546

5.923.708

6.689.373

6.671.437

8.426.187

8.460.645

6.953.706

5.455.396

3.231.866

Inflatiecorrectie 1,75 %

160.059

152.588

96.773

83.312

87.115

93.259

104.184

93.162

103.665

117.064

116.750

147.458

148.061

121.690

95.469

56.558

12.905

Mutatie product Riolering

-587.000

-3.342.000

-866.000

134.000

264.000

531.000

-734.000

507.000

662.000

-135.000

1.638.000

-113.000

-1.655.000

-1.620.000

-2.319.000

-2.551.000

-648.000

8.719.315

5.529.903

4.760.676

4.977.988

5.329.103

5.953.362

5.323.546

5.923.708

6.689.373

6.671.437

8.426.187

8.460.645

6.953.706

5.455.396

3.231.866

737.423

102.328

Eigenaarsdeel (vast deel)

€ 127,18

€ 129,40

€ 131,67

€ 133,97

€ 136,32

€ 140,07

€ 143,92

€ 147,88

€ 151,94

€ 156,88

€ 161,98

€ 168,05

€ 174,36

€ 180,89

€ 187,68

€ 194,72

€ 202,02

Gebruikersdeel (vast deel)

€ 63,49

€ 64,60

€ 65,73

€ 66,88

€ 68,05

€ 69,93

€ 71,85

€ 73,82

€ 75,85

€ 78,32

€ 80,87

€ 83,90

€ 87,04

€ 90,31

€ 93,70

€ 97,21

€ 100,85

Voorziening IGW-rioolbeheer 31-12
TARIEVEN EN AANTALLEN
Onderdeel Wonen :

Tarief Rioolheffing

€ 190,67

€ 194,01

€ 197,40

€ 200,86

€ 204,37

€ 209,99

€ 215,77

€ 221,70

€ 227,80

€ 235,20

€ 242,85

€ 251,95

€ 261,40

€ 271,20

€ 281,37

€ 291,92

€ 302,87

Procentuele stijging rioolrecht

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

2,75%

2,75%

2,75%

2,75%

3,25%

3,25%

3,75%

3,75%

3,75%

3,75%

3,75%

3,75%

- Inflatiecorrectie tarief

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

- Dekking uitvoeringsplan

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,50%

1,50%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Aantal woningen 500

51.750

52.000

52.250

52.500

52.750

53.000

53.250

53.500

53.750

54.000

54.250

54.500

54.750

55.000

55.250

55.500

55.750

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

Aandeel werken (prognose)
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Bijlage H Overzicht lozingspunten
Type lozingspunt

Adres

Plaats

X-coördinaat

Y-coördinaat

Gemaal-overstort

Kaardebol

Bennekom

173640,1

445984,6

Interne retentievoorz.

Berging Achterdoelen

Ede

174487

450665,6

Interne retentievoorz.

van Dijkeplein

Ede

174312

450284,6

Interne retentievoorz.

Burg. Van Dijkeplein

Ede

174310,2

450279,7

Interne retentievoorz.

Kreelseweg

Ede

175120,9

451145,1

Interne retentievoorz.

Ceelman van Ommerenweg

Ede

175310

450127,7

Interne retentievoorz.

Berging Molenstraat

Ede

174324

450979,6

Overstort

Kaardebol

Bennekom

173636,6

445983,7

Overstort

Haalderbrink

Bennekom

174001,4

446236,4

Overstort

Achterstraat hoek molenstraat

Bennekom

174047,4

445898,4

Overstort

Achterstraat

Bennekom

174131,6

445646,2

Overstort

Kierkamperweg

Bennekom

174363,6

445219,3

Overstort

Overstort bij gemaal Vallei

Ede

171127

448301,6

Overstort

Hyendaal - Kastelenlaan

Ede

172453,3

450255,4

Overstort

Hofbeeklaan - Munikkenhof

Ede

171839,6

450625,6

Overstort

Hulsbeek

Ede

171431,5

450377,5

Overstort

Hofbeeklaan - Zypendaal

Ede

171909,6

450254,7

Overstort

Jachtlaan

Ede

172956,9

449669,8

Overstort

Ederveen

Ederveen

167640,4

452332,6

Overstort

Hoofdweg

Ederveen

168008,5

452264,2

Overstort

Dorpsstraat 180

Harskamp

179797,2

460966,2

Overstort

Molenweg

Harskamp

179966,8

459573,8

Overstort

Veenendaalseweg

De Klomp

167583,4

450573,3

Overstort

Reeenlaan - Hindelaan

Lunteren

170425,1

455001

Overstort

Ovs Wijersweg

Wekerom

177570,5

458477

Overstort

Ovs Evekinkweg 15

Wekerom

177464

458112,8

Overstort

Ovs Evekinkweg 22

Wekerom

177472,1

458136,7

Randvoorziening

Schoolstraat

Ederveen

167641,9

452421,6

Randvoorziening

Laarweg

Harskamp

179649,8

459669,7

Randvoorziening

Veldjesgraaf

Ederveen

167908,9

452459,5

Randvoorziening

Hoofdgemaal Bennekom (RWZI)

Bennekom

173706,6

445511,4

Randvoorziening

Galvanistraat - Pascalstraat

Ede

172708

448518,6

Randvoorziening

Jachtlaan

Ede

172996,4

449448,6

Randvoorziening

Veenderweg

Ede

172610,3

449922,2

Randvoorziening

Molenstraat

Ede

173244,6

450860,5

Randvoorziening

Oude RWZI (gemaal Ede)

Ede

171178

450005,7

Randvoorziening

Stadspoort

Ede

173113,4

447632,6

Randvoorziening

Hoofdgemaal Lunteren

Lunteren

169840,9

454982,6

Randvoorziening

Mosselseweg

Otterlo

180834,9

456667,8
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Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA ‘s-Hertogenbosch
Nederland
+31 (0)88 4261 261
www.arcadis.com

Projectnummer: C03071.000351
Onze referentie: 079289825 0.1
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