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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding
In voorliggend waterplan zijn de visie en het beleid op het gebied van water in de gemeente Ede verwoord.
De gemeente Ede is verantwoordelijk voor de gemeentelijke watertaken binnen haar gemeente grenzen.
Sinds het vaststellen van het ‘integraal gemeentelijke waterplan’ (IGW) in 1992 heeft de gemeente Ede
integraal beleid om invulling te geven aan de gemeentelijke watertaken. Vanaf 2003 is het beleid
vastgelegd in het waterplan en het daarmee geïntegreerde gemeentelijke rioleringsplan (GRP).
Het waterbeheer in Nederland is volop in beweging. Het aflopen van de planperiode van het vorige
waterplan en GRP (2008-2012) en de ontwikkelingen in het beleid en nieuwe wetgeving zijn aanleiding
voor het actualiseren van het waterplan. Dit waterplan is in samenwerking met het waterschap Vallei &
Eem tot stand gekomen en kent een doorlooptijd van vijf jaar en loopt van 2013 tot en met 2017.

1.2

Doelstelling
Het doel van het waterplan is het formuleren van beleid, doelen en actiepunten voor het realiseren van
een gezond en veerkrachtig watersysteem en waterketen. Zo wordt inzichtelijk hoe de gemeente Ede en
het waterschap Vallei & Eem de komende jaren met het afvalwater, regenwater, grondwater en
oppervlaktewater binnen de gemeente Ede om willen gaan. Daarnaast vormt het waterplan het lokale
beleids- en toetsingkader voor:
1
•
het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP );
•
gemeentelijke bestemmingsplannen en de daarbij horende waterparagraaf;
•
diverse uitvoerings- en beheerplannen.
Het waterplan draagt bij aan het bevorderen van de samenwerking tussen de waterpartners onderling en
het op de agenda zetten van het thema water bij de andere beleidsafdelingen binnen de gemeente Ede.

1.3

Afbakening
Het waterplan omvat alle aspecten die horen bij het vakgebied water en is van toepassing op het hele
grondgebied van de gemeente Ede (zie figuur 1). In het waterplan staan de afvalwaterketen (riolering en
zuivering) en het watersysteem (neerslag, grondwater, oppervlaktewater) centraal. De grootste nadruk ligt
daarbij op water in stedelijk gebied. Daarnaast is in het waterplan aandacht voor aangrenzende
beleidsthema’s als groen en ruimtelijke ordening. Ook is aandacht voor samenwerking en communicatie,
zowel tussen waterpartners onderling als met burgers en maatschappelijke organisaties.

1

Met de komst van de wet gemeentelijke watertaken (1 januari 2008) zijn de zorgplichten voor regenwater en

grondwater geformaliseerd en is de gemeentelijke taak voor afvalwater “verbreed”.

Waterplan Ede
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Afbeelding 1: Gemeentegrens met de ligging van de verschillende woonkernen

De volgende aandachtsgebieden zijn uitgewerkt:
Aandachtsgebied
1. Riolering: Afvalwater en regenwater

Aandachtspunten in het Waterplan
− Adequate inzameling en transport van afvalwater.
− Reductie rioolemissies.
− Goede verwerking van regenwater bij hevige buien.
− Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.
− Doelmatig beheren
− Heldere taken en verantwoordelijkheden.

2. Oppervlaktewater

− Beschermen en verbeteren van de
oppervlaktewaterkwaliteit.
− Zorgen voor voldoende waterberging.
− Zorgdragen voor kwetsbare natuur.

3. (Stedelijk) grondwater

− Zorgen voor voldoende drooglegging.
− Voorkomen en beperken verdroging.
− Bescherming van de kwaliteit van het grondwater.

4. Water & Ruimtelijke ordening

− Water als ordenend principe. Kader voor inpassing van
water en waterberging in de ruimtelijke ordening.
− Aandacht voor beleving van water en natuur & ecologie.
− Watertoets bij ruimtelijke plannen.
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Aandachtsgebied
5. Samenwerking en communicatie

Aandachtspunten in het Waterplan
− Samenwerking met de regionale waterpartners om
invulling te geven aan het bestuursakkoord water (2011).
− Goede afstemming tussen waterschap Vallei & Eem en
gemeente Ede.
− Heldere communicatie naar burgers.

1.4

Status
Het waterplan vormt een onlosmakelijk geheel met het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Het
waterplan 2013-2017 vormt het visiedeel en is sturend voor het waterbeleid binnen de gemeentegrenzen
van de gemeente Ede. Het vGRP is de operationele uitwerking van de beleidslijnen uit het waterplan. Ook
is in het vGRP het maatregelenprogramma opgenomen. Dit waterplan is samen met het vGRP bestuurlijk
vastgesteld.
Gedurende de planperiode van vijf jaar vindt voortdurend afstemming plaats op het gebied van beleid en
plannen. Dit om nieuwe inzichten te implementeren, kosteneffectiviteit te realiseren en werk met werk
mogelijk te maken. De te behalen doelstellingen voor de gehele planperiode worden hierbij niet uit het oog
verloren.

1.5

Totstandkoming van het waterplan
Het waterplan is opgesteld door de gemeente Ede in samenwerking met het Waterschap Vallei & Eem. Bij
de totstandkoming zijn de provincie Gelderland, waterbedrijf Vitens, grote terreinbeheerders en Platform
Water Vallei & Eem geïnformeerd. Daarnaast zijn belangengroepen en buurtvertegenwoordigers gevraagd
om hun inbreng.
Op het moment van actualisatie van het waterplan zijn de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe
ambtelijk gefuseerd. In 2012 werken beide waterschappen aan harmonisatie van hun beleid. In januari
2013 zullen de waterschappen bestuurlijk fuseren. Omdat tijdens het opstellen van dit waterplan het beleid
van het nieuwe waterschap nog niet is vastgesteld, is uitgegaan van het bestaande beleid van Waterschap
Vallei & Eem.
Bij de totstandkoming van het waterplan zijn de volgende stappen doorlopen:
•
De evaluatie van het waterplan 2008 - 2012. Hierbij is nagegaan in hoeverre het beleid is
uitgevoerd en de geplande maatregelen zijn gerealiseerd.
•
Een inventarisatie van wetgeving en beleid. Beide zijn de laatste jaren aan verandering
onderhevig. Het nieuwe beleid en wetgeving is geïmplementeerd.
•
De visie in dit waterplan is aangescherpt.
•
Voor de planperiode zijn concrete doelen met bijbehorend maatregelenprogramma opgesteld.
Er is een beperkt aantal reacties gekomen tijdens het opstellen van het waterplan, variërend van
operationele tot beleidsmatige aandachtspunten. De gemaakte opmerkingen en suggesties vormen al
onderdeel van het huidige beleid en zijn weer expliciet opgenomen. Hierbij valt te denken aan aandacht
voor water bij nieuwbouw, communicatie en anticiperen op klimaatontwikkeling.

Waterplan Ede
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1.6

Opbouw waterplan
In hoofdstuk 2 is een beschrijving opgenomen van het ontstaan en de werking van het watersysteem in de
gemeente Ede. In hoofdstuk 3 is het resultaat van de evaluatie van het voorgaande waterplan beknopt
weergegeven. De kern van het huidige beleid en wetgeving waar in dit plan rekening mee gehouden is, is
opgenomen in hoofdstuk 4.
De lange termijn visie is in hoofdstuk 5 gepresenteerd. Deze kijkt verder dan alleen de planperiode en
geeft helder aan welke keuzes gemaakt zijn en wat daarbij beoogd is. De visie is vervolgens in hoofdstuk 6
vertaald in concrete aandachtspunten en doelen voor de planperiode van 2013 tot en met 2017. De in dit
waterplan opgenomen beleidslijnen, de visie en de doelen zijn geconcretiseerd in het verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017.
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2

WATER IN DE GEMEENTE EDE

2.1

Inleiding
Water in de gemeente Ede is het beste vanuit historisch perspectief te beschrijven. Ede heeft zich in de
loop der jaren ontwikkeld van nederzettingen op de hogere gronden (zoals de huidige kernen Lunteren en
Wekerom) tot nederzettingen in de Vallei (westelijke kant). Inwoners gingen in eerste instantie hoog en
droog wonen. Vanwege ruimtegebrek heeft in de loop van de geschiedenis occupatie richting de vallei
plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen gehad voor de (stedelijke) waterhuishouding, waarmee Ede vandaag
de dag te maken heeft. Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan:
•
Geografie en historie;
•
Oppervlaktewater, van hoog naar laag;
•
Afvalwater, toen en nu;
•
Grondwater, geohydrologie en drinkwaterwinning.

2.2

Geografie en historie
De gemeente Ede bestaat uit de kernen Ede, Bennekom, Lunteren, Harskamp, Ederveen, Otterlo,
Wekerom en De Klomp. De gemeente heeft circa 108.000 inwoners en de totale oppervlakte bedraagt
bijna 32.000 hectare, waarvan 15.000 ha natuurgebied. Het grondgebied ligt op de overgang van de
stuwwal van de Veluwe naar de Gelderse Vallei; een overgang van ‘hoog en droog’ naar ‘laag en nat’.
Deze ligging heeft tot gevolg dat er grote verschillen in bodemsamenstelling en waterhuishouding zijn. De
Veluwe is hoog gelegen en bestaat uit droge, goed doorlatende zandgronden. De Gelderse Vallei is laag
gelegen en bestaat deels uit slecht doorlatend kleiïg materiaal en veen. Dit is in onderstaande afbeelding
schematisch weergegeven.
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Afbeelding 2: Schematische weergave grondwatersysteem gemeente Ede

De oude dorpskernen van Lunteren, Wekerom, Doesburg (nu de woonwijk Kernhem), Ede en Veldhuizen
kennen hun oorsprong in de vroege Middeleeuwen. Die nederzettingsterreinen uit de vroege
Middeleeuwen lagen op de overgang van het stuwwallenlandschap naar het dekzandlandschap van de
Gelderse Vallei. Ook is in deze periode de basis gelegd voor het wegenpatroon, dat tegenwoordig nog
grotendeels in gebruik is.

Waterplan Ede
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2.3

Oppervlaktewater, van hoog naar laag
De oostgrens van de gemeente Ede bestaat uit de stuwwal van de Veluwe. Dit is het hoog en droog
gelegen deel van het grondgebied dat voornamelijk bestaat uit droge (zand)gronden. Het grondwater
bevindt zich hier op grote diepte. Tijdens de vorming van de Veluwe in het verleden zijn gebieden op de
Veluwe ontstaan waar ondiep grondwater plaatselijk voorkomt en waar zich plassen hebben gevormd. Een
voorbeeld is het gebied de Ginkel, met de daarop gelegen landbouw-enclave ‘de Vlinderdas’. De Ginkel
ligt op een punt waar vroeger twee oude smeltwaterdalen samenkwamen. In de grond heeft zich een
ondoorlaatbare leemlaag gevormd, waardoor er ondiep grondwater voorkomt. Het gevolg is dat de enclave
veel natter is dan zijn omgeving en daardoor geschikt is voor landbouw. Daarnaast wordt het gebied
gekenmerkt door een afwisselend landschap met een grote natuurwaarde. Naast weilanden en akkers
kenmerkt deze omgeving zich door plassen als de Heidebloemplas en de Kreelse Plas. Door de gunstige
ligging komen er bijzondere planten en dieren voor.

Afbeelding 3: Kreelseplas

Ten westen van de Veluwe ontspringen aantrekkelijke beken, zoals de Grote en Kleine Valkse Beek en de
Lunterse Beek. De beken zijn kenmerkend voor de overgang van de (droge) stuwwallen van de Veluwe
naar de (natte) Gelderse Vallei. Deze overgang vormt een landschappelijk fraai en ecologisch waardevol
gebied en is daarom een aangename omgeving om te wonen, werken en recreëren.
De door kwel gevoede beken lopen door de Gelderse vallei naar het westen van het grondgebied. Een
aantal beken maakt deel uit van natte ecologische verbindingszones, zoals de Barneveldse Beek, een
deel van de Lunterse Beek, de Nederwoudse Beek en de Overwoudse Beek. De beken vormen een
belangrijke migratieroute voor de natuur vanaf de Veluwe richting Utrechtse Heuvelrug. Kenmerkende
natuur voor de Gelderse vallei zijn de kwelafhankelijke schraalgraslanden. Natuurgebieden als de Blauwe
Hel en het Meeuwenkampje genieten landelijke bekendheid door het voorkomen van deze bijzondere
kwelafhankelijke schraalgraslanden.
In de stedelijke kernen is de gradiënt van droog naar nat ook zichtbaar. Zo liggen de oostelijke wijken van
de kern Ede relatief hoog en droog. De westelijk gelegen industrieterreinen en de wijken Veldhuizen en
Rietkampen liggen relatief laag, waardoor hoge grondwaterstanden voorkomen. In deze wijken zijn
drainagemiddelen en oppervlaktewater aanwezig, zodat te hoge grondwaterstanden voorkomen worden.
De stedelijke wateren vormen daarnaast waardevolle plekken om water te beleven. Zo wordt de
Proosdijvijver in Ede door hengelaars druk bezocht en spelen bij mooi weer kinderen langs de waterkanten
van de singels in de woonwijken Veldhuizen en Rietkampen.
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Afbeelding 4: De Proosdijvijver (Bron: Website Edese

Afbeelding 5: Singel in de Rietkampen

Hengel-sportvereniging Voor Ons Plezier)

2.4

Afvalwater, toen en nu
De komst van de riolering en de zuivering zijn een belangrijke ontwikkeling voor de bevordering van de
volksgezondheid en het handhaven van een gezond woon- en werkmilieu. In Ede werd in 1932 gestart
met de aanleg van riolering en met de zuivering op vloeivelden een jaar later. De kazernes en de ENKA in
Ede hadden hun eigen voorzieningen. Ook in Bennekom is in 1932 begonnen met de aanleg van riolering.
De aanleg van riolering in de kleine kernen Harskamp, Ederveen, Lunteren, Otterlo en Wekerom heeft in
de periode 1959-1969 plaatsgevonden. Veel kernen kregen toen een lokale zuiveringsinstallatie.
Op grond van de Wet Oppervlaktewateren (1971) werd het zuiveringsschap Veluwe opgericht, dat de zorg
kreeg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater op de gehele Veluwe. De gemeente Ede heeft, net als
andere gemeenten, het beheer van haar zuiveringsinstallaties op 1 januari 1973 moeten overdragen aan
dit zuiveringsschap. De gemeente verzorgt daarna de riolering tot aan de rand van de bebouwing. Het
verpompen naar een verderop gelegen zuiveringsinstallatie is aan het zuiveringsschap. In 1995 heeft het
zuiveringsschap in Ede aan de dwarsweg een regionale zuiveringsinstallatie (RWZI) in gebruik genomen
voor de woonkernen Ede, Ederveen, Harskamp, Otterlo, Wekerom, Lunteren, Barneveld, Voorthuizen,
Kootwijkerbroek en Stroe. Bennekom behoudt als enige woonkern haar lokale zuiveringsinstallatie. De
overige negen kleine en verouderde zuiveringsinstallaties werden buiten bedrijf gesteld. De regionale
RWZI voldoet vanaf 1995 aan de geldende eisen voor het verwijderen van stikstof en fosfaat. In de loop
der jaren is de hydraulische capaciteit met 20% vergroot, de besturing gemoderniseerd en wordt het
gezuiverde water door zandfilters gevoerd voor verdergaande fosfaat verwijdering in het kader van de
KRW en het project Bestrijding Eutrofiëring Zuidelijke Randmeren (BEZEM).

Waterplan Ede
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Afbeelding 6: Afvalwaterzuivering Ede in 1972

Afbeelding 7: Afvalwaterzuivering in 1993

In de huidige situatie zijn de kernen in de gemeente Ede voor ca. 90% voorzien van een gemengd
rioolstelsel voor de inzameling en transport van het afvalwater. De nieuwere woonwijken en
bedrijventerreinen zijn voorzien van een verbeterd gescheiden stelsel. Op enkele locaties ligt een
gescheiden stelsel, dat het regenwaterdeel infiltreert in de bodem of afvoert naar oppervlaktewater.
In het buitengebied zijn ca. 3750 percelen aangesloten op de drukriolering. Daarnaast zijn nog eens 100
afgelegen percelen voorzien van een gemeentelijke minizuivering (IBA).
Het gemengde rioolstelsel van de kern Ede voert het afvalwater voor het grootste deel onder vrijverval af
naar de regionale RWZI Ede. Het zuidelijke deel met de woonwijken Maandereng en Rietkampen vormen
een apart rioleringsgebied. Het afvalwater uit het deze wijken wordt via tussenbemaling afgevoerd naar de
RWZI Ede. De overige kernen voeren via persleidingen hun afvalwater af naar de RWZI Ede. Het
afvalwater van Bennekom voert onder vrijverval af naar de lokale RWZI in Bennekom.
Bij hevige regenbuien kan het voorkomen dat het rioolstelsel het water niet goed kan verwerken, waardoor
riooluitlaten in werking treden en verdund afvalwater overstort naar het oppervlaktewater. Daarnaast kan
bij hevige neerslag water tijdelijk op straat blijven staan. Een belangrijk kenmerk van het rioolstelsel van
Ede is de overgang van hoog naar laag, waar het verschijnsel water op straat het meeste op treed.
Door de verandering van het klimaat wordt de kans op heftigere buien groter, met als gevolg dat ook
vaker water op straat blijft staan of water over straat tot afstroming komt met het risico op meer hinder,
overlast of zelfs schade.

Afbeelding 8: Water op straat
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2.5

Grondwater, geohydrologie en drinkwaterwinning
Ten aanzien van het grondwater neemt Ede, liggend op de flank van de Veluwe, een bijzondere rol in. Op
de hooggelegen Veluwe infiltreert het regenwater in de bodem, dat vervolgens via de ondergrond naar de
lager gelegen vallei in het westen stroomt. Het grondwater heeft met het voeden van de beken een
belangrijke rol in het voortbestaan van de natte natuur in de kwelgebieden.
De grondwaterstand in het Veluwe massief zelf kan door een aantal nattere jaren aanmerkelijk stijgen,
waardoor de afvoer richting de Vallei over een langere periode aanmerkelijk kan toenemen. Bij het huidige
grondwaterregime is er géén sprake van grondwaterhinder of –overlast. In de lager gelegen (delen van de)
woonkernen zijn diverse maatregelen genomen om grondwateroverlast te voorkomen. Zo zijn in Ede in de
laag gelegen woonwijken Rietkampen en Veldhuizen drainage en oppervlaktewater aangelegd. In
Kernhem is kruipruimteloos gebouwd en is een drainage/infiltratiesysteem aanwezig om de
grondwaterstand op een juist niveau te handhaven.
Aan de flanken van de Veluwe kan ten gevolge van klimaatverandering een structurele stijging tot 0,8m
plaats vinden van de grondwaterstand. Binnen deze zogenoemde grondwaterfluctuatiezone liggen
verschillende (delen van) bebouwde kernen, waar als gevolg van de structurele stijging van de
grondwaterstand de kans op grondwateroverlast toeneemt. De grondwaterstanden binnen de
grondwaterfluctuatiezone worden gevolgd zodat geanticipeerd kan worden op een hogere
grondwaterstand en problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Afbeelding 9: Grondwaterfluctuatiezone (bron streekplan Gelderland)

De grondwaterstanden worden naast waterhuishoudkundige maatregelen en klimaatverandering ook
beïnvloed door de onttrekking van grondwater. In Ede vinden enkele kleine industriële
grondwateronttrekkingen plaats. In het verleden heeft op het Enka-terrein een omvangrijke industriële
grondwateronttrekking plaatsgevonden. In 1928 heeft de kunstzijdefabriek Enka zich in Ede gevestigd.
3
Voor het productieproces werd veel grondwater (4 miljoen m /jaar) onttrokken uit het diepe watervoerende
pakket (ca 100 m-mv), waardoor de grondwaterstand in Ede werd beïnvloed. Na 2000 is de
grondwateronttrekking van de Enka fors gereduceerd en in 2003 is de onttrekking helemaal gestopt.

Waterplan Ede
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Een grote onttrekking van grondwater vandaag de dag is de drinkwaterwinning van het pompstation Edese
Bos. Het drinkwater in Ede is grotendeels afkomstig van de winning van grondwater bij het pompstation
3
Edese Bos. Op jaarbasis wordt circa 3,5 miljoen m grondwater onttrokken. Om het grondwater in het
intrekgebied te beschermen gelden sterke beperkingen voor het waterwingebied. In Afbeelding 10 is de 1jaars intrekzone en de 25–jaars intrekzone van het grondwaterbeschermingsgebied aangegeven.

Afbeelding 10: Grondwaterbeschermingsgebied rond het Edese Bos ten behoeve van drinkwaterwinning

- 12 -

Waterplan Ede

3

EVALUATIE WATERPLAN 2008 - 2012

3.1

Inleiding
Het waterplan 2008 – 2012 is door de gemeenteraad vastgesteld in 2007. In het waterplan is aandacht
besteed aan de langere termijn met het formuleren van een visie waarmee gestreefd wordt naar een
gezond, veerkrachtig, kwalitatief goed, aantrekkelijk en op de toekomst berekend watersysteem en
waterketen. Deze visie is nader uitgewerkt in een viertal deelaspecten die de pilaren van het waterplan
vormden. De vier pilaren bestonden uit het opheffen van knelpunten (‘het systeem op orde brengen’), het
in stand houden van voorzieningen (‘doelmatig beheer’), het binnen deze kaders ontwikkelen van nieuwe
zaken (‘duurzaam ontwikkelen’) en het vergroten van de maatschappelijke zorg voor water (‘water beleven
en waarderen’).
De visie is vertaald in concrete doelen voor de planperiode van 2008 tot en met 2012, opgesplitst in de
aandachtsvelden riolering (afvalwater en regenwater), grondwater en oppervlaktewater. De visie en de
aandachtsvelden vormden samen de basis voor de geformuleerde maatregelen.
De evaluatie van het voorgaande Waterplan heeft plaatsgevonden aan de hand van de daarin gestelde
doelen. In de volgende paragrafen is per doel is aangegeven welk resultaat is behaald. Onderstaand
kader geeft in hoofdlijnen inzicht in het behaalde resultaat per aandachtsveld.
Korte terugblik 2008 - 2012
Riolering:
Gemeente Ede voldoet aan de basisinspanning. Het samenwerkingsproces tussen gemeenten en
waterschap is geïntensiveerd (Platform Water Vallei & Eem). Binnen deze samenwerking worden
gezamenlijk projecten gestart om gezamenlijk meer kennis van het afvalwatersysteem op te doen en het
beheer te verbeteren. Het samenwerkingsverband is een belangrijk medium om kennis en ervaring te
delen.
Oppervlaktewater:
Tijdens de planperiode is door toetsing gebleken dat het oppervlaktewatersysteem voldoet aan de NBWnormen. Daarnaast is samen met het waterschap Vallei & Eem het beheer en onderhoudsplan opgesteld
om te komen tot een goede afstemming tussen het beheer en onderhoud van beide partijen.
Grondwater:
De actiepunten uit de grondwatervisie (2007) zijn voortvarend opgepakt. Nader onderzoek heeft
uitgewezen dat er geen locaties aanwezig zijn waar sprake is van structurele grondwateroverlast.
Daarnaast is in samenwerking met het Platform Water Vallei & Eem het grondwatermeetnet
geoptimaliseerd.

Waterplan Ede
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3.2

Riolering
Doel: Gebiedsgericht uitwerken van afkoppelbeleid
In Ede-oost zijn verschillende wijken afgekoppeld en een tweetal projecten is in uitvoering.
Daarmee liggen we in lijn met het gestelde doel om in 2020 20% van het verharde oppervlak te
hebben afgekoppeld (t.o.v. het areaal 2003).
Doel: Verminderen van de vuiluitworp van de gemengde en verbeterd gescheiden rioolstelsels
Dit doel is bereikt. Gemeentebreed wordt ruimschoots voldaan aan de Basisinspanning. Zelfs bijna
alle kernen van de gemeente Ede voldoen afzonderlijk aan de Basisinspanning. Alleen in de kern
De Klomp worden op termijn maatregelen uitgevoerd zodat ook deze kern individueel aan de
basisinspanning voldoet.
Doel: Inzetten van de bestaande samenwerking binnen de Regio De Vallei
Het proces Toekomst Waterketen Gelderland (TWG) is inmiddels formeel afgesloten. TWG is de
opmaat geweest naar het Platform Water Vallei en Eem (PWVE). Gemeente Ede neemt actief deel
in dit Platform. Twee projecten die de afgelopen planperiode binnen het PWVE zijn gestart zijn de
projecten ‘Optimalisatie van het grondwatermeetnet’ en ‘Meten en monitoren’.
Doel: Uitbreiden en verbeteren van het meetprogramma riolering
Binnen het Platform is een centrale database gerealiseerd en hierop zijn bestaande en nieuwe
meetlocaties aangesloten. Vanuit het samenwerkingsverband PWVE is in 2011 een medewerker
aangesteld die verantwoordelijk is voor de verwerking en analyse van meetdata.

3.3

Oppervlaktewater
Doel: Vaststellen en realiseren van de stedelijke bergingsopgave
Op basis van het nationaal bestuursakkoord water (NBW, 2003) is het watersysteem van de
gemeente Ede getoetst om de stedelijke wateropgave te bepalen. Deze NBW-toets is in 2010
uitgevoerd. Er is gebleken dat naar aanleiding van de toetsing geen vervolgacties nodig zijn aan
het watersysteem.
Doel: Opstellen van een raamovereenkomst voor compensatie van de uitbreiding van verharde
oppervlakken
Dit onderwerp is afgetast, maar heeft niet geleid tot een concrete raamovereenkomst.
Doel: Uitvoeren van het waterkwaliteitsspoor
Door middel van een ecoscan zijn de huidige kwaliteit en potenties van diverse stedelijke wateren
in beeld gebracht. De uitkomsten van de ecoscan zijn uitgewerkt in streefbeelden die richting geven
aan het beheer en onderhoud van het oppervlaktewater in de stedelijke kernen.
Doel: Verminderen van de vuiluitworp van regenwateruitlaten van gescheiden en verbeterd gescheiden
stelsels
Dit onderwerp loopt nog. Op het industrieterrein Frankeneng zijn lamellenfilters geplaatst die de
vuiluitworp van het gescheiden stelsel op oppervlaktewater verminderen. Daarnaast loopt de
optimalisatiestudie van het afvalwatersysteem (OAS II), waarbij gekeken wordt naar voordelen en
mogelijkheden voor van het sturen tussen de hoofdgemalen Ede en Barneveld.
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3.4

Grondwater
Doel: implementeren van de zorgplicht voor grondwater:
Met het in 2007 vaststellen van de grondwatervisie is de zorgplicht ingevuld. Ook wordt het al
bestaande grondwatermeetnet vanaf 2012 geoptimaliseerd in samenwerking met het Platform
Water Vallei & Eem.
Doel: Aanpakken van locaties met mogelijke grondwateroverlast tot een niveau waarbij actuele en
toekomstige risico's worden weggenomen
Uit de grondwatervisie blijken een aantal locaties waar mogelijk sprake is van grondwateroverlast.
Deze aandachtsgebieden zijn in 2009 en 2010 nader bestudeerd. Uit deze studie is gebleken dat in
geen van deze gebieden sprake is van structureel nadelige gevolgen als gevolg van de
grondwaterstand.
Wel is naar voren gekomen dat in twee van deze gebieden het waterhuishoudkundige systeem
geoptimaliseerd kan worden om onnodige afvoer van schoon grondwater zoveel mogelijk te
voorkomen. In Ederveen is deze optimalisatie uitgevoerd. Het tweede gebied is de wijk Rietkampen
in Ede, daar wordt onderzocht hoe optimalisatie van het waterhuishoudkundige systeem mogelijk
is.
Doel: Verbeteren van de voorlichting over grondwater aan burgers
In de afgelopen planperiode is op de website van de gemeente Ede een waterloket ingericht. Op de
website is aandacht voor alle aandachtsvelden van het gemeentelijke waterbeheer, waaronder
grondwater. Daarnaast zijn bij de uitvoering van projecten bewoners geïnformeerd of betrokken.
Bijvoorbeeld door de organisatie van informatieavonden of het toezenden van nieuwsbrieven. Ook
is er een eenmalige regentonactie georganiseerd om de bewustwording te vergroten.
Communicatie naar de burger is hiermee gewaarborgd. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn
processen op elkaar afgestemd om de loketfunctie zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Nieuwe
ontwikkelingen en organisatiewijzigingen maken dat interne afstemming de continue aandacht
nodig heeft.

Waterplan Ede
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4

BELEIDSKADERS

4.1

Inleiding
Zowel rijk, provincie, waterschap als gemeente leggen hun beleid ten aanzien van water vast in plannen.
In dit waterplan wordt het beleid met betrekking tot water, ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau
op elkaar afgestemd.
De laatste jaren zijn er een aantal ontwikkelingen geweest met betrekking tot het gemeentelijke
waterbeheer. Een belangrijke wijziging is de invoering van de Waterwet in 2009. In de Waterwet zijn acht
wetten gerelateerd aan het waterbeheer geheel of gedeeltelijk geïntegreerd in de Waterwet. De acht
voormalige wetten zijn hierdoor vervallen. Het resultaat is een vermindering van regels, een
vereenvoudiging van het vergunningenstelsel en minder administratieve en bestuurlijke lasten. De
Waterwet is niet van toepassing op indirecte lozingen, die vallen nu onder de Wet milieubeheer.
Een tweede belangrijke wijziging is dat het vergunningenstelsel is aangepast. Met de invoering van de
Waterwet is de WVO-vergunning voor lozen op oppervlaktewater vervallen. Deze is ondergebracht in een
Waterwetvergunning. Gemeenten kunnen in hun vGRP alle lozingspunten in overleg met het waterschap
vastleggen. In dat geval is een vergunning niet meer nodig.

4.2

Relevant beleid
In onderstaande tabel is kort aangeven welke punten uit de regelgeving en het beleid relevant zijn voor dit
waterplan. Waar onderstaand beleid niet volledig is uitgewerkt, is in bijlage 3 een uitgebreide samenvatting
van het beleid van het Rijk, de provincie Gelderland, het waterschap Vallei & Eem en de gemeente Ede
opgenomen.
Europees beleid
Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW)

Uitgaande van de stroomgebiedsbenadering heeft de KRW als doel om
de oppervlaktewaterkwaliteit en grondwaterkwaliteit en -kwantiteit te
beschermen en te verbeteren. Binnen de gemeente Ede liggen enkele
waterlichamen (zie bijlage 3). Vanuit de KRW wordt de komende
periode (tenminste t/m 2015) geen inspanning verwacht met betrekking
tot het oppervlaktewatersysteem.

Zwemwaterrichtlijn

Deze richtlijn bevat bepalingen t.a.v. controle en beheer van de
zwemwaterkwaliteit. Daarnaast omvat deze bepalingen over
communicatie richting publiek en is van toepassing op elk
oppervlaktewater waar gezwommen kan worden. Voor de gemeente
Ede heeft de zwemwaterrichtlijn betrekking op zwemwaterplas De
Zanding in Otterlo.

Waterplan Ede
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Landelijk beleid
Bestuursakkoord Water (2011)

Kern van het bestuursakkoord met betrekking tot de waterketen is het
bereiken van doelmatigheid en efficiëntie. Verdergaande samenwerking
tussen gemeenten en waterschap wordt daarbij als noodzakelijk middel
gezien.

(Integrale) Waterwet (Ww)

De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het
afvloeiend hemelwater, voor zover de perceeleigenaar of
gebouweigenaar, redelijkerwijs niet kan worden gevraagd het afvloeiend
hemelwater zelf op of in de bodem of in het oppervlaktewater te
brengen. Voor het ingezamelde hemelwater moet de gemeente tevens
zorgen voor een doelmatige verwerking.
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke
gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand 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.

Wet Milieubeheer (Wm)

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. De gemeenteraad moet telkens voor een daarbij vast te
stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan vaststellen waarin onder
meer wordt aangegeven hoe de (riool)voorzieningen worden beheerd en
wat de financiële gevolgen daarvan zijn.

Watertoets

Gemeente Ede is bij o.a. bestemmingsplanwijzigingen verantwoordelijk
voor de waterbelangen en het doorlopen van de watertoets.

Besluit lozen buiten
inrichtingen

Dit besluit bevat regels voor een groot aantal categorieën van lozingen
die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen in
de zin van de Wet milieubeheer.
Gemeente Ede heeft samen met het waterschap afspraken gemaakt
over hoe dit besluit toe te passen binnen de gemeente. In het vGRP
wordt dit concreet uitgewerkt.
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Landelijk beleid (vervolg)
Besluit lozing afvalwater
huishoudens

Dit besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte lozingen. Directe
lozingen zijn lozingen die ‘direct in het milieu plaatsvinden‘, indirecte lozingen
vinden plaats via een voorziening voor inzameling, transport of zuivering van
afvalwater. Voor indirecte lozingen geldt de algemene regel dat het te lozen
afvalwater de doelmatige werking van het riool of andere voorzieningen voor
het beheer van afvalwater niet mag belemmeren.
Ten aanzien van directe lozingen bepaalt het Besluit dat huishoudelijk
afvalwater niet op of in de bodem of op het oppervlaktewater mag worden
geloosd, als binnen veertig meter een openbaar (gemeentelijk) riool of ander
zuiveringstechnisch werk ligt en aansluiting hierop mogelijk is.
Als er toch direct op of in de bodem of op het oppervlaktewater moet worden
geloosd, dient het afvalwater eerst een zuiveringsvoorziening, een zogeheten
Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) te passeren.

Provinciaal beleid
Waterplan Gelderland
2010- 2015 (WP)

In het Waterplan Gelderland staat beschreven welke maatregelen uitgevoerd
moeten worden door welke partij. Gemeenten hebben de volgende taken, zij
• zorgen voor ruimtelijke bescherming in bestemmingsplannen;
• lossen de urgente overlast vanuit riolering en grondwater op;
• hebben de regiefunctie bij het oplossen van grondwateroverlast;
• stellen verbrede gemeentelijke rioleringsplanen (VGRP’s) op.

Reconstructieplan
Gelderse Vallei
(Reconstructiewet)

In het reconstructieplan zijn binnen gemeente Ede maatregelen voorzien op
het gebied van bijvoorbeeld rioolwaterzuivering en –overstorten. Ook worden in
het reconstructieplan maatregelen voorgesteld op het gebied van diffuse
bronnen, kwel en waterafvoervertraging. Doelen en maatregelen in het
Waterplan zijn in lijn met het reconstructieplan.

Waterplan Ede
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Beleid Waterschap Vallei & Eem
Waterbeheersplan 2010
– 2015 (WBP)

In het WBP vertaalt het waterschap haar taken naar concrete doelen en
maatregelen. Deze zijn ook van toepassing binnen de gemeente Ede.
Met betrekking tot de beheersing van de emissies bevat het WBP maatregelen
om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Met name maatregelen t.a.v.
diffuse bronnen hebben invloed op het beleid van de gemeente Ede.

Emissiebeheersplan
2004 – 2007

Het EmissieBeheersPlan (EBP) is een basisrapport bij het waterbeheersplan.
De waterkwaliteit in het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem behoeft
verdere verbetering. In het Valleikanaal en de Eem wordt de waterkwaliteit in
belangrijke
mate
bepaald
door
het
effluent
van
de
rioolwaterzuiveringinrichtingen (rwzi) die het afvalwater van steden en dorpen
zuivert. In het EBP wordt daarnaast ook uitgewerkt hoe emissie vanuit diffuse
bronnen teruggedrongen kan worden.

Gemeentelijk beleid
Hemelwaterbeleid ‘In de
weer met Neerslag’
(2007)

In het hemelwaterbeleid is het beleid opgenomen ten aanzien van het
afkoppelen (cq. niet aankoppelen) van bestaand en nieuw verhard oppervlak.
Dit is concreet uitgewerkt in een afkoppeldoelstelling, voorkeursvolgorde en
normen waaraan voorzieningen moeten voldoen.

Grondwatervisie ‘Ede
grondwaterproof’ (2007)

Met de grondwatervisie streeft de gemeente Ede naar balans in haar stedelijke
grondwatersystemen, waarbij enerzijds grondwateroverlast wordt voorkomen
en anderzijds gezorgd wordt dat zo min mogelijk grondwater van hoge kwaliteit
wordt afgevoerd.

Structuurvisie
buitengebied

In de Structuurvisie Buitengebied Ede zet de gemeente Ede de koers uit voor
het buitengebied tot 2030. Het is een belangrijk toetsingskader voor het
initiëren,
beoordelen
en
vaststellen
van
nieuwe
ruimtelijke
bestemmingsplannen en projecten.

Klimaatplan Ede 20092012

In het klimaatplan geeft de gemeente Ede aan hoe te anticiperen op de
mogelijke klimatologische veranderingen en de effecten daarvan op onder
meer de waterhuishouding.

Plan van aanpak diffuse
bronnen

Het plan bevat randvoorwaarden t.a.v. onkruidbestrijding, wegonderhoud,
eenden voeren etc.. Deze randvoorwaarden hebben gevolgen voor het
waterplan.
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5

WATERVISIE

5.1

Inleiding
De watervisie beschrijft wat de gemeente Ede in samenwerking met het waterschap en derden in de
toekomst wil bereiken binnen het watersysteem en de waterketen. Het geeft de ambities weer die worden
nagestreefd door de gemeente Ede. Om inzichtelijk te maken hoe tijdens de planperiode 2013-2017
invulling gegeven wordt aan de ambities is de visie uitgewerkt in de vijf aandachtsgebieden, te weten
riolering, oppervlaktewater, grondwater, water & ruimtelijke ordening en samenwerking & communicatie.

5.2

Watervisie
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.
Bij het realiseren van dit watersysteem en waterketen worden doelmatigheid in beheer en ontwikkeling als
uitgangspunten gehanteerd. In de praktijk betekent dit voor het watersysteem en de waterketen:
1. “Op orde brengen” door het wegnemen van knelpunten;
2. “Op orde houden” tegen maatschappelijk verantwoorde kosten;
3. “Duurzaam ontwikkelen” door maatregelen zo uit te voeren dat rekening wordt gehouden met
toekomstige (nieuwe) opgaven.
Het huidige watersysteem is voor een groot deel op orde. Het accent voor de komende jaren ligt dan ook
op het op orde houden en het (waar nodig) duurzaam ontwikkelen van het watersysteem en de
waterketen.
De visie is beschreven op basis van de drie watercompartimenten riolering (afvalwater en hemelwater),
oppervlaktewater en grondwater. Daarnaast is specifiek aandacht besteed aan Water & Ruimtelijke
ordening en Samenwerking & Communicatie. Binnen de drie watercompartimenten is ook ingegaan op
toekomstige ontwikkelingen waarop geanticipeerd moet worden, zoals klimaatverandering (zie kader),
duurzaamheid en beheer & onderhoud. In Afbeelding 11 is dit inzichtelijk gemaakt.

Afbeelding 11: Waterplan Ede, aandachtsgebieden

Waterplan Ede
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Klimaatverandering
Het klimaat verandert. Uit de klimaatscenario’s opgesteld door het KNMI blijken de volgende ontwikkelingen op ons af te
komen:

-

de opwarming van de aarde zorgt voor zachtere winters en warmere zomers, met als gevolg onder andere
hittestress in het stedelijk gebied;

-

de winters worden gemiddeld natter en ook extreme neerslaghoeveelheden komen vaker voor;
de hevigheid van buien in de zomer neemt toe, maar het aantal regendagen daalt;
perioden van langdurige droogten zullen vaker voorkomen.

De capaciteit van het watersysteem (grondwater en oppervlaktewater) en de waterketen (riolering en zuivering) is
beperkt. Als we niets doen ontstaat er kans op toename van wateroverlast en waterschade. Opvang van extreme
neerslag vraagt om oplossingen in de openbare ruimte en in het watersysteem. Het aanpassen van het watersysteem en
de openbare ruimte om aan deze ontwikkelingen op termijn het hoofd te bieden wordt adaptatie genoemd.
Concreet wordt binnen Ede onder andere op de volgende manieren geanticipeerd op deze veranderingen:

5.2.1

•

Afkoppelen van hemelwater van de gemengde riolering en waar mogelijk infiltreren in de bodem;

•

Niet aankoppelen van nieuwe en vervangende bebouwing in bestaand stedelijk gebied;

•

Nieuwbouwprojecten klimaatbestendig ontwerpen;

•

Rekening houden met grondwaterfluctuatiezone.

Riolering
Gestreefd wordt naar het op orde houden van het systeem voor de inzameling en het transport van
afvalwater en regenwater om hinder, overlast of schade door wateroverlast nu en in de toekomst te
voorkomen. Het is van belang dat maatregelen en werkzaamheden noodzakelijk om het doel te bereiken,
doelmatig en kostenefficiënt worden uitgevoerd. Voor een doelmatig beheer is inzicht in het werkelijke
systeemgedrag noodzakelijk, zodat theoretische modelsimulaties beter kunnen worden getoetst aan de
praktijk. Daarnaast is van belang dat toegepaste systemen goed te beheren en onderhouden zijn, zodat
een lange levensduur gegarandeerd is.
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Binnen de bebouwde kom worden vrijverval stelsels aangelegd, waarbij de vuiluitworp tot een
aanvaardbaar niveau wordt beperkt. Qua vuilemissie wordt gekeken naar de totale emissie uit de
afvalwaterketen, dus zowel emissie van riooluitlaten als emissie van het effluent van de RWZI. Daarbij
mag de vuilemissie uit de afvalwaterketen niet tot onaanvaardbare gevolgen voor de waterkwaliteit en
ecologie van het ontvangend oppervlaktewater leiden.
In het buitengebied wordt het huishoudelijk afvalwater hoofdzakelijk ingezameld via drukriolering. Waar dit
niet mogelijk is dragen perceeleigenaren zelf de verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van
huishoudelijk afvalwater door middel van een individueel behandelingssysteem afvalwater (IBA, Wettelijk
verplicht IBA Klasse I). De gemeente Ede kan hierin faciliteren door plaatsing en het onderhoud van een
betere kleine minizuivering. Bij de keuze voor een gemeentelijke IBA wordt gekozen voor een eenvoudig
en robuust systeem, dat minimaal voldoet aan IBA Klasse II.
In navolging op het landelijke beleid vastgesteld in het Nationaal Bestuursakkoord Water en Waterbeheer
e
21 eeuw hanteert de gemeente Ede de volgende tritsen voor de omgang met hemelwater:
•
Vasthouden, bergen en dan pas afvoeren van hemelwater (waterkwantiteit);
•
Schoonhouden, scheiden en schoonmaken (waterkwaliteit).
Dit is in lijn met de wens om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het natuurlijke watersysteem. Onder andere
door het afkoppelen wordt invulling gegeven aan bovenstaande principes. Voor het grondgebied van de
gemeente Ede betekent dit dat, daar waar mogelijk en nuttig, aangesloten verhard oppervlak wordt
afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. Dus hemelwater “schoonhouden en scheiden´ door het niet
langer af te voeren samen met het ‘vuile’ afvalwater. Hemelwater dat afstroomt van nieuw verhard
oppervlak wordt in principe niet meer aangesloten op het gemengde rioolstelsel, maar geïnfiltreerd in de
bodem of afgevoerd naar oppervlaktewater volgens het principe “vasthouden, bergen en dan pas
afvoeren”.
Waarom afkoppelen?
−

Verminderen van de hydraulische belasting van het gemengde rioolstelsel en daarmee terugdringen of voorkomen
van wateroverlast. Klimaatontwikkelingen, die mogelijk leiden tot een grotere hydraulische belasting van de
riolering, maken het belang voor afkoppelen groter.

−

Afname van de frequentie en de hoeveelheid van overstortend rioolwater uit gemengde stelsels met als gevolg een
positieve bijdrage aan de oppervlaktewaterkwaliteit.

−

Bijdragen aan een natuurlijker functionerend watersysteem. Met behulp van hemelwaterinfiltratie wordt de
natuurlijke waterhuishouding hersteld en vindt de afvoer van hemelwater door de bodem vertraagd plaats. De trits
Vasthouden, Bergen en Afvoeren wordt daarbij gehanteerd.

−

Het verlagen van de hydraulische belasting van de RWZI door het afkoppelen van schoon hemelwater. Hierdoor
neemt het zuiveringsrendement en dus de kwaliteit van het effluent toe.

−

Het compenseren van de toename van het aanbod aan huishoudelijk afvalwater als gevolg van een toenemende
stedelijke ontwikkeling en verdere verdichting.

Afkoppelen is één van de manieren om te komen tot een duurzame waterhuishouding en waterketen.
Duurzaamheid wordt daarbij gedefinieerd als oplossingen met zo min mogelijk negatieve en zo veel
mogelijk positieve effecten voor het milieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Momenteel wordt
in Nederland veel onderzoek verricht naar duurzame wateroplossingen als energiewinning uit afvalwater
en duurzame sanitatie (zie kader).

Waterplan Ede
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Duurzame sanitatie en andere nieuwe ontwikkelingen.
Afvalwater werd tot enkele jaren terug vooral gezien als afvalstof. Het besef groeit dat afvalwater niet langer alleen als
afvalstof gezien hoeft te worden, maar dat het ook als grondstof kan dienen. Daarbij wordt gekeken naar het
terugwinnen van energie uit afvalwater, de energiefabriek, maar ook de mogelijkheden om grondstoffen, zoals fosfaten,
terug te winnen. Dit laatste kan zowel aan de bron, door gescheiden urine-inzameling, als op het eind bij de zuivering of
slibverwerking. Ook krijgt het verwijderen van medicijnresten en hormoonverstorende stoffen steeds meer aandacht.
Deze stoffen worden slecht verwijderd in een RWZI en verstoren daardoor het aquatische ecosysteem. Kortom, de
manier waarop wij met ons afvalwater én met de afvalwaterketen omgaan, wordt steeds belangrijker. De komende
generaties mogen geen “last” krijgen van de keuzes die we nú maken. Veel van deze ontwikkelingen bevinden zich nog
in een kleinschalig en experimenteel stadium.

Als gemeente Ede onderschrijven we dat de kijk op het afvalwater aan het veranderen is en dat dit op
lange termijn ook nodig is. Vooralsnog is het te vroeg om nieuw beleid te formuleren. Wel worden
ontwikkelingen op het gebied van energiewinning uit afvalwater en duurzame sanitatie gevolgd en willen
we actief meedenken met initiatiefnemers, zodat vroegtijdig anticiperen op nieuwe inzichten mogelijk is.

5.2.2

Oppervlaktewater
Het waterschap is primair verantwoordelijk voor het oppervlaktewaterbeheer. In stedelijk gebied dragen
het waterschap Vallei & Eem en de gemeente Ede gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer
en onderhoud van het stedelijk oppervlaktewatersysteem. Het beheer van de watergangen en de
openbare ruimte daaromheen worden goed op elkaar afgestemd, zodat de gezamenlijke rol zo efficiënt
mogelijk kan worden uitgevoerd.
Inzake het oppervlaktewatersysteem wordt gestreefd naar een optimale benutting van de verschillende
functies, zoals de waterhuishouding (afvoer en berging), ecologie, beleving en recreatie. De kwaliteit van
het watersysteem wordt vanuit maatschappelijk perspectief benaderd. Daarbij wordt de gewenste
waterkwaliteit in de kernen gerelateerd aan de functies die van toepassing zijn. De waterkwaliteitsnormen
zijn dus volgend.
Met betrekking tot de beken houden we de bereikte situatie in stand. Waar mogelijk worden maatregelen
getroffen om de kwaliteit te verbeteren, maar een concrete ambitie ten aanzien van de te bereiken
waterkwaliteit en ecologie wordt niet gesteld.
Waterproblemen worden integraal benaderd en gezocht wordt naar maatschappelijk verantwoorde
oplossingen. Hierbij zijn de grenzen van perceel, stad en land niet relevant. Bij het zoeken naar
oplossingen binnen de waterhuishouding moet de afweging tussen peilbeheer, waterberging en
waterkwaliteit met elkaar in evenwicht zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met meer extreme situaties
als gevolg van klimaatverandering.

5.2.3

Grondwater
Grondwaterkwantiteit
In het grondwaterbeheer is het natuurlijke grondwatersysteem leidend. Dit betekent dat het van nature
aanwezige grondwaterregime zoveel mogelijk intact wordt gelaten bij ingrepen in de bodem. Ook dient zo
min mogelijk grondwater van hoge kwaliteit te worden afgevoerd. Het waar mogelijk infiltreren van
hemelwater in de bodem is daarbij een belangrijk element.
In verband met de ligging van het stedelijk gebied op de overgang van de hooggelegen Veluwe naar de
laaggelegen Vallei is het grondwaterbeheer in Ede ook gericht op het voorkómen van grondwateroverlast.
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Gestreefd wordt naar een situatie die niet te droog en niet te nat is. Bij nieuwbouwontwikkelingen is het
uitgangspunt dat grondwaterneutrale bouwmethoden worden toegepast. De bouwwijze en de wijze waarop
een locatie wordt ingericht hangt dus af van het grondwatersysteem ter plaatse. In de praktijk kan dat
betekenen dat in plaats van het toepassen van drainage, het terrein wordt opgehoogd. Gezien het belang
van een optimaal grondwaterregime en de grote fluctuaties in de grondwaterstanden is continu inzicht in
het werkelijk functioneren van het grondwatersysteem noodzakelijk.
Grondwaterkwaliteit
Uitgangspunt voor de grondwaterkwaliteit is om deze zo schoon mogelijk te houden en indien nodig
schoon te maken. Activiteiten als afkoppelen en stedelijke ontwikkeling hebben mogelijk invloed op de
grondwaterkwaliteit. Ten aanzien van afkoppelen wordt hemelwater in beginsel als voldoende schoon
beschouwd om te kunnen infiltreren in de bodem. Bij bouwactiviteiten dient met name aandacht te zijn
voor bestaande verontreinigingen, zodat deze niet verergerd of verspreid worden.
Binnen de gemeente Ede is op diverse plaatsen sprake van verontreinigende stoffen in het grondwater en
de bodem. Doordat verontreinigingslocaties inzichtelijk zijn, kan zo nodig rekening gehouden worden met
de aard en ligging van de bestaande grondwaterverontreiniging. Ongewenste verspreiding wordt hierdoor
voorkomen, bovendien kan werk met werk gemaakt worden door bijvoorbeeld bemaling voor
bouwactiviteiten te combineren met de sanering van grondwaterverontreiniging.

5.2.4

Water & Ruimtelijke Ordening
Water en ruimtelijke ordening zijn op veel vlakken sterk met elkaar verweven, zowel in stedelijk als in
landelijk gebied. Water is van nature een structurerend element. Door de technische ontwikkeling aan het
einde van de vorige eeuw is water meer op de achtergrond geraakt. Met de steeds verdergaande
stedelijke verdichting en klimaatontwikkelingen wordt water weer een mede-ordenend principe bij
ruimtelijke plannen. Het huidige watersysteem en de van nature aanwezige waterhuishouding zijn
uitgangspunt voor de inrichting van een nieuw watersysteem bij nieuwbouw of herstructureringen. ‘Ruimte
maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water’ is de kern van ons waterbeleid.
De claim op de beschikbare ruimte wordt groter, meer natuur, meer huizen, voldoende open ruimte om te
recreëren en een groeiende mobiliteit. Bovendien verandert het klimaat, waardoor oplossingen voor
overstromingen, wateroverlast en watertekort in de openbare ruimte moet worden gezocht. Binnen
dezelfde ruimte moeten in samenhang gezocht worden naar oplossingen voor de verschillende opgaven..
Omdat er in de openbare ruimte niet altijd voldoende ruimte voor waterberging is, investeert de gemeente
ook in berging van hemelwater op particulier terrein. Naast ondergrondse en bovengrondse voorzieningen
kunnen op particulier terrein ook groene (vegetatie)daken worden toegepast.
Groene daken
De gemeente Ede is voorstander van groene daken, met name
in gebieden waar infiltratie in de bodem minder goed toepasbaar
is. Groene daken houden neerslag vast en dragen daarmee bij
aan het vertragen van de afvoer en verminderen van de
piekbelasting van het watersysteem. Bijkomende voordelen van
groene daken zijn een verbetering van de luchtkwaliteit door het
vastleggen van fijn stof, de betere isolatie voor temperatuur en
geluid en het groene karakter.
Afbeelding 12: Vegetatiedak (bron: Aquaro)

Waterplan Ede
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Om water vroegtijdig een plek te geven in ruimtelijke ontwikkelingen en daardoor kansen te benutten en
knelpunten te voorkomen wordt altijd een watertoets uitgevoerd. De 'watertoets' is een instrument dat
waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het uitwerken van
ruimtelijke plannen en besluiten. In dit proces trekken gemeente en water samen op.

5.2.5

Samenwerking & Communicatie
De wereld wordt steeds complexer, burgers worden veeleisender. Problemen vragen daarom om integrale
oplossingen. Daarbij komt dat water zich niet houdt aan gemeentegrenzen. In deze complexe samenleving
is samenwerking tussen organisaties en mensen onderling essentieel. De noodzaak voor samenwerking
komt ook voort uit het Bestuursakkoord Water (zie kader).

Bestuursakkoord Water 2011
In het Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt over het vergroten van de doelmatigheid in het
beheer van watersysteem (grond- en oppervlaktewater) en de waterketen (riolering, afvalwaterzuivering en
drinkwater).
In het bestuursakkoord is nadrukkelijk gemarkeerd dat gemeenten en waterschappen de uitdaging binnen
de afvalwaterketen (riolering en afvalwaterzuivering) regionaal uit dienen te werken. Gemeenten en
waterschappen hebben de ruimte om zelf richting te geven aan de regionale uitwerking van de landelijke
doelmatigheidsopgave. Het doel in het Bestuursakkoord Water is drieledig:
1. Het realiseren van kostenbesparingen (minder-meer) in het beheer van de afvalwaterketen;
2. Het vergroten van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;
3. Het verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.
De afspraken in het bestuursakkoord zijn gericht op:
•
Intensieve samenwerking tussen gemeenten onderling, tussen gemeenten en waterschappen
en tussen gemeenten, waterschappen en andere partijen waaronder drinkwaterbedrijven;
•
Kennisontwikkeling (kosteneffectiviteit investeringen), innovatie en kennisdoorwerking;
•
Cultuuromslag: van inspanning (normgericht) naar resultaat (effectgericht);
•
Het benutten van elkaars kennis en ervaring.
Platform Water Vallei en Eem
Platform Water Vallei en Eem is een succesvol samenwerkingsverband van de gemeenten en het
waterschap in oostelijk Utrecht en westelijk Gelderland. Het Platform Water Vallei en Eem is weliswaar al
eerder op eigen initiatief ontstaan maar een concreet voorbeeld van de invulling van het Bestuursakkoord
Water. De organisatiestructuur van het Platform is in het schema op de volgende pagina weergegeven.
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Afbeelding 13: Organogram Platform Water Vallei en Eem

Samenwerking
Gemeente Ede is een warm voorstander van samenwerking, waar dit de doelmatigheid van het
waterbeheer ten goede komt. De gemeente blijft dan ook actief participeren in het samenwerkingsverband
Platform Water Vallei en Eem. Een actieve deelname wordt als onderdeel van het takenpakket
beschouwd, voor:
•
Het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening;
•
Het optimaliseren van de inrichting van watersysteem en waterketen;
•
Het komen tot doelmatiger investeringen die kunnen leiden tot een lagere lastenstijging;
•
Het verminderen van de kwetsbaarheid van de eigen organisatie op het gebied van kennis en
kunde over het lokale en regionale (afval)watersysteem;
•
Het doelmatig en doeltreffend kunnen anticiperen op vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen;
•
Het komen tot een doelmatige samenwerking op het gebied van onderhoud en beheer.
Binnen het Platform Water Vallei en Eem wordt samengewerkt op basis van onderlinge afspraken. In de
komende periode wordt gewerkt aan een professionalisering van dit samenwerkingsverband om zo in lijn
te blijven met de gestelde eisen uit het Bestuursakkoord Water.
Binnen de afvalwaterketen is ook samenwerking op het gebied van handhaving en toezicht op (indirecte)
lozingen van belang. Met het wegvallen van vergunningen voor het lozen van hemelwater op het
oppervlaktewater ontstaat een situatie van samenwerking tussen waterschap en gemeenten op basis van
gelijkwaardigheid in plaats van eenzijdige voorschriften. Gezamenlijk optrekken in de handhaving leidt tot
een effectievere aanpak van overtreders.
Communicatie
De gemeente Ede streeft ernaar om de waterbeleving en de zichtbaarheid van het water in Ede te
vergroten. Dit wordt gedaan door burgers en bedrijven te tonen hoe het watersysteem en de waterketen
functioneren en hoe daarin op duurzame wijze te handelen. Daarnaast is het van belang dat burgers en
bedrijven beseffen wat de gevolgen zijn van onjuist handelen en hoe dat doorwerkt in negatieve
milieueffecten en uiteindelijk in meerkosten voor beheer en onderhoud.

Waterplan Ede
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Ten aanzien van de waterkwaliteit zijn bijvoorbeeld diffuse bronnen één van de problemen die een
negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit van hemel- grond- en oppervlaktewater. Door goede
communicatie en voorlichting wil gemeente Ede diffuse bronnen terugdringen.
Binnen de afkoppelprojecten betrekken we bewoners actief door het verstrekken van informatiebrieven,
het organiseren van bijeenkomsten en gebruik van de gemeentelijke website. Daarbij geven we ook
voorlichting over de mogelijkheden voor afkoppelen op eigen terrein.

Afbeelding 14: Voorbeelden afkoppelen op particulierterrein

Met de inwerkingtreding van de zorgplichten rond hemelwater, grondwater en afvalwater zijn
verantwoordelijkheden van de gemeente en perceelseigenaren expliciet gemaakt. We zien het tot onze
taak om in onze communicatie helder te zijn waar welke verantwoordelijkheden liggen.
Indien burgers of bedrijven vragen of klachten hebben of een vergunning nodig hebben dan vormen wij het
waterloket. Via de website of het klantcontactcentrum worden zij adequaat geholpen. Ook als dit op het
terrein van de overige waterpartners ligt.
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6

AANDACHTSPUNTEN EN DOELEN

6.1

Inleiding
In de visie is het lange termijn perspectief neergezet voor de inrichting en het beheer van het
watersysteem en de waterketen in de gemeente Ede. Dit perspectief is geschetst vanuit het opheffen van
knelpunten, het in stand houden van voorzieningen, het binnen deze kaders ontwikkelen van nieuwe
kennis en het vergroten van de maatschappelijke zorg voor water.
In dit hoofdstuk is de visie vertaald in concrete doelen voor de komende planperiode 2013-2017. Per
aandachtsgebied worden de doelen vooraf gegaan door een korte toelichting van de huidige
aandachtspunten. Zoals ook bij de visie is aangegeven is het huidige watersysteem voor een heel groot
deel op orde. Het accent voor de komende jaren ligt daarom op het op orde houden en het (waar nodig)
duurzaam ontwikkelen van het watersysteem en de waterketen.

6.2

Riolering
Stelsel op orde
De gemeente Ede kent geen specifieke knelpunten met betrekking tot het functioneren van het (vrijverval)
rioleringstelsel. Wel zijn de volgende aandachtspunten actueel:
•

Vergeleken met de gangbare ontwerpnormen (T=2) is vooral voor de kern Ede een veiligere
situatie gecreëerd. Toch blijft het centrum een aandachtspunt, omdat door het ontbreken van
drempels en trottoirs in centrumgebieden hinder, overlast en schade zeer dicht bij elkaar liggen.
Het bovenstrooms hydraulisch ontlasten van het stelsel kan de situatie in de centrumgebieden
verder verbeteren en het functioneren klimaatbestendiger maken.

•

Gezien de leeftijd van de riolering heeft de gemeente de komende jaren een grote
vervangingsopgave. Aangezien de riolering vrij stabiel in de zandbodem ligt, is het de vraag of
vervanging altijd nodig is of dat door middel van levensduur verlengende maatregelen, zoals
relining, vervanging kan worden uitgesteld en kosten worden bespaard.

•

Het bestaande drukrioleringssysteem in het buitengebied is gedimensioneerd voor de afvoer van
uitsluitend huishoudelijk afvalwater. In de praktijk wordt echter ook hemelwater bewust of
onbewust via dit systeem afgevoerd. Dit heeft tot gevolg, dat het drukrioleringssysteem wordt
overbelast en bewoners hier hinder of overlast door ervaren.

•

In het afgelopen decennium zijn er bij afgelegen percelen in het buitengebied minizuiveringen
(IBA II en III) aangelegd als betaalbaar alternatief voor drukriolering. Uit ervaring blijkt, dat het
oorspronkelijk beoogde zuiveringsrendement niet wordt gehaald. Ook de exploitatiekosten blijken
mede door een gebrek aan duurzaamheid van deze eerste generatie minizuiveringen veel hoger
dan verwacht. Daarom is al in 2011 een begin gemaakt met het duurzaam verbeteren van de 100
gemeentelijke minizuiveringen.

Waterplan Ede
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Doelen:


Blijvende aandacht voor de risico’s van water-op-straat in kritische gebieden.



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.



Tijdens de planperiode uitwerken hoe relining ingezet kan worden voor de invulling van de
vervangingsopgave op termijn. Daarbij rekening houdend met andere aspecten als afkoppelen en de
afstemming met wegbeheer.



Blijvend aandacht voor de mate waarin hemelwater is aangesloten op de drukriolering en waar nodig
een actieve aanpak om foutaansluitingen op te heffen.



Gemeentelijke minizuiveringen (IBA II en III) worden duurzaam verbeterd, zodat de realistisch geachte
lozingseisen van klasse II worden behaald.

Hemelwaterbeleid / afkoppelen
De gemeente Ede voert een actief afkoppelbeleid. Omdat op termijn het bij de bron scheiden van
hemelwater en afvalwater grote voordelen oplevert door het hydraulisch ontlasten van het rioolstelsel is
het wenselijk om de kansen waarbij tegen relatief lage kosten kan worden afkoppeld te benutten. Voor de
locaties waar afkoppelkansen hoog zijn is het van belang een specifieke afweging te maken op basis van
doelmatigheid en kosteneffectiviteit. Hierbij moet ook gekeken worden naar de mogelijkheid om werk
gecombineerd uit te voeren door onder andere mee te liften met andere infrastructurele werken.
Ook particulieren en bedrijven worden binnen de gemeentelijke afkoppelprojecten gestimuleerd om af te
koppelen. Het particulier afkoppelen draagt bij aan het waterbewustzijn en de te realiseren
afkoppelopgave van de gemeente Ede.
Doelen:


Het huidige hemelwaterbeleid (2007) wordt de komende planperiode gecontinueerd.



De hemelwaterafvoer van nieuw verhard oppervlak en vervangende bebouwing wordt in principe niet
aangesloten op de gemengde riolering.



De afkoppelambitie om 20% van het verhard oppervlak uit 2003 in 2020 afgekoppeld te hebben van
de gemengde riolering wordt voortvarend opgepakt door continuering van gemeentelijke
afkoppelprojecten.



Deze planperiode wordt onderzoek uitgevoerd naar het effect van de reeds uitgevoerde gemeentelijke
afkoppelprojecten. De uitkomsten worden gebruikt voor eventuele herijking van het hemelwaterbeleid
op termijn.
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Meten & Monitoren
De gemeente wil goed inzicht hebben en houden in het werkelijke systeemgedrag van de riolering, zodat
theoretische modelsimulaties kunnen worden getoetst aan de praktijk. In de afgelopen planperiode is
binnen het platform water Vallei en Eem het project ‘meten & monitoren’ gestart. Binnen dit gezamenlijke
project is een meetplan opgesteld en aanbesteed. Het resultaat is dat lokaal meetsystemen zijn ingericht
en in gezamenlijkheid een centrale database is ingericht voor de centrale opslag, validatie en presentatie
van data. Binnen het platform is een gezamenlijke medewerker aangetrokken die zorgt voor de analyse
van de data en de kennisdeling binnen het platform.
Door samenwerking wordt de benodigde kennis gebundeld, worden werkzaamheden efficiënter
uitgevoerd, de kwaliteit van dienstverlening verhoogd, milieuwinst gerealiseerd en kosten bespaard.
Doelen:
 Inzicht in het werkelijk systeem gedrag van het rioleringssysteem vergroten door gericht te meten &
monitoren.

6.3

Oppervlaktewater
De waterhuishoudkundige functie en de functies met betrekking tot ecologie, beleving en recreatie vormen
de basis voor de gestelde doelen aan het oppervlaktewater. Op basis van de actuele kwaliteiten en de
verschillende functies die een specifiek water heeft zijn streefbeelden opgesteld. Deze streefbeelden
vormen de basis voor het beheer en onderhoud van het oppervlaktewater en zijn vastgelegd in het beheer
en onderhoudsplan (2009) dat de gemeente Ede en het waterschap Vallei en Eem samen hebben
opgesteld.
De streefbeelden zijn doorontwikkeld naar waterkwaliteitsbeelden. Dezemaken inzichtelijk welk beheer en
onderhoud het beste past bij een bepaalde inrichting en functie van het oppervlaktewater. Het is wenselijk
om de huidige streefbeelden bij te stellen aan de waterkwaliteitsbeelden van het waterschap. Bij de
bijstelling van de streefbeelden is het raadzaam om naast het waterschap ook maatschappelijke
organisaties als hengelsportverenigingen te betrekken.
Binnen de gemeente Ede is een verdeling aangebracht in de verantwoordelijkheid voor het beheer en
onderhoud van het oppervlaktewater. Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de
primaire watergangen en de bijbehorende natte (natuurvriendelijke) oevers. De gemeente is
verantwoordelijk voor het onderhoud van de overige watergangen en het beheer en onderhoud van de
droge oevers en de aanliggende openbare ruimte.
Doelen:


Blijvend inzicht in de ontwikkeling van de waterkwaliteit en ecologie van het oppervlaktewatersysteem
in de kernen.



Het voeren van beheer & onderhoud afgestemd op het bereiken van de gestelde streefbeelden.

Waterplan Ede
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6.4

Grondwater
Grondwaterkwantiteit
De gemeente is al lange tijd bezig met actief grondwaterbeheer. In het verleden heeft dit geresulteerd in
het opzetten en onderhouden van een uitgebreid grondwatermeetnet. In het meer recente verleden is het
grondwaterbeheer in een aantal gedraineerde woonwijken geoptimaliseerd.
De ontwikkelingen van het grondwaterverloop kunnen door de jaren heen enorm fluctueren, waardoor het
van belang is om het verloop continue in beeld te hebben. Een belangrijk aandachtsgebied is de
zogenaamde grondwaterfluctuatiezone, op het overgangsgebied van de Veluwe naar de Vallei. In dit
gebied is nu geen sprake van te hoge grondwaterstanden, maar kàn door klimaatverandering de fluctuatie
in grondwaterstanden toenemen en in extreme gevallen leiden tot grondwateroverlast. Daarbij komt dat
vanuit duurzaamheid- of economische overwegingen industriële grondwateronttrekkingen worden
gereduceerd. In stedelijk gebied kan dit lokaal tot stijging van de grondwaterstand leiden.
Doelen:
 Continu inzicht houden in het verloop van de grondwaterstanden, door het in stand houden en waar
nodig verbeteren van een grondwatermeetnet, waarmee het verloop van de grondwaterstanden in de
tijd wordt gevolgd.


Optimaal beheer van ontwateringssystemen zoals drainage, zodat grondwateroverlast wordt
voorkomen en zo min mogelijk schoon grondwater van hoge kwaliteit wordt afgevoerd.



Optimalisatie van het grondwaterregime in de wijk Rietkampen..



In situaties waar meldingen komen over grondwateroverlast geeft de gemeente invulling aan haar
zorgplicht, door te onderzoeken of sprake is van structurele grondwateroverlast. Indien nodig worden,
mits doelmatig, maatregelen getroffen om de overlast terug te dringen.

Grondwaterkwaliteit
Als gevolg van historische activiteiten in het binnenstedelijk gebied is in Ede op diverse plaatsen het
grondwater verontreinigd. Door de natuurlijke grondwaterbeweging en grondwateronttrekkingen treedt
verspreiding van verontreinigingen op.
Aangezien te weinig financiële middelen beschikbaar zijn voor de aanpak van alle diepe grondwaterverontreinigingen wordt in Ede gesaneerd op basis van een risicotoets, waarbij een afweging gemaakt
wordt op basis van humane of ecologische risico’s. In grondwaterbeschermingsgebieden geldt het stepforward principe. Dit betekent dat hier geen enkele extra belasting van de grondwaterkwaliteit is
toegestaan.
Steeds meer bedrijven en instellingen kiezen voor een warmte/koude-opslagsysteem (WKO) om de
klimaatregeling van hun panden duurzaam te maken. WKO-bronnen kunnen elkaar beïnvloeden. Om een
maximaal rendement te kunnen behalen is het noodzakelijk dat ze onderling in ruimtelijk zin juist geplaatst
zijn. Bovendien dient bij de inrichting van WKO systemen rekening gehouden te worden met de van nature
aanwezige grondwaterstromen en de aanwezigheid van eventuele vervuilingen.
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Doelen:
 Schoonhouden van het grondwater.

6.5



Beheersing van de mogelijke (humane en ecologische) risico’s van de grondwaterverontreinigingen .



Inzicht verkrijgen in de impact van WKO-systemen op het grondwatersysteem en de eventuele
noodzaak tot regulering van WKO-systemen.

Water & Ruimtelijke Ordening
De gemeente Ede is er voorstander van om de wateropgave integraal op te pakken en oplossingen te
zoeken daar waar ze maatschappelijk het beste kunnen worden genomen. De druk op de openbare ruimte
wordt steeds groter, waardoor ook de wateropgave onder druk staat. Daarom is het van belang om water
in een vroegtijdig stadium in de planontwikkelingen mee te nemen.
De komende jaren worden in Ede verschillende structuurvisies opgesteld. Vanwege de structurerende rol
die water inneemt is het van belang dat water een duidelijke plek krijgt in deze structuurvisies. Zo speelt
een duurzame invulling van de wateropgave een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Veluwsepoort,
Kernhem, het bedrijventerrein A12, de vernieuwing van Ede-Veldhuizen en de Westzoom te Lunteren.

Doelen:
 Water wordt als structurerend element vroegtijdig onder de aandacht gebracht bij alle partijen die
betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van nieuwbouwplannen.

6.6



Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn de gemeente en het waterschap tijdens het proces van de
watertoets alert dat alle wateraspecten goed worden meegenomen.



De gemeente stimuleert het toepassen van duurzame en niet-uitlogende bouwmaterialen.



Tijdens de planperiode wordt aandacht besteed om water zichtbaar te maken. Water wordt als
kwalitatieve drager in de openbare ruimte onder de aandacht gebracht bij afdelingen en partijen
betrokken bij de ruimtelijke ordening.

Samenwerking & Communicatie
Samenwerking
Dit aandachtsgebied heeft betrekking op de afstemming tussen de verschillende disciplines binnen de
gemeente Ede én afstemming en samenwerking met andere gemeenten en het waterschap, onder andere
binnen het Platform Water Vallei en Eem.
Het waterbeheer heeft raakvlakken met diverse beleidsdisciplines en organisaties. Zoals in eerdere
paragrafen al genoemd is samenwerking tussen verschillende disciplines en organisaties daarom van
belang om gestelde doelen te kunnen bereiken. Samenwerking met het waterschap is onder andere van
belang om te komen tot een doelmatig beheer van het oppervlaktewater, samenwerking met beleidsvelden
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binnen de gemeentelijke organisatie is ondermeer van belang om de wateropgave op een goede wijze in
ruimtelijke plannen in te bedden.
Doelen:
 Behouden en verder ontwikkelen van de goede samenwerking tussen waterschap en gemeente bij
het beheer en onderhoud van watersysteem en waterketen.


Gemeente Ede behoudt een actieve rol in het Platform Water Vallei en Eem om te komen tot een
hogere doelmatigheid, verhoging van de kwaliteit van dienstverlening en verminderen van de
kwetsbaarheid van de organisatie.



Binnen de gemeentelijke organisatie een proactieve houding hebben om afstemming tussen
beleidsvelden te bevorderen.

Communicatie
Gemeente en waterschap zetten zich in voor een duurzame inrichting en doelmatig beheer van het
watersysteem en de waterketen. Voor veel maatregelen is echter medewerking van en een goed gebruik
door burgers en bedrijven nodig. Medewerking en een goed gebruik van voorzieningen is in het bijzonder
gewenst omdat dit bijdraagt aan een doelmatiger beheer en op de langere termijn bijdraagt aan het
beperken van de lastenstijging.
Door middel van gerichte communicatie maakt de gemeente Ede de burgers meer bewust van het belang
van een goede omgang met water in de stad en wordt participatie en beleving gestimuleerd. Belangrijk is
dat de communicatie goed aansluit bij de belevingswereld van de beoogde doelgroep. Naast
communicatie richting burgers geeft de gemeente het goede voorbeeld door bijvoorbeeld het afkoppelen
van overheidsgebouwen, het actief steunen van innovatieve ideeën en het initiëren en ondersteunen van
promotionele acties rond water, zoals de regentonactie die in 2009 is uitgevoerd.
Doelen:
 Het in stand houden en verbeteren van het waterloket. De rol als eerste aanspreekpunt naar de
burgers en bedrijven zodanig inrichten dat klachtenregistratie en klachtenafhandeling op éénduidige
wijze plaats vindt.


Het waterbewustzijn wordt gestimuleerd door inzicht te geven in het functioneren van het
watersysteem en de waterketen.



Met gerichte communicatie worden burgers en bedrijven gewezen op de eigen rol en
verantwoordelijkheid ten aanzien van goed rioolgebruik.
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MAATREGELENPROGRAMMA

In het maatregelenprogramma is aangeven wat, wanneer en door wie wordt uitgevoerd om de visie uit
hoofdstuk 5 en de geformuleerde doelen in hoofdstuk 6 te verwezenlijken. Het maatregelenprogramma
is opgenomen in het vGRP 2013 – 2017.
Voor het realiseren van de doelen worden maatregelen uitgevoerd die ook op de lange termijn een
blijvend effect hebben. Dit betekent dat de maatregelen niet alleen op de korte termijn effecten getoetst
worden. Ook op de langere termijn visie wordt getoetst, waarbij met scherpere milieueisen en
klimaateffecten rekening moet worden gehouden.

Afbeelding 15: Aanleg nieuw riool en infiltratieriool Schaapsweg te Ede

Waterplan Ede
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Relevante documenten

Europa en Rijk:
•

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

•

(Europese) Richtlijn stedelijk afvalwater (91/271/EEG)

•

Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG)

•

Waterwet

•

Flora- en faunawet (Ffw)

•

Rapport Waterbeheer 21e eeuw

•

Nationaal Bestuursakkoord Water

Provincie Gelderland:
•

Waterplan Gelderland 2010-2015, Provinciale Staten van Gelderland, 11 november 2009

•

Streekplan Gelderland 2005 (Het streekplan is in september 2005 van kracht geworden en geldt nog
steeds.)

•

Stroomgebiedsvisie Gelderse Vallei, Provincie Gelderland

•

Het Gelders Milieuplan 4 (GMP4) - Bevat het provinciale beleid voor het verder verbeteren van de
milieukwaliteit in Gelderland in de periode september 2010 tot en met december 2014.

Waterschap Vallei & Eem:
•

Keur Waterschap Vallei & Eem 2009

•

Waterbeheersplan 2010 – 2015, Waterschap Vallei & Eem

•

Watervisie 2020, Waterschap Vallei & Eem

•

Nota KRW Vallei & Eem - beschrijft de doelen voor de waterkwaliteit in het Vallei & Eem-gebied en
welke maatregelen hiervoor tot 2015 nodig zijn

Gemeente Ede:
•

Grondwatervisie 2007 - Ede grondwaterproof, Sector ROB/Beheer, 6 maart 2007

•

Hemelwaterbeleid 2007 - In de weer met neerslag, sector ROB/Beheer, 6 maart 2007

•

Aanvulling hemelwaterbeleid, Memo M.E. van den Berg, Beleidsadviseur Water 29 juli 2009 + deel 2
subsidies 12-7-2010

•

Optimalisatie afvalwatersysteem (OAS) Ede (rapport DHV kenmerk WA-WA20060298, 14 juni 2006)

•

Waterplan Ede 2008 - 2012

•

Structuurvisie buitengebied Ede, oktober 2011

•

Verordening op de aansluiting op de gemeentelijke riolering en het daarvoor verschuldigde tarief 2004

•

Onderhoudsplan Stedelijk water Gemeente Ede 2010-2014, gemeente Ede en Waterschap Vallei &
Eem.
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Begrippen en afkortingen

Afkoppelen

Het regenwater dat afstroomt van verhard oppervlak (daken, wegen) infiltreren
in de bodem of geleiden naar watergangen in plaats van afvoeren op de
(gemengde) riolering. De term wordt ook gebruikt in nieuwbouwsituaties,
waarbij de hemelwaterafvoer niet wordt aangesloten op de vuilwaterriolering.

Basisinspanning

Een theoretische
referentiestelsel.

referentiewaarde

voor

de

vuilemissie

uit

een

Voor gemengde rioolstelsels geldt dat deze zich qua vuilemissie moeten
gedragen als een referentiestelsel met 7 mm berging plus 2 mm in
randvoorzieningen. Onlangs is, onder de term “eenduidige basisinspanning”,
de technische eis vertaald in een vuilvracht per bruto hectare.
De basisinspanning en het daarbij gehanteerde referentiestelsel zijn een
uitwerking van het Europees Rijnverdrag waarin is afgesproken om de
vuilemissie naar oppervlaktewateren met 50% te verminderen.
Voor de emissiereductie is in Nederland gekozen voor een
tweesporenaanpak. De basisinspanning is de eerste stap op weg naar de
gewenste waterkwaliteit. In de basisinspanning wordt geen rekening
gehouden met het ontvangende oppervlaktewater. Het waterkwaliteitsspoor
(tweede spoor), is wel gericht op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit
waarbij aanvullende maatregelen boven op de basisinspanning kunnen
worden vereist.
Beleid

Beleid bestaat in soorten en maten. Een bekend onderscheid is strategisch,
tactisch en operationeel beleid.
Strategisch beleid betreft de bepaling van het centrale doel. Het geeft een
antwoord op de vraag: wie zijn we en waarmee houden we ons de komende
tijd in het algemeen bezig.
Tactisch beleid betreft de vraag ‘wat doen we met welke middelen, in het licht
van de doelstellingen?’ Hier is de uitwerking van strategisch beleid aan de
orde.
Operationeel beleid handelt over: ‘wat doen we concreet?’ Het operationeel
beleid heeft betrekking op de uitvoering van concrete beleidsprogramma’s op
korte termijn, binnen één of twee jaar.

Drukriolering

Wanneer een riolering met natuurlijk verval niet mogelijk is, wordt vaak
drukriolering toegepast. Daarbij wordt het afvalwater in een put verzameld.
Een afvalwaterpomp leegt een of enkele malen per etmaal de pompput en
waarbij het afvalwater via een persleiding wordt afgevoerd.

Duurzaam

Kwalificatie van activiteiten en ontwikkelingen, die enerzijds voorzien in de
behoefte van de huidige generatie, maar anderzijds niet leiden tot beperkingen
voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.

Waterplan Ede
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Ecologische
hoofdstructuur (EHS)

Ecologische HoofdStructuur, samenhangend netwerk van in (inter) nationaal
opzicht belangrijke, duurzaam te behouden ecosystemen.

Ecologische
verbindingszone
(EVZ)

Een ecologische verbindingszone is een corridor waarlangs flora en fauna zich
kunnen verspreiden. De inrichting van de EVZ is afgestemd op de
leefomgeving van bepaalde dieren. Hiervoor zijn verschillende modellen
gedefinieerd, die zijn genoemd naar indicatorsoorten das, winde,
ijsvogelvlinder, vuurvlinder, rietzanger, hagedis en kamsalamander. Aan ieder
model zijn eisen verbonden zoals minimale breedte, benodigde begroeiing,
toegestane onderbrekingen en barrières, etc. Sommige verbindingszones
maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). In deze structuur zijn
de hoofdverbindingen vastgelegd op landelijk niveau.

Verbreed
Gemeentelijk
rioleringsplan (vGRP)

Het vGRP is een wettelijke verplicht plan waarin het rioleringsbeleid van de
gemeente is vastgelegd. Het vGRP wordt opgesteld door de gemeente in
overleg met waterschap.

Gemengde riolering

In een gemengd rioolstelsel wordt overtollig regenwater en afvalwater van
huishoudens en bedrijven door hetzelfde buizenstelsel afgevoerd.
Heeft twee grote nadelen. Ten eerste wordt het relatief schone regenwater
gemengd met vuil water en dan naar de RWZI afgevoerd om te worden
gezuiverd. Ten tweede wordt de riolering overbelast bij extreme neerslag. Het
met vuil water vermengde regenwater komt dan via overstorten ongezuiverd in
het oppervlaktewater terecht. Dit zorgt voor vervuiling van het
oppervlaktewater en de waterbodem. Bij een gemengd stelsel gaat op
jaarbasis circa 95 tot 98% van het regenwater naar de rwzi.

Gescheiden riolering

In een gescheiden rioolstelsel wordt het afvalwater gescheiden van het
regenwater ingezameld. Het vuile water wordt naar de rwzi getransporteerd.
Het regenwater wordt veelal afgevoerd naar nabijgelegen oppervlaktewater.
Het nadeel van gescheiden stelsels is dat het regenwater soms tot vervuiling
van het oppervlaktewater leidt. Dit is met name het geval als na droge
perioden het vuil van wegen en andere oppervlakken met het regenwater in de
riolering spoelt. Dit nadeel wordt grotendeels ondervangen in verbeterd
gescheiden stelsels.

Grondwaterfluctuatiezone

Dit is het gebied op de Veluwe langs de Randmeren waar in de toekomst te
verwachten hogere grondwaterstanden voor problemen kunnen zorgen.

IBA

Systeem voor de Individuele Behandeling van Afvalwater.

Infiltreren

Het weg laten zakken van (regen)water in de bodem.

KRW

Europese KaderRichtlijn Water. Europese wetgeving voor het bewerkstelligen
van een goede chemische- en ecologische kwaliteit van oppervlakte- en
grondwater.
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Kwel

Kwel is het aan de oppervlakte komen van grondwater. Dit treedt veel op in
gebieden met hoogteverschillen of in gebieden die beïnvloed worden door een
rivierwaterstand. Op plaatsen waar de grondwaterdruk hoger is dan het
maaiveld, komt het grondwater aan de oppervlakte.

NBW

Nationaal Bestuursakkoord Water. Akkoord tussen alle Nederlandse
overheden waarin is afgesproken dat in 2015 het watersysteem in Nederland
op orde is.

Nutriënten

Voedingsstoffen; meestal worden anorganische voedingsstoffen voor planten
en algen bedoeld zoals stikstof (N) en fosfaat (P).

OAS

Optimalisatie van het AfvalwaterSysteem. Dit betreft het optimaliseren van
maatregelen in de gemeentelijke riolering, het afvalwatertransportstelsel en de
RWZI van het waterschap.

(rioolwater)overstort

Een overstort dient om overtollig rioolwater af te voeren naar
oppervlaktewater. Overstorten treden in werking als de capaciteit van het
rioolstelsel onvoldoende is om alle neerslag te verwerken (zie overstorting).
De put wordt geplaatst in een rioolstelsel en heeft een leiding naar het open
water. In de put is een muur gemetseld (met een nauwkeurig berekende
hoogte) die het riool van het open water scheidt. Zodra het waterpeil in het
riool oploopt tot boven de muur stort het water over de muur heen en wordt
geloosd op het open water.

Operationele
uitwerking

Uitwerking van het tactische beleid tot concrete plannen, gericht op inrichting,
beheer en onderhoud, zoals de Keur (waterschap) en bestemmingsplannen,
beheerplannen openbare ruimte, gemeentelijke rioleringsplannen en
milieuprogramma’s (gemeente).

Overstorting

Bij een overstorting wordt water vanuit de riolering (door overbelasting van de
riolering) direct op oppervlaktewater geloosd, zonder zuivering in een rwzi.
Overstortingen kunnen beperkt worden door de bergingscapaciteit en/of
afvoercapaciteit van het rioolstelsel te vergroten of door het rioolstelsel minder
te belasten (bijvoorbeeld door afkoppelen).

RWZI

RioolWaterZuiveringsInrichting. Inrichting voor de zuivering van (huishoudelijk)
afvalwater.

Verbeterd gescheiden
(riool)stelsel (VGS)

Een verbeterd gescheiden stelsel is een gescheiden rioolstelsel waarbij het
vuilwaterstelsel is gekoppeld met het regenwaterstelsel. Door de koppeling
tussen het regenwaterriool naar het vuilwaterriool wordt een deel van het
regenwater afgevoerd naar de RWZI.

Waterplan Ede
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Vuilemissie

De term vuilemissie wordt in dit rapport gebruikt voor de vuiluitworp via
riooloverstorten. Bij overstortingen wordt water vanuit de riolering ongezuiverd
geloosd op oppervlaktewater. De hiermee gepaard gaande vuilemissie is gelijk
aan de hoeveelheid overstortend water maal de vuilconcentratie. Veelal wordt
deze vuilconcentratie constant verondersteld. Voor gemengde rioolstelsels
wordt uitgegaan van 250 mg CZV per liter en 50 mg BZV per liter. CZV en
BZV geven respectievelijk het chemisch en biologisch zuurstofverbruik aan
van het vuil in het water.

Waterketen

De waterketen betreft de keten die het water doorloopt ten behoeve van het
menselijk gebruik van water. Hierbij wordt water uit het watersysteem
onttrokken (waterwinning) en gedistribueerd onder de gebruikers. Na gebruik
wordt het afvalwater ingezameld en getransporteerd (riolering), gezuiverd
(rwzi) en weer geloosd op oppervlaktewater (watersysteem).

Watersysteem

Het watersysteem is het natuurlijke systeem van water in onze leefomgeving.
Het omvat de oppervlaktewateren (beken, rivieren, meren, etc. inclusief
oevers en waterbodems) en het grondwater (het ondiep of freatische
grondwater en het diepe grondwater).

Waterkwaliteitsspoor
(WKS)

Het WKS maakt onderscheid in de functie en/of ontvangstcapaciteit van het
ontvangende oppervlaktewater. Daarbij is de benodigde vermindering van de
vuilemissie afhankelijk van de gewenste waterkwaliteit. Bij het
waterkwaliteitspoor wordt niet alleen naar riooloverstorten gekeken, maar ook
naar diffuse bronnen (zoals verkeer, landbouw en bouwmaterialen). Verder is
een breed scala aan maatregelen mogelijk, zoals rioleringsmaatregelen,
inrichting en beheer van het oppervlaktewater.

Waterlichaam

De Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt om het aanwijzen van oppervlaktewateren grondwaterlichamen. Een oppervlaktewaterlichaam is “van aanzienlijke
omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een
kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een
strook kustwater” (artikel 2 KRW). Het waterlichaam is de basiseenheid, de
zogenaamde ‘compliance checking unit’, waaraan getoetst dient te worden of
de KRW-doelstellingen gehaald worden. Hierover zal gerapporteerd moeten
worden naar Brussel.
Per waterlichaam wordt een watertype geformuleerd. Elk watertype kent
specifieke ecologische doelen, afgeleid van de natuurlijke toestand. De
ecologische doelen gelden voor alle waterlichamen.

Wateroverlast
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Verzamelterm voor schade en ongemak door hoge (grond)waterstanden door
overvloedige neerslag en/of onvoldoende ontwatering.

Waterplan Ede

Watertoets

De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren,
afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in
ruimtelijke plannen en besluiten.” (bron: Bestuurlijke notitie watertoets, 2001).
Sinds 1 november 2003 is de watertoets wettelijk verankerd in de ruimtelijke
ordening (zie Besluit 294 van 3 juli 2003 tot wijziging van het besluit op de
ruimtelijke ordening van 1985 en Besluit 327 van 13 augustus 2003 tot
inwerkingtreding met ingang van 1 november 2003).

WB21

Waterbeheer 21e eeuw. Afgeleid van de Nota Waterbeleid voor de 21e eeuw,
waarin de uitgangspunten voor een doelmatig en financierbaar regionaal
waterbeleid zijn vastgelegd naar aanleiding van klimaatveranderingen,
zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking.

Waterplan Ede
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Wettelijke en beleidsmatige kaders

1. Europees beleid
1.1 Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
De Europese Kaderrichtlijn Water is vastgesteld in december 2000. De richtlijn heeft tot doel, uitgaande
van een stroomgebiedbenadering, oppervlaktewaterkwaliteit en grondwaterkwaliteit en grondwater
kwantiteit te beschermen en te verbeteren. De doelen voor ecologie dienen te worden bepaald voor
natuurlijke, kunstmatige en sterk veranderde watergangen. In de maatlat voor ecologie worden algen,
waterplanten, macrofauna en vissen meegenomen.
Voor het behalen van de doelen geldt een resultaatsverplichting, in plaats van een
inspanningsverplichting, zoals dat nu voor waterkwaliteitsdoelen in Nederland geldt. In het eerste
stroomgebiedbeheersplan moeten de waterbeheerders in 2009 aangeven met welke maatregelen de
doelen gerealiseerd gaan worden. Het waterschap stelt het stroomgebiedbeheersplan op, maar werkt voor
het realiseren van de doelen samen met andere beheerders, waaronder gemeenten. Beheerders van
stedelijk water zullen het realiseren van maatregelen moeten ondersteunen waar het binnen hun
verantwoordelijkheid en mogelijkheden ligt. Het type maatregelen wordt niet voorgeschreven door de
KRW.
De Kaderrichtlijn Water maakt onderscheid in waterlichamen en overige wateren. Voor de waterlichamen
zijn specifieke ecologische en chemische doelen geformuleerd. Voor de overige wateren zijn alleen
chemische doelen geformuleerd. Binnen de gemeente Ede liggen enkele waterlichamen (figuur 3). Van de
gemeente Ede wordt op dit moment geen inspanning verwacht met betrekking tot het
oppervlaktewatersysteem voor 2015.

Figuur 3: KRW Waterlichamen.
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1.2 Zwemwaterrichtlijn
De Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG stelt bepalingen vast voor:
a) de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit;
b) het beheer van de zwemwaterkwaliteit; en
c) het verstrekken van informatie over zwemwaterkwaliteit aan het publiek.
De richtlijn heeft tot doel het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de
bescherming van de gezondheid van de mens, aanvullend op de Kaderrichtlijn water. Daarnaast heeft het
tot doel om de Europeanen over de vervuilingsgraad van het zwemwater informeren.
Het toepassingsbereik van de richtlijn strekt zich uit tot “elk oppervlaktewater waar, naar verwachting van
de bevoegde autoriteit, een groot aantal mensen zal zwemmen, en waar zwemmen niet permanent
verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat” (artikel 1(3)).
Voor de gemeente Ede heeft de zwemwaterrichtlijn betrekking op zwemwaterplas De Zanding, gelegen in
het Vakantiepark De Zanding te Otterlo.

2. Landelijk beleid
2.1 Nationaal Bestuursakkoord Water (2003)
In het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gekozen
voor een gemeenschappelijke aanpak om watersystemen in 2015 op orde te hebben voor verwachte
klimaatverandering, bodemdaling e.d. Onderdeel hiervan vormt het bepalen van de stedelijke
wateropgave: maatregelen die nodig zijn om het watersysteem (riolering, grondwater en oppervlaktewater)
op orde te brengen, vertaald in de ruimteclaim voor water in stedelijk gebied. Deze opgave wordt
vervolgens in ruimtelijke plannen van gemeenten geïmplementeerd. Het uitgangspunt voor het
maatregelenpakket is een integrale aanpak, waar mogelijk meeliften met andere projecten, toetsen van
watertekort problematiek, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit aan de werknormen op basis van
stroomgebiedvisie en het invoeren van de watertoets.
2.2 Bestuursakkoord Waterketen (2007)
Op 5 juli jl. heeft de VNG samen met de andere betrokken partijen een bestuursakkoord waterketen
afgesloten. Dit akkoord bevat afspraken die leiden tot versterking en verdere stimulering van het bottom-up
samenwerkingsproces tussen gemeenten (rioleringszorg), drinkwaterbedrijven en waterschappen
(afvalwaterzuivering). Resultaat van deze afspraken moet zijn dat de doelmatigheid en transparantie van
de uitvoering van de genoemde taken wordt vergroot. In het bestuursakkoord wordt onderkend dat
lastenstijgingen als gevolg van met name investeringen ter vermindering van het risico op wateroverlast en
verbetering van de waterkwaliteit nodig zullen zijn. Het gezamenlijk streven dient er echter op gericht te
zijn deze lastenstijging zoveel mogelijk te beperken (minder meerkosten) door doelmatiger te werken.
Gemeenten kunnen zelf de meest geschikte aanpak kiezen om doelmatigheid en transparantie te
verhogen, zodat zij kunnen aansluiten bij de specifieke lokale situatie.
2.3 Bestuursakkoord Water (2011)
Het Nationaal Bestuursakkoord Water (2.2), afgesloten in 2003,geactualiseerd in 2008 en met een looptijd
tot 2015, en het Bestuursakkoord Waterketen (2.3) dat in 2007 is afgesloten met een looptijd tot 2011,
hebben de basis gelegd voor het Bestuursakkoord Water.
Het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben besloten maatregelen
voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in dit Bestuursakkoord Water. Men gaat zich inzetten
voor een mooi, veilig, schoon, gezond en duurzaam beheer van het watersysteem en de waterketen. Het
-2-
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doel is om de kwaliteit van het beheer vergroten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De
burger laten zien wat wordt bereikt en transparant zijn over de kosten. Dat doen de partijen vanuit eigen
verantwoordelijkheden waarbij expertise en deskundigheid met elkaar wordt gedeeld.
2.4 (Integrale) Waterwet (Ww)
De belangrijkste wet op het gebied van watergerelateerde milieuaspecten is de Waterwet welke op 22
december 2009 in werking is getreden. De Waterwet heeft vooral betrekking op het watersysteem en
regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Daarnaast legt de wet de koppeling tussen
waterbeheer en ruimtelijke ordening. Specifieke milieuaspecten – zoals vooral lozingen in rioolstelsels –
vallen als onderdeel van de waterketen onder de werking van de Wet milieubeheer (hierna kortweg ‘Wm’).
De Wm treedt terug op de punten die de Waterwet regelt.
In beginsel zijn alle oude wetten die betrekking hebben op het waterbeheer opgegaan in de nieuwe wet.
Het betreft de volgende wetten:
− Wet op de waterhuishouding
− Wet op de waterkering
− Grondwaterwet
− Wet verontreiniging oppervlaktewateren
− Wet verontreiniging zeewater
− Wet van 14 juli 1904 (droogmakerijen en indijkingen)
− Wet beheer rijkswaterstaatswerken
− Waterstaatswet 1900
− Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken
− Wrakkenwet
Op grond van de artikelen 3.5 en 3.6 van de Waterwet dragen de gemeenteraad en het college van B&W
zorg voor:
1. de inzameling van het afvloeiende hemelwater (art. 3.5 lid 1);
2. verwerking van het ingezamelde hemelwater (art. 3.5 lid 2), en
3. het treffen van maatregelen voor het openbaar gemeentelijk gebied ter voorkoming van
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand (art. 3.6 lid 1).
Op grond van artikel 10.33 Wet milieubeheer hebben gemeenten ook een zorgplicht ten aanzien van de
inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. (zie paragraaf 4.1.2)
Regenwaterbeleid
De gemeente is dus verantwoordelijk voor de doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater, voor
zover de perceelseigenaar dit water zelf niet kan verwerken. De gemeente krijgt een bevoegdheid om via
een verordening regels te stellen aan het regen- en afvalwater dat perceelseigenaren aan de gemeente
willen overdragen.
Aanpak grondwaterproblemen
De nieuwe waterwet gaat uit van de verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar voor maatregelen op
het eigen terrein. Indien er in het bebouwde gebied sprake is van structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming, dan krijgt de gemeente een zorgplicht. Dit
betekent dat de gemeente maatregelen moet nemen waarmee de problemen zoveel mogelijk voorkomen
worden. Deze gemeentelijke zorgplicht geldt alleen als het gaat om maatregelen die doelmatig zijn en niet
tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of provincie behoren.
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Lozingen buitengebied
De sanering van de lozingen van afvalwater in het buitengebied door gemeenten is bijna voltooid. De
regels ten aanzien van de gemeentelijke rol is aangepast. De nieuwe regels bieden nog meer
mogelijkheden voor een doelmatige en kosteneffectieve aanpak. Uit de nieuwe regels vloeien géén
nieuwe verplichtingen voor gemeenten voort. Er worden slechts mogelijkheden gecreëerd voor doelmatige
oplossingen. Het blijft mogelijk om ontheffing te krijgen van de rioleringszorgplicht in het buitengebied bij
de provincie. De wijzingen komen op het volgende neer (niet alle aspecten behoeven voor de gemeente
Ede van toepassing te zijn):
-

Er komt meer ruimte voor individuele afvalwatervoorzieningen binnen de bebouwde kom en binnen de
bestaande rioleringszorgplicht. (Formeel moet binnen de bebouwde kom nu nog overal riolering
worden aangelegd.)

-

Aanpak vindt plaats onder gemeentelijke regie als onderdeel van het gemeentelijke rioleringsplan
(GRP). Dit geeft gemeenten dus een sterkere rol dan in de huidige situatie waarbij een rioleringsplan
ook door waterschap en provincie moet worden goedgekeurd.

-

Individuele voorzieningen voor afvalwater kunnen formeel uit de verbrede rioolheffing worden
bekostigd.

Bekostiging en planvorming
De waterwet geeft tenslotte aan dat alle voorzieningen die direct of indirect samenhangen met de
gemeentelijke stelsels voor afvalwater, hemelwater en grondwater uit de verbrede rioolheffing kunnen
worden bekostigd. De wettelijke verplichtingen die thans gelden voor gemeentelijke rioleringsplannen
worden tevens van toepassing op gemeentelijke voorzieningen voor regenwaterinzameling en aanpak van
grondwaterproblemen.
2.5 Wet Milieubeheer (Wm)
Op grond van artikel 10.33 Wet milieubeheer hebben gemeenten de zorgplicht ten aanzien van de
inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. Onder stedelijk afvalwater wordt afvalwater verstaan
dat bestaat uit huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend
hemelwater, grondwater of ander afvalwater. In de praktijk wordt hier invulling aan gegeven door de
aanleg en beheer van een openbaar vuilwaterriool. Deze zorgplicht dient mede ter implementatie van de
EU-richtlijn stedelijk afvalwater en sluit aan bij de zorgplicht van de waterschappen voor het zuiveren van
stedelijk afvalwater zoals vastgelegd in artikel 3.4 van de Waterwet.
De zorgplicht van de gemeente voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater is in de Wm
nader uitgewerkt. Conform de Wm moet de gemeente in een ‘gemeentelijk rioleringsplan’ (hierna kortweg
‘GRP’) concreet beschrijven op welke wijze zij invulling geeft aan haar zorgplichten. Die verplichting vloeit
expliciet voort uit § 4.8. en meer in het bijzonder artikel 4.22 Wm. Eind 2012 moet iedere gemeente een
GRP hebben vastgesteld, waarin de invulling van de gemeentelijke zorgplicht is uitgewerkt.
2.6 Reconstructiewet
Het reconstructieplan moet de problemen die zich voordoen in het landelijke gebied in de
concentratiegebieden integraal aanpakken en moet een goede ruimtelijke structuur bevorderen. Dit in het
bijzonder met betrekking tot landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, water, milieu en infrastructuur.
Daarnaast moet de reconstructie het woon-, werk- en leefklimaat en de economische structuur verbeteren.
Het reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost is een plan om de ruimtelijke en milieuproblematiek in
het gebied, grofweg begrensd door de Veluwe, de Randmeren, de A27, de Kromme Rijn en de Nederrijn,
in de komende 12 jaar aan te pakken.
De ruimtelijke versnippering in het gebied is groot en de functies landbouw, natuur, wonen, werken en
recreëren zitten elkaar op vele plekken in de weg. De vraag naar extra ruimte vanuit wonen, water, natuur
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en recreatie is bovendien groot. De milieusituatie in het hele gebied is op sommige plekken slecht en grote
delen van de natuur zijn vermest, verzuurd en verdroogd. Ook de waterkwaliteit voldoet niet aan de
normen. Door nieuwe wetgeving verbetert de situatie de komende jaren, maar niet voldoende om de
gewenste kwaliteit van natuur en water, ook in de omliggende gebieden als de Veluwe en de Randmeren,
te bereiken.
Het watersysteem is een belangrijk ordenend principe in het plan. Gestreefd wordt naar natuurlijke
watersystemen (weinig technische voorzieningen), naar het vasthouden en bergen van water in plaats van
afvoeren en naar schoon houden of schoner maken van stroomgebieden met ecologische waarden.
2.7 Watertoets
De watertoets is met ingang van 1 november 2003 wettelijk verplicht voor streekplannen,
streekplanuitwerkingen, regionale en gemeentelijke structuurplannen, bestemmingsplannen en
vrijstellingen op grond van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
Bij de watertoets gaat het om het van meet af aan meenemen van water bij ruimtelijke plannen en
besluiten. Daarvoor is in een vroeg stadium overleg nodig met de waterbeheerder. Het gaat dus niet om
een toets achteraf maar om vroegtijdige en actieve inbreng van de waterbeheerder en maatwerk voor elk
plan. Met de Watertoets wordt er naar gestreefd om het al bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke
beleid goed toe te passen en uit te voeren; het is niet de bedoeling dat er met de watertoets nieuw beleid
wordt gemaakt.
De grootste winst van de Watertoets ligt in de gezamenlijke afstemming; de vroegtijdige, wederzijdse
betrokkenheid tussen initiatiefnemer en waterbeheerder. Dit leidt uiteindelijk tot het wateradvies van de
waterbeheerder en de expliciete afweging van de wateraspecten in het plan, bij voorkeur in een
waterparagraaf.
De Watertoets wordt toegepast op alle waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten.
De waterhuishoudkundige aspecten omvatten oppervlakte- als grondwater, gevaar van overstroming
vanuit rivieren, wateroverlast door neerslag of grondwater, waterkwaliteit en verdroging.
In de watertoets worden de volgende rollen onderscheiden:
–
De initiatiefnemer: dit is de overheidspartij die het plan of de planwijziging in gang zet.
–
De waterbeheerder: de waterbeheerder(s) die bij het plangebied betrokken zijn.
–
De beoordelaar: het bevoegde gezag dat uiteindelijk het plan (deels) goed of afkeurt, eventueel
geadviseerd door de provinciale of rijksplanologische commissie die het plan toetst aan het
ruimtelijke beleid.
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3. Provinciaal beleid
3.1 Waterplan Gelderland 2010- 2015(WP)
Het Waterplan Gelderland is de opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan (WHP3). Het beleid uit
WHP3 wordt grotendeels voortgezet. Het Waterplan Gelderland is tegelijk opgesteld met de
water(beheer)plannen van het Rijk en de waterschappen. In onderlinge samenwerking zijn de plannen zo
goed mogelijk op elkaar afgestemd. Het Waterplan Gelderland 2010-2015 is op 11 november 2009 door
Provinciale Staten vastgesteld en op 22 december 2009 in werking getreden.
In het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die daarvoor nodig zijn en wie ze gaat
uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, regionale wateroverlast, watertekort en
waterbodems gelden provinciebrede doelen. Voor een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur,
waterbergingsgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden, zijn specifieke doelen geformuleerd.
Vanwege de Europese Kaderrichtlijn Water is voor bepaalde oppervlaktewateren vastgelegd of het een
kunstmatig of sterk veranderd oppervlaktewater is. Ook zijn voor die oppervlaktewateren ecologische
doelen geformuleerd. Voor verbetering van de grondwaterkwaliteit zijn maatregelen opgenomen.
Na de inwerkingtreding van de nieuwe Waterwet eind 2009 verleent de provincie alleen nog vergunningen
voor onttrekken van grondwater voor bodemenergiesystemen, openbare drinkwatervoorziening en
industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar. Het Waterplan Gelderland is het toetsingskader
voor deze vergunningen.
Voor de realisatie van bepaalde waterdoelen zijn ruimtelijke maatregelen nodig. Hiervoor krijgt het
Waterplan Gelderland op basis van de nieuwe Waterwet de status van structuurvisie. In het Waterplan
Gelderland is beschreven welke instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening de provincie wil inzetten.
3.2 Reconstructieplan Gelderse Vallei
Het reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost is nodig om de problemen die op het platteland spelen
te kunnen aanpakken. In delen van het landelijk gebied zitten de (intensieve) landbouw, wonen, werken,
recreatie natuur en landschap elkaar te vaak in de weg. Het gevolg is dat vooral economisch belangrijke
sectoren als landbouw en recreatie zich niet genoeg kunnen ontwikkelen en de kwaliteit van natuur,
landschap en water te weinig verbetert.
Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland. In het reconstructieplan
worden de functies bijna opnieuw over de gebieden verdeeld en nieuwe ontwikkelmogelijkheden
gestimuleerd. Een aantal onderdelen uit het reconstructieplan wordt rechtstreeks overgenomen in het
Streekplan en de bestemmingsplannen.
Er is aandacht voor het versterken van de natuur- en landschapswaarden en voor verbetering van de
waterhuishouding en waterkwaliteit. De belasting van het milieu moet verminderen en infrastructuur, woonen werkklimaat en de economische structuur juist verbeteren. Zo ontstaat er weer een vitaal platteland.

-6-

Waterplan Ede

4. Waterschapsbeleid
4.1 Waterbeheersplan 2010 – 2015 (WBP) / Beheersplan Waterkeringen 2002 – 2006, Waterschap
Vallei & Eem
De primaire kaders voor het waterbeheersplan zijn de waterhuishoudingplannen van de provincies Utrecht
en Gelderland, en de Verordening waterhuishouding Vallei & Eem. De Wet op de waterhuishouding
beschouwt het waterbeheersplan als een inspanningsverplichting. Dit WBP is de opvolger van het vorige
waterbeheersplan dat werd geschreven voor de periode 2004-2007 en is verlengd tot en met 2009.
In het waterbeheersplan verwoordt het bestuur van Waterschap Vallei & Eem het beleid dat het voor ogen
heeft. Het waterschapsbeleid wordt in twee strategische plannen verwoord: het waterbeheersplan en het
beheersplan waterkeringen. Het waterbeheersplan richt zich op de taken voor het waterkwantiteits- en
waterkwaliteitsbeheer. Het beheersplan waterkeringen richt zich op de zorg voor de waterkeringen. Het
opstellen van een waterbeheersplan is een verplichting op grond van de Wet op de waterhuishouding, het
beheersplan waterkeringen vloeit voort uit de Wet op de waterkering. Waterschap Valei & Eem beschikt
over een beheersplan waterkeringen 2002-2006. Dit plan werd op 26 april 2001 door het bestuur
vastgesteld.
4.2 Emissiebeheersplan 2004-2007 (EBP)
De waterkwaliteit in het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem behoeft verdere verbetering. In het
Valleikanaal en de Eem wordt de waterkwaliteit in belangrijke mate bepaald door het effluent van de
rioolwaterzuiveringinrichtingen die het afvalwater van steden en dorpen zuivert. De belangrijkste bronnen
van verontreiniging worden verder gevonden bij de zogenaamde diffuse bronnen. Diffuse bronnen zijn
verspreid en in grote aantallen voorkomende bronnen van verontreiniging zoals bouwmaterialen,
afspoeling en verwaaiing van verontreinigingen vanaf wegen, afspoeling en uitspoeling van
waterbezwaarlijke stoffen afkomstig van de landbouw.

5. Gemeentelijk beleid
5.1 Convenant Duurzaam Bouwen
De gemeente Ede heeft het ambitieniveau met betrekking tot duurzaam bouwen vastgesteld door de
ondertekening van een convenant Duurzaam Bouwen. Het convenant ondersteunt de Nationale Pakketten
Duurzaam Bouwen. De pakketten zijn van toepassing op de vier deelsectoren binnen de bouw:
Woningbouw (nieuwbouw en bestaande bouw), Utiliteitsbouw (eveneens nieuwbouw en bestaande bouw),
Stedenbouw en tot slot de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).
5.2 Plan van aanpak diffuse bronnen
In de afgelopen decennia hebben waterbeheerders en de industrie de puntbronnen succesvol aangepakt.
Toch worden nog steeds de grenswaarden in oppervlaktewater en waterbodems op veel locaties
overschreden. Voor een groot deel wordt deze verontreiniging veroorzaakt door diffuse bronnen. Stoffen
als zink, koper, nikkel en bestrijdingsmiddelen komen via verschillende routes in ons water terecht. Ze zijn
schadelijk voor planten en dieren in het water en ze vormen een bedreiging voor de kwaliteit van ons
drinkwater. De gemeente Ede onderneemt de volgende zaken om diffuse bronnen verder terug te dringen.
− Handhaving van het Convenant duurzaam Bouwen.
− In projecten wordt de toepassing van niet uitlogend bouwmateriaal en terreinmeubilair gepropageerd.
Dit is echter niet afdwingbaar.
− Er worden geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (vastgesteld groen- en reinigingsbeleid)
gebruikt.
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−
−
−
−
−

Er wordt heel bewust omgegaan met het toepassen van strooizout (vastgesteld wegenbeleid).
Bij de vervanging van lichtmasten wordt het grondstuk van de mast behandeld (wegenbeleid in
voorbereiding).
Er zijn afspraken gemaakt met visverenigingen ten aanzien van het bijvoeren en uitzetten van vissen
(geen vastgesteld beleid).
De eendenpopulatie wordt gereguleerd door het wegvangen van eenden en voorlichting naar burgers
ten aanzien van het voeren van eenden (geen vastgesteld beleid).
De aanleg van hondenlosloopgebieden en de plaatsing van speciale afvalbakken voor hondenpoep
(hondenbeleid niet vastgesteld).

5.3 Grondwatervisie
Met de grondwatervisie (Grondwatervisie 2007) streeft de gemeente Ede naar balans in haar stedelijke
grondwatersystemen waarbij enerzijds grondwateroverlast wordt voorkomen en anderzijds gezorgd wordt
dat zo min mogelijk grondwater van hoge kwaliteit wordt afgevoerd.
In de grondwatervisie beschrijft de gemeente de historie van Ede met het grondwater, de huidige situatie
en mogelijk ontwikkelingen klimaat en wetgeving. De visie eindigt met een aantal acties die er voor moeten
zorgen dat Ede ook in de toekomst een gezond en duurzaam grondwatersysteem heeft. De acties vallen
uiteen in twee categorieën:
-

verplichtingen vanuit wet- en regelgeving;

-

anticiperen op klimaatontwikkelingen.

5.4 Hemelwaterbeleid
Met het hemelwaterbeleid (Hemelwaterbeleid 2007) geeft de gemeente Ede aan welke
afkoppeldoelstelling zij ambieert en op welke wijze zij deze doelstelling wil realiseren.
Als doelstelling hanteert de gemeente Ede in 2015 20 % van het “bestaande” verharde oppervlak
afgekoppeld te hebben van de gemengde riolering. Dit betekent dat er in 2015 één vijfde minder verhard
oppervlak op het gemengde riool hebben aangesloten dan de situatie in 2003 (124 ha.). Hiervoor is een
budget van 20 miljoen euro vastgesteld tot 2015.
In het hemelwaterbeleid is onderscheid gemaakt tussen bestaande verharding en nieuwe verharding in
stedelijk gebied:
Bestaande bebouwing/verharding
− In bestaand stedelijk gebied worden wijken projectmatig afgekoppeld. Afgekoppeld worden zowel de
openbare verharding als (de voorkant van) de particuliere daken.
− Om afkoppelen financieel te stimuleren wordt onderzocht of een structureel gedifferentieerd riooltarief
of een eenmalige subsidie verstekt kunnen worden.
− Afkoppelen wordt mede gerealiseerd door mee te liften op geschikte aanleidingen zoals wijk- of
rioolreconstructies.
Nieuwe bebouwing/verharding:
− Initiatiefnemers van nieuwbouw worden verplicht om het hemelwater afkomstig van nieuwbouwdaken
2
(> 30 m ) te infiltreren in de bodem. Deze maatregel is opgenomen in de in 2003 vastgestelde
bouwverordening art 2.7.5. De naleving van deze verplichting wordt gehandhaafd.
− Het handhaven van de huidige werkwijze van (grote) nieuwbouwprojecten of wijken.
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Grondwatervisie
Inleiding
Met deze grondwatervisie streeft gemeente Ede naar balans in haar stedelijke
grondwatersystemen waarbij enerzijds grondwateroverlast wordt voorkomen en
anderzijds gezorgd wordt dat zo min mogelijk grondwater van hoge kwaliteit wordt
afgevoerd.
Deze grondwatervisie is een operationele uitwerking van het in 2003 vastgestelde
waterplan. Het bevat een inventarisatie van grondwateraspecten, waaronder ingrepen
in de grondwaterstand, wet en regelgeving, een analyse van onze peilbuismeetnet en
grondwaterkwaliteitsaspecten. Op basis van knelpunten en aandachtspunten is de
richting aangegeven voor ons grondwaterbeleid. Het rapport “Ede Grondwaterproof” is
een bijlage van de grondwatervisie en fungeert als leidraad voor de ambtelijke
organisatie.
Grondwateroverlast
Op basis van een grondwateranalyse van onze peilbuizen van de afgelopen 15 jaar
blijkt dat er verschillende locaties zijn die theoretisch kans hebben op
grondwateroverlast. Klachten over grondwateroverlast zijn de laatste vijftien jaar niet
voorgekomen waaruit we concluderen we dat er op dit moment geen urgente situaties
zijn met grondwateroverlast. We doen wel nader onderzoek op enkele specifieke
locaties om deze conclusie te kunnen bevestigen.
De grondwater- en klachtenanalyse is gebaseerd op resultaten uit het verleden, en
deze bieden geen garantie voor de toekomst. Er zijn verschillende factoren waarmee
rekening moeten houden voor de toekomst:
- De grondwaterstand langs de Veluwerand kan enorm fluctueren. In extreme
gevallen kan door volledig natuurlijke oorzaken zelfs grondwateroverlast
optreden, waar deze in geen 10 of 20 jaar is geconstateerd.
- Uit duurzaamheidsoverwegingen (verdrogingsbestrijding) is de tendens om
grondwateronttrekkingen te verminderen (vb Enka, Vitens). In stedelijk gebied
kan dit lokaal tot stijging van de grondwaterstand leiden.
- In de zogeheten “grondwaterfluctuatiezone” wordt als gevolg van
klimaatverandering een forse stijging van de grondwaterstand verwacht. Bijna
alle kernen van Ede liggen geheel of gedeeltelijk in deze zone. De Provincie
heeft de grondwaterfluctatiezone in haar Streekplan opgenomen.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn we al alert op risico’s van toekomstige
grondwateroverlast tijdens het proces van de watertoets. We willen dat (grond)water
voortaan nog eerder in ruimtelijke projecten betrokken wordt, bij voorkeur al bij de
locatiekeuze. Ons uitgebreide grondwaterstandsmeetnet is bovendien een waardevol
instrument bij toekomstige ontwikkelingen. We blijven de grondwaterstanden binnen
de bebouwde kom monitoren en optimaliseren ons grondwaterstandsmeetnet.
Financiële voordelen die behaald worden door uitblijven van geplande investeringen
worden in de financiële evaluatie van het waterplan in 2007 uitgewerkt.
Afvoer grondwater
gemeente Ede heeft in de jaren tachtig en negentig na forse grondwateroverlast
diepdrainagesystemen in verschillende kernen aangelegd. We willen waar mogelijk de
diepdrainagesystemen optimaliseren om overmatige afvoer van diep grondwater te
beperken. Voor twee diepdrainagesystemen is een optimalisatie(studie) gaande.
Wet- en Regelgeving
In 2006/2007 wordt naar verwachting de Integrale Waterwet geïmplementeerd. Hierin
worden de verantwoordelijkheden van grondwater van verschillende partijen
vastgelegd. Taken voor de gemeente zijn:
- centrale rol tussen burgers, waterleidingbedrijf, provincie en waterschap.
- waterloket voor burgers;
- zorgplicht voor grondwater (doelmatige inzameling en afvoer van overtollig
grondwater).
Voor de gemeente Ede heeft de Integrale Waterwet geen grote consequenties. We
gaan de communicatie op het gebied van grondwater wel versterken.
Met dit beleid maken we een goede aanzet tot invulling van onze nieuwe
verantwoordelijkheid.

2

Grondwaterkwaliteit
In de kern Ede bestaan verschillende grondwaterverontreinigingen ten gevolge van
bodemverontreiniging. Verschillende verontreinigingslocaties worden gesaneerd. Een
aandachtspunt is de bodem/grondwaterverontreiniging die mogelijk in de toekomst
door de diepdrainage in de Rietkampen opgepompt wordt. Hier wordt op dit moment
een studie naar uitgevoerd.
Een ander belangrijk aandachtspunt is het bewust omgaan met risico’s op
bodemverontreiniging door hemelwaterinfiltratie (bij afkoppelprojecten).

3

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
EN BEHEER
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1. Inleiding
In 2003 is het Waterplan Ede bestuurlijk vastgesteld. In het waterplan is onder meer
vastgesteld dat een Grondwatervisie voor de gemeente Ede gewenst is. Het beoogde
resultaat is een samenhangende grondwatervisie waarin is verwoord hoe in de
toekomst omgegaan moet worden met het kwantitatieve en kwalitatieve
grondwaterbeheer. Met deze grondwatervisie kan worden ingespeeld op diverse
ontwikkelingen, die effect hebben op de kwaliteit van het grondwater of de hoogte van
de grondwaterstand. Deze grondwatervisie is een operationele uitwerking van het
Waterplan Ede 2003-2007. In deze grondwatervisie zijn relevante bestaande en nog
te plegen ingrepen op het grondwater en eventuele knelpunten ten aanzien van
grondwateroverlast in kaart gebracht. Financiële voordelen die behaald worden door
uitblijven van geplande investeringen worden in de financiële evaluatie van het
waterplan in 2007 uitgewerkt.

1.1.

Ontwikkelingen grondwaterbeheer

De volgende ontwikkelingen eisen een toenemende aandacht voor grondwaterbeheer:
o De vraag naar woonruimte zal blijven stijgen terwijl de beste plekken,
geredeneerd vanuit het (grond)watersysteem, over het algemeen al zijn
volgebouwd. Er wordt steeds vaker gebouwd op locaties waar de kans op
grondwateroverlast groot is;
o Er wordt steeds vaker ondergronds gebouwd, zoals tunnels, kelders en
parkeergarages, waardoor vaker de indruk van grondwateroverlast bestaat;
o de bestemming landbouw maakt steeds meer plaats voor andere
bestemmingen zoals wonen, werken, natuur en infrastructuur. Deze
bestemmingen stellen andere eisen aan het waterhuishoudkundig beheer;
o Klimatologische ontwikkelingen hebben invloed op grondwaterstanden. De
Provincie Gelderland voorspelt een grondwaterfluctuatiezone langs de
Veluwerand waarbij de grondwaterstand tot 80 cm kan stijgen (zie ook § 3.1.
Deze grondwaterfluctuatiezone gaat dwars door (verschillende kernen) van de
gemeente Ede heen;
o Het Rioleringsbeleid en -beheer van gemeenten heeft invloed op de
grondwaterstand. Bijvoorbeeld vervanging van oude, lekke rioolsystemen (die
onbedoeld een drainerende functie hebben) kunnen lokaal tot
grondwateroverlast leiden;
o Het afkoppelen van hemelwater waarbij regenwater afkomstig van verharde
oppervlakken in de bodem wordt geïnfiltreerd in plaats van afgevoerd via het
rioolsysteem kan lokaal tot effecten op de grondwaterkwaliteit- en kwantiteit
leiden.
o De winning van grondwater in stedelijk gebied neemt, mede onder invloed van
anti-verdrogingsbeleid, af. Een voorbeeld is de recente beëindiging van de
forse grondwateronttrekking onder Ede door Enka;
o In 2006/2007 wordt de Integrale Waterwet van kracht die veranderingen ten
aanzien van grondwaterbeheer met zich meebrengt.
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2. Grondwatersysteem gemeente Ede
In dit hoofdstuk is een korte omschrijving van grondwatersysteem in de gemeente Ede
gegeven. Ede heeft door haar ligging op de grens van Veluwe en Vallei een bijzonder
grondwatersysteem. Om grondwater knelpunten en oplossingen te kunnen formuleren
is inzicht in het grondwatersysteem nodig.
In dit hoofdstuk wordt het grondwatersysteem in twee delen beschreven (van der
Schaaf, 1991):
1. Ede oost, de westelijke Veluwe;
2. Ede west, de Gelderse Vallei.
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figuur 1: Schematische weergave grondwatersysteem Ede

2.1. Ede Oost, de westelijke Veluwe
Het neerslagoverschot van de westelijke Veluwe stroomt –voor zover het niet wordt
opgepompt ten behoeve van verschillende soorten van watervoorziening- vrijwel
geheel ondergronds af naar de Gelderse Vallei en het bekken van Otterlo. In het
algemeen helt de grondwaterspiegel iets minder steil af dan het maaiveld. Dat
betekent, dat de grondwaterstand van oost naar west steeds minder diep beneden
maaiveld komt. Waar de grondwaterstand dicht onder het maaiveld komt, komt
grondwater in watergangen terecht en wordt het afgevoerd. Het via het
watergangstelsel afgevoerde water omvat ook water, afkomstig van ter plaatse
gevallen neerslag. Kenmerkend voor dit gebied is dat de grens tussen de zichtbare
ontwatering (door watergangen) en onzichtbare ontwatering (via het grondwater)
verschuift onder invloed van weersomstandigheden.
Het verloop van de grondwaterstand in de tijd wordt ook door dit proces beïnvloed. In
het hoge gebied is het verloop vloeiend, met relatief geringe seizoensverschillen over
langere reeksen van jaren. Dat heeft twee oorzaken:
1. De grote omvang van het gebied met diepe grondwaterstanden;
2. De enorme berging in de tientallen meters dikke, niet met water verzadigde
zone boven de grondwaterspiegel waardoor neerslagafvoer wordt gebufferd
en vertraagd.
Het systeem reageert nauwelijks op droge of natte perioden van korte duur en
reageert sterk vertraagd op zulke perioden van lange duur. Het duurt bovendien lang,
voordat de invloed van een natte of droge periode is uitgewerkt door de enorme
bergingscapaciteit en vrijwel constante afvoer in westelijke richting. Effecten van een
reeks opeenvolgende natte of droge jaren blijven daardoor gedurende lange tijd
aanwezig. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Hoe dichter bij de Veluwe, des te lager de frequentie van voorkomen van
grondwateroverlast (gemiddeld een aantal dagen per jaar). Als er echter
grondwateroverlast voorkomt, dan kan de overlast van langere duur zijn. In extreme
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gevallen kan door volledig natuurlijke oorzaken zelfs grondwateroverlast optreden,
waar deze in geen 10 of zelfs 20 jaar is geconstateerd.

Meerjarenoverzicht grondwateraanvulling en grondwaterstanden te Otterlo
(Provincie Gelderland)
In dit overzicht (zie bijlage 1) is de waargenomen grondwaterstand van een peilbuis in
Otterlo ten opzichte van de gemiddelde grondwaterstanden over de jaren 1961 t/m
2003 grafisch weergegeven. In de periode 1961 tot 1971 is de waargenomen
grondwaterstand hoger dan het gemiddelde. Met name in 1966 t/m 1968 zijn hoge
grondwaterstanden waargenomen tot wel 1,5 m boven het gemiddelde (ca 50 cm
onder maaiveld). Deze periode werd gevolgd door een lange periode met een
grondwaterstand onder het gemiddelde. Deze periode loopt van 1972 tot en met 1983
en de gemeten grondwaterstand bedraagt tot 2 m onder het gemiddelde (4 m – mv).
Het is van belang deze tendensen in het achterhoofd te houden bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Zo zou men in de jaren zeventig op basis van de toen actuele
grondwaterstand gerust kelders bouwen op dezelfde locatie in Otterlo als waar men in
de jaren zestig langdurige grondwateroverlast ondervond.
Dit is ook gebeurd. In de jaren negentig zijn, nadat de grondwaterstand zich had
hersteld na een droge periode, lekke kelders geconstateerd omdat deze bouwkundig
niet op hoge grondwaterstanden zijn toegerust.

2.2. Ede west, de Gelderse Vallei
De tegenhanger van het grondwaterregime van de westelijke Veluwe is het verloop in
het lage gebied. Daar reageert de grondwaterspiegel snel op gevallen neerslag, maar
valt door de aanwezigheid op korte afstand van ontwateringsmiddelen (sloten,
drainage) ook snel weer terug. De grondwaterstandschommelingen zijn dan gezien de
lange termijn relatief klein en sterk seizoensgebonden.
Bovendien is in de Vallei sprake van een matige kwel van 1 à 2 mm/etmaal.
Hoge grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld die grondwateroverlast
veroorzaken zullen in het lage gebied daarom frequent, maar gedurende korte
perioden voorkomen.
Grondwaterstandsverloop
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figuur 2: vergelijking grondwaterstandsverloop Ede-hoog en Ede-laag
In bovenstaande grafiek (figuur 2) is het verschil in grondwaterstand waarneembaar
tussen een hoog gelegen peilbuis in de Bospoort (Ede noord-oost) en een
laaggelegen peilbuis in Ederveen. De grondwaterstand in het laaggelegen gebied
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staat veel dichter bij het maaiveld en er treden veel korte fluctuaties op met maar een
beperkte afwijking van het gemiddelde (verschil tussen hoogste en laagste gemeten
grondwaterstand bedraagt 1,62 m).
De grondwaterstand in het hooggelegen gebied is diep ten opzicht van maaiveld,
verloopt vloeiender in de tijd, maar met grote afwijkingen (het verschil tussen de
laagste gemeten en hoogste gemeten grondwaterstand bedraagt 2,15 m).
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3. Verantwoordelijkheden grondwaterbeheer
Volgens het huidige beleid is wettelijk niet geregeld wie verantwoordelijk is voor
grondwater. Het Rijk, de Provincie, het Waterschap en de Gemeente hebben allemaal
een zekere bemoeienis met de beheersing van de grondwaterstand, maar deze taak
is wettelijk niet aan één van deze partijen opgedragen. Geen van de partijen kan
gehouden worden om maatregelen te nemen of schade te vergoeden aan eigenaren
van bouwwerken (onroerende zaken inclusief tuinen) die hinder ondervinden van een
te hoge (of te lage) grondwaterstand. De nieuwe Integrale waterwet (IWW) gaat daar
op korte termijn verandering in brengen.

3.1. Huidige beleid
Europees
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft tot doel ervoor te zorgen dat in 2015 alle
Europese wateren zich in een goede ecologische toestand bevinden. Hierbij wordt
zowel het oppervlaktewater als het grondwater beschouwd. gemeente Ede valt in het
stroomgebied Rijn-Midden. Het betreft vooral waterkwaliteitsaspecten.
Rijk
De vierde Nota Waterhuishouding (V&W, VROM en LNV) is een strategisch plan wat
voor het beleid en beheer van waterhuishoudkundige systemen richtinggevend is voor
het Rijk, de Provincies en de Waterschappen. De Vierde nota Waterhuishouding geeft
aandacht aan stedelijk waterbeheer en gaat in op de problematiek van stedelijke
grondwatervraagstukken, maar bevat geen concrete taakopdracht voor het Rijk voor
het grondwaterbeheer in de stad.
Verder is de Grondwet noemenswaardig. Artikel 21 gaat in op de bewoonbaarheid van
het land en artikel 22 staat voor bevordering van de volksgezondheid. Aangezien
grondwateroverlast tot gezondheidsproblemen kan leiden (door schimmelsporen en te
vochtige ruimtes) is dit relevant.
Volgens de Grondwet (art. 21) moet de overheid zorgen voor bewoonbaar land. Dit
houdt onder andere de zorgplicht voor het waterbeheer in. Voor burgers zijn aan deze
wet echter geen rechtstreekse rechten te ontlenen. De Woningwet omvat het
bouwbesluit met daarin uniforme technische bouwvoorschriften met bepalingen over
de vochthuishouding in nieuwbouwwoningen. Zo moeten volgens het bouwbesluit
begane grondvloeren van nieuwe woningen dampdicht zijn.
Provincie
De provincie Gelderland is ten aanzien van het grondwater beheerder,
vergunningverlener en toezichthouder op basis van de Grondwaterwet.
Dat betekent dat de provincie beoordeelt hoeveel grondwater aan de bodem mag
worden onttrokken voor de drink- en industriewatervoorziening en voor de landbouw.
In het Derde Waterhuishoudingsplan van de Provincie Gelderland is ten aanzien van
grondwaterwinning de keuze gemaakt voor een op draagkrachtprincipe gebaseerd
systeem. Hierbij zijn de functies en doelen van een gebied bepalend voor de
mogelijkheden voor grondwateronttrekking. In het plan is een optimaliseringkaart
opgenomen met locaties waar uitbreiding van de grondwateronttrekking ten behoeve
van drinkwater of industrie wel of niet gewenst zijn.
Provincie Gelderland onderschrijft het advies van de Commissie Integraal
Waterbeheer (CIW-advies) dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de
ontwatering van het openbare gebied en dat de gemeente een regierol vervult bij de
aanpak van bestaande grondwateroverlast. De provincie wil dat er in 2015 geen
grondwateroverlast meer optreedt. In de planperiode (2005-2009) moeten daarom de
huidige knelpunten in beeld gebracht worden en de meest urgente situaties opgelost.
In het Streekplan zal worden aangeduid dat nieuwe overlast wordt voorkomen met
een ‘nee tenzij’ aanpak voor bebouwing.
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Grondwateronttrekkingen met het oog op ontwatering en/of afwatering
Er zijn in Gelderland enkele locaties waar grondwateronttrekkingen plaatsvinden met
het oog op ontwatering van stedelijk gebied (o.m. Apeldoorn, Nunspeet, Ede). Hierop
is de Grondwaterwet niet van toepassing. Wanneer door de klimaatsverandering meer
wateroverlast optreedt, zal dit soort onttrekkingen naar verwachting toenemen. Het
provinciale beleid is dat grondwateronttrekkingen ten behoeve van ontwatering en/of
afwatering van gronden slechts in uitzonderingsgevallen en onder condities plaats
mogen vinden. In de eerste plaats moeten dit soort onttrekkingen effectief en efficiënt
gebeuren. Dat wil zeggen dat zo min mogelijk water moet worden onttrokken om het
doel van ont-/afwatering te bereiken. Dit betekent dat er beter een aantal, kleinere
onttrekkingen kunnen worden geplaatst, dan minder, grotere onttrekkingen. Verder
moeten vooraf alle belangen worden afgewogen op een soortgelijke manier als de
belangenafweging uit hoofde van de Grondwaterwet. Er moet bijvoorbeeld naar
mogelijke schade voor natuur en naar zettingschade worden gekeken. Daarop dient
de onttrekking te worden afgestemd. De waterschappen en de gemeenten moeten
voor dergelijke onttrekkingen beleid opnemen in de beheersplannen en de
waterplannen/bestemmingsplannen.
Grondwaterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied Edese Bos
In het Edese bos wordt grondwater ontrokken voor de drinkwatervoorziening. Om het
grondwater in het intrekgebied te beschermen gelden sterke beperkingen voor het
waterwingebied (de 1 jaars intrekzone) en het grondwaterbeschermingsgebied ( de 25
–jaars intrekzone). Bepaalde activiteiten of ontwikkelingen zijn mogelijk indien door de
provincie ontheffing is verleend.

In het Provinciale Streekplan worden de risicogebieden voor wateroverlast als gevolg
van een toenemende fluctuatie van de grondwaterstand door klimatologische
veranderingen aangewezen. Vooral in de fluctuatiezone (zie figuur 3) rondom de
Veluwse stuwwal kan in de toekomst vaker grondwateroverlast ontstaan. In bestaand
stedelijk gebied moet hierop geanticipeerd worden om problemen in de toekomst te
voorkomen.
gemeenten dienen in hun ruimtelijke plannen de kansen op wateroverlast in de
risicogebieden te beperken. Verder wordt aangeraden in deze risicogebieden kansen
voor het vergroten van het vasthouden van water en van waterberging te benutten.

figuur 3: grondwaterfluctuatiezone (bron streekplan Gelderland)
Waterschap
In Ede is Waterschap Vallei & Eem waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheerder.
Waterschap Vallei & Eem draagt, conform de Waterschapswet, zorg voor de
afwatering.
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De formele taak is ondermeer vastgelegd in de Keur. In de keur zijn specifieke
bepalingen opgenomen voor drainage dieper dan 1 meter onder maaiveld. Verder
heeft Waterschap Vallei & Eem een rol bij (bron)bemalingen die geloosd worden op
oppervlaktewater, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Een andere taak is het vaststellen van de GGOR het Gewenste Grond- en
Oppervlaktewaterregime als instrument om de gewenste waterhuishoudkundige
situatie vast te leggen. De provincie heeft de kaders gesteld waarbinnen het
waterschap de GGOR moet uitwerken. Voor de GGOR is in principe geen verschil
gemaakt tussen stedelijk en landelijk gebied, praktisch wordt de GGOR vooral
uitgewerkt voor landelijke gebied.
Gemeente
Volgens de Gemeentewet, is de gemeente belast met de gemeentelijke huishouding,
een algemene taak waaruit geen specifieke taken af te leiden zijn met betrekking tot
de actieve beheersing van de grondwaterstand. Ontwatering is voor het stedelijke
gebied niet wettelijk geregeld en de gemeente kan hiertoe niet verplicht worden (dit
verandert na invoering van de Integrale Waterwet, zie § 3.2.1). In jurisprudentie is
diverse malen gebleken dat nergens geregeld is dat de gemeente zorg draagt voor
aanleg, beheer en onderhoud van het stedelijke ontwateringsstelsel. Wel staat het de
gemeente vrij om zich deze taak vrijwillig aan te trekken, zoals in de gemeente Ede
gebeurt. Ondermeer door het hebben van het uitgebreide grondwatermeetnet laat zien
dat de gemeente Ede, weliswaar gedwongen door de bijzondere ligging op de
overgang tussen Veluwe en Vallei, al tientallen jaren bezig is met de
grondwaterproblematiek.
Waterplan Ede
De gemeente Ede heeft in haar Waterplan Ede het beleid ten aanzien van
oppervlaktewater, grondwater en riolering in combinatie met de beleidsvelden natuur,
ruimtelijke ordening, recreatie en leefomgeving verwoord. In het waterplan wordt het
initiatief genomen voor deze grondwatervisie. De belangrijkste
grondwatergerelateerde aandachtspunten uit het waterplan
zijn:
o In 2015 wil gemeente Ede 20% van het (in 2003) bestaande stedelijke
verharde oppervlak afgekoppeld hebben van de gemengde riolering;
o De afvoer van grondwater via diepdrainage dient geoptimaliseerd te worden;
o De verdroging van natuur dient tegengegaan te worden, gebiedseigen water
dient vastgehouden te worden;
o Het waterbewustzijn dient vergroot te worden (zoals met de educatieve
grondwatermeter Kernhem);
o Het Binnenveld dient ingericht te worden als waterberging voor de opvang van
piekafvoeren van de Grift/Valleikanaal.
Bouwbesluit
In het bouwbesluit zijn in het hoofdstuk over gezondheid onder afdeling 3.6 “wering
van vocht van buiten” bepalingen opgenomen met betrekking tot het waterdicht zijn
van scheidingsconstructies. In de praktijk komt dit er volgens de toelichting meestal op
neer dat de laagste gelegen vloer en gevelmuur waterdicht moeten zijn. Artikel 20 van
de Woningwet én de plaatselijke bouwverordening biedt mogelijkheden eigenaren aan
te schrijven voor het nemen van maatregelen op het open erf en terrein. De gemeente
kan zelf de bouwverordening op maat aanpassen, binnen de gestelde kaders.

Ontwateringsrichtlijn
Om grondwateroverlast te kunnen kwantificeren gebruikt gemeente Ede een
ontwateringsnorm. Dit is een grondwaterstand die niet of gedurende niet meer dan
enkele dagen (10 à 20 dagen) per jaar overschreden mag worden.
Ontwateringsnormen hangen af van de functie van het gebied. Ontwateringsnormen
worden gebruikt als richtlijn, ze zijn niet wettelijk of juridisch vastgelegd.
In tabel 1 zijn de gangbare normen voor de ontwateringsdiepte en drooglegging van
gemeente Ede weergegeven. Deze richtlijnen worden onderschreven door
Waterschap Vallei en Eem:
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Gangbare normen voor de ontwateringdiepte zijn:
• Woningen met kruipruimte
• Woningen zonder kruipruimte

0,70 m - kruin weg
0,30 m - kruin weg

Vloerpeil van woningen 0,30 m + maaiveld

•
•
•

Tuinen en openbare groenvoorzieningen
Primaire wegen
Secundaire wegen + woonstraten

0,50 m - kruin weg
0,90 - 1,00 m
0,70 m

•

1,00 – 1,20 m

Drooglegging bij normaal waterpeil:

tabel 1, gangbare normen voor de ontwateringsdiepte en drooglegging

Maaiveld 0,02m

Vloer

0,20m

weg

Kruipruimte
0,70m

0,90m

Hoogst toelaatbare grondwaterstand

bouwwerken met kruipruimte

Maaiveld 0,02m
Vloer

0,20m

weg
0,50m
0,30m

Hoogst toelaatbare grondwaterstand

Kruipruimteloze bouwwerken

Grondwaterklachten
De gemeente heeft een “meldpunt beheer” waar allerlei klachten, dus ook klachten
over grondwater en vochtoverlast gemeld kunnen worden. De klachten worden
doorgespeeld aan de betreffende ambtenaren binnen de gemeente of andere
organisaties zoals waterschap, provincie of waterleidingbedrijf.
3.2. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

3.2.1. INTEGRALE WATERWET
Op dit moment wordt een nieuwe integrale waterwet (IWW) voorbereid die naar
verwachting in 2006 of 2007 geïmplementeerd wordt. Hierin worden de
verantwoordelijkheden in het grondwaterbeheer van gemeenten, Waterschappen,
Provincies en Rijk helder vastgelegd.
De taakverdeling is als volgt voorgesteld:
1. De burger (huiseigenaar) is verantwoordelijk voor eigen bouwwerken en
eigen grond. Zo moet zijn pand voldoen aan de waterdichtheidseisen uit het
Bouwbesluit. Ook is hij zelf verantwoordelijk voor ontwateringsvoorzieningen
op het eigen terrein, waarbij natuurlijk wel rekening moet worden gehouden
met de buren.
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2. De bouwpraktijk (van ontwerpers tot uitvoerders) houdt meer rekening met
het grondwater en realiseert waterbestendige woningen en gebouwen.
3. De diverse overheden (zie 4 t/m 7) zijn ervoor verantwoordelijk dat burgers
en de bouwpraktijk de eigen verantwoordelijkheid waar kunnen maken.
4. De gemeente heeft een centrale rol en opent een waterloket waar burgers
terecht kunnen met klachten en vragen over grondwater. De gemeente zorgt
ervoor dat de vragen snel en goed worden afgehandeld door de aangewezen
partij: het Waterschap, de Provincie, het Waterleidingbedrijf of de gemeente
zelf. In de optimale situatie zoekt de gemeente ook actief contact met
bewoners over de grondwatersituatie in hun straat of wijk. Waar andere
maatregelen falen, zorgt de gemeente voor doelmatige inzameling en afvoer
van overtollig grondwater, een taak die wettelijk verankerd wordt.
5. Het Rijk is verantwoordelijk voor de wettelijke verankering van de zorgplicht
voor gemeenten en zorgt er ook voor dat gemeenten de benodigde financiële
middelen voor de invulling van die zorgplicht kunnen genereren. Het Rijk moet
de noodzakelijke juridische, fiscale en financiële aanpassingen realiseren.
6. Het Waterschap is als beheerder van het watersysteem verantwoordelijk
voor het oppervlaktewatersysteem. Onder andere door het opstellen en
actualiseren van peilbesluiten en streefpeilen worden grondwaterproblemen in
stedelijk gebied opgelost of voorkomen. Het waterschap coördineert waar
nodig de inbreng van (grond)waterkennis.
7. De Provincie heeft een belangrijke rol in de preventie van (nieuwe)
grondwateroverlast, onder andere door het bevorderen van een goed
watertoetsproces. Zij controleert of gemeenten in hun ruimtelijke plannen
voldoende rekening houden met het wateradvies. Ook brengt de Provincie in
kaart wat de effecten zijn op steden en dorpen als grondwaterwinningen
stoppen. Bovendien neemt zij in vergunningen voor grondwateronttrekkingen
de plicht op dat vergunninghouders tijdig melden wanneer ze een winning
stoppen.
8. Drinkwaterbedrijven en andere grote onttrekkers zullen hun voornemen om
een onttrekking stop te zetten vroeg melden bij de provincie. Bestaande en
nieuwe onttrekkingen kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van
grondwateroverlast. Daarbij zal nadrukkelijk worden gezocht naar duurzame
toepassing van het overtollige grondwater. Provincies dienen hiervoor de
criteria aan te geven in hun grondwater- en onttrekkingsbeleid.
Mogelijk worden taken van het grondwaterbeheer die nu bij de Provincie liggen
overgedragen aan het Waterschap.

3.2.2. WETSVOORSTEL VERANKERING EN BEKOSTIGING GEMEENTELIJKE WATERTAKEN
In het wetsvoorstel verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken wordt de
zorgplicht voor hemelwater en grondwater in eerste instantie opgenomen en
verhuizen in een later stadium naar de toekomstige Waterwet.
De regering wil zo snel mogelijk het huidige rioolrecht met zijn retributiekarakter
veranderen in een belastingheffing met een bestemmingskarakter, waaruit alle
gemeentelijke wateropgaven bekostigd kunnen worden: het verbrede rioolrecht. Naast
het rioleringsbeheer wordt met de gemeentelijke wateropgaven het anders omgaan
met hemelwater (afkoppelen) en het aanpakken van de stedelijke
grondwaterproblematiek bedoeld.
De verantwoordelijkheid voor het eigen terrein ligt bij de particulier, de gemeente is
verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Overtollig grondwater dient doelmatig
afgevoerd te worden en een lokale afweging is vereist. De gemeente voert de regie.
Het voorstel is ingediend bij de tweede kamercommissie. De geplande invoering van 1
januari 2006 is niet gehaald, naar verwachting is in 2007 het verbrede rioolrecht wel
van kracht.
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4. Inventarisatie grondwateroverlast Ede
In Nederland treden steeds vaker situaties op met grondwateroverlast. Daarbij gaat
het niet alleen om overlast door te hoge grondwaterstanden maar ook door te lage
grondwaterstanden (ook wel onderlast genoemd) of verdroging (als een locatie de
functie natuur heeft).

Afbakening van begrippen grondwateroverlast en grondwateronderlast
(Samen leven met grondwater, CIW 2004)
Grondwateroverlast: die situatie waarbij er sprake is van aantasting van de
gebruiksfunctie van een perceel door een structureel (te) hoge
grondwaterstand.
Grondwateronderlast: die situatie waarbij er sprake is van aantasting van de
fundering door een structureel te grote ontwateringsdiepte als gevolg
waarvan bijvoorbeeld houten funderingspalen droog komen te vallen.
Overigens kunnen er ook, zonder dat er grondwaterproblemen bestaan,
funderingsproblemen optreden.
In de gemeente Zevenaar zijn recent 90 niet-geheide woningen verzakt. De
verzakking is een gevolg van inklinking van de kleilaag door een te lage
grondwaterstand.
.
In deze grondwatervisie zijn grondwaterproblemen in Ede op drie manieren
geïnventariseerd:
1. inventarisatie van werkelijk opgetreden grondwateroverlast/onderlast aan de
hand van actuele en vroegere klachten en kennis;
2. Inventarisatie van de theoretische kans op grondwateroverlast door analyse
van de meetgegevens van het grondwaterstandmeetnet;
3. Inventarisatie verdroging natte natuur.
Door de eerste twee methodes te combineren is getracht een zo betrouwbaar mogelijk
beeld te schetsen van de kans op grondwateroverlast in het bebouwde gebied van de
gemeente Ede.
Een probleem hierbij is echter dat een hogere grondwaterstand dan de gehanteerde
norm, niet per definitie leidt tot grondwateroverlast en klachten. Aan de andere kant
zijn er meerdere oorzaken van vochtoverlast dan alleen een (te) hoge
grondwaterstand zoals vochtgevoeligheid en koudebruggen in constructies. Het is dus
belangrijk om hier rekening mee te houden bij de interpretatie van de resultaten.

4.1. Inventarisatie Klachten
Inventarisatie grondwateroverlast door klachten:
- Klachten over grondwateroverlast kunnen een beeld geven van de mate, de
locatie en de tijdstippen van (te) hoge grondwaterstanden.
- Een klachtenregistratiesysteem is in de praktijk beperkt ten aanzien van
analyse en detailniveau.
- Een klacht over water- of vochtoverlast hoeft niet altijd te wijten te zijn aan de
(veranderde) grondwaterstand of ontwateringsdiepte, deze klachten kunnen
ook veroorzaakt worden door bouwkundige gebreken, de inrichting van
percelen, slechte ventilatie, kapotte regenpijpen waterleidingen of riolering. Bij
een hogere grondwaterstand komen bouwkundige tekortkomingen wel sneller
aan het licht.
- De acceptatiegrens van schade en overlast verschilt tussen burgers
onderling, maar ook tussen overheid en burger. Bewoners van het
buitengebied bijvoorbeeld die bekend zijn met seizoensfluctuaties nemen
grondwateroverlast vaak als een natuurlijk gegeven.
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De volgende informatiebronnen zijn geraadpleegd om klachten over
grondwateroverlast te inventariseren:
o Klachtenmeldpunt gemeente Ede;
o Klachtenmeldpunt woningbouwvereniging Woonstede;
o Interne informatie afdeling Verzekeringen;
o Gemeentelijke onderzoeken naar klachten;
o Kennis gemeente ambtenaren, wijkbeheerders;
o Archieven.

4.1.1. KLACHTENMELDPUNT GEMEENTE EDE
De gemeente Ede heeft een Klachtenmeldpunt (via het Meldpunt Beheer) dat alle
klachten registreert en afhandelt. Sinds januari 2001 worden alle klachten digitaal
geregistreerd (Q/ROB/beh/_meldpunt/klaas_data.xls). Klachten van vóór 2001 kunnen
via het klachtenmeldpunt niet worden geïnventariseerd.
In het klachtenregistratiesysteem komen tot op heden geen directe klachten voor over
grondwateroverlast.
Er bestaan ook geen klachten over grondwateronderlast. In Ede komen voor zover
bekend geen houten funderingen voor.
4.1.2. KLACHTENMELDPUNT WONINGBOUWVERENIGING
Bij woningbouwvereniging Woonstede zijn geen klachten ten aanzien van
grondwateroverlast in de gemeente Ede bekend (wel in Scherpenzeel).
4.1.3. AFDELING VERZEKERINGEN GEMEENTE EDE
Bij de afdeling Verzekeringen van de gemeente Ede zijn geen grondwaterklachten
bekend.
4.1.4. ONDERZOEKEN
In 1987 is door de dienst openbare werken van de gemeente Ede een onderzoek
gestart naar de oorzaak van vochtoverlast in de wijk Veldhuizen. (Onderzoek naar
oorzaak vochtoverlast, Ede, Omgeving Saasveld, augustus 1989). Uit dit onderzoek
bleek dat de vochtoverlast vooral veroorzaakt werd door te diep aangelegde
kruipruimtes en andere bouwtechnische onvolkomenheden en slecht doorlatende
bovenlagen in tuinen. Dit is dus niet een werkelijke klacht over een te hoge
grondwaterstand, maar vochtoverlast door ongunstige omgevingsfactoren in
combinatie met bouwkundige gebreken.
In de kern Harskamp is, met name in het zuidelijke deel, sprake van periodiek ernstige
en langdurige wateroverlast. De oorzaak wordt gevonden in hoge grondwaterstanden
gedurende meerdere jaren achter elkaar in combinatie met, periodiek voorkomende,
kortdurende regenrijke perioden.
4.1.5. KENNIS GEMEENTEAMBTENAREN
Bij gemeenteambtenaren is geïnventariseerd of, waar en wanneer sprake is geweest
van grondwateroverlast.
o In 1966 en 1967 is sprake geweest van zeer hoge grondwaterstanden ten
gevolge van langdurig natte periodes. Grondwateroverlast kwam voor in de
gehele zone langs de stuwwal.
o In de kernen komt soms in de laag gelegen gebieden grondwateroverlast
voor, zoals in Ederveen, Bennekom, Wekerom-West en Harskamp.
o In Otterlo zijn in 1976-1978 kelders gebouwd na een droge periode waarin het
grondwater tot 4 m onder maaiveld stond. De kelders zijn niet-waterdicht
uitgevoerd. Hier komen geregeld klachten van lekke kelders vandaan (hoewel
dit onder verantwoordelijkheid van de eigenaren valt).
o Tussen 1965 en 1980 heeft Ederveen diverse malen met ernstige
grondwateroverlast te maken gehad.
o De wijkbeheerder van Ederveen, Harskamp, de Klomp, Lunteren, Otterlo en
Wekerom heeft de afgelopen 10 jaar geen grondwaterklachten gehad van
burgers.
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Naar aanleiding van klachten over grondwateroverlast is gemeente Ede vanaf de
jaren tachtig begonnen met de aanleg van diepdrainagesystemen in bebouwd gebied
(zie § 6.2),

4.1.6. ARCHIEVEN MEDIA
Ede Stad, oktober 1980: tussen 1965 en 1980 is herhaaldelijk gebleken, dat de grondwaterstand
in de kern van het dorp Ederveen tot onaanvaardbare hoogte steeg. Diverse malen veroorzaakt
de te hoge grondwaterstand ernstige grondwateroverlast. Met name in de natte jaren 1965 en
1966 bleek dat het geval te zijn. De overlast wordt mede toegeschreven aan de demping
verschillende van sloten, bestemd voor ontwatering van Ederveen, begin jaren zestig.
Edese Courant: 25 september 1981: De Valleischool aan het Hootsenplein is er waarschijnlijk
het ergst aan toe. In fors tempo rot het onderste deel van het houten gebouw weg. De houtrot
treedt op doordat ’s winters het grondwater van onder tegen de vloer aan staat. Gedurende de
winter staat ook een aantal weilanden onder water. Geregeld moeten kelders worden
leeggepompt, en zelfs is een geval bekend van een zitkuil die onder water stond.
Edese Courant, 15-12-1979: De Ederveense Belangenvereniging dringt aan op maatregelen om
de grondwateroverlast en regenwateroverlast in Ederveen aan te pakken. Vooral de woningen
in de Sneeuwbesstraat hebben van wateroverlast te lijden. Het is zelfs voorgekomen dat iemand
de parketvloer moest laten vernieuwen. Ze vertelt ook dat toen de bouwgrond van de gemeente
gekocht werd er van gemeentewege bepaald werd dat de nieuwbouwhuizen zestig centimeter
hoger dan de weg moesten worden gebouwd.
4.1.7. CONCLUSIE KLACHTENINVENTARISATIE
De bij de gemeente bekende klachten over grondwateroverlast stammen uit de jaren
zestig tot negentig. Ernstige grondwateroverlast is in het verleden in alle kernen van
Ede opgetreden, met name in de laaggelegen delen. Naar aanleiding van deze
grondwateroverlast zijn in de jaren tachtig en negentig maatregelen genomen om de
ontwatering te verbeteren. De aanleg van diepdrainage in verschillende kernen is daar
een belangrijk onderdeel van.
Van de afgelopen vijf jaar zijn er bij de gemeente Ede geen concrete
grondwaterklachten bekend.
Het stemt positief dat er recent geen grondwaterklachten bekend zijn in Ede. We
kunnen hieruit echter niet concluderen dat we voor de toekomst ook gevrijwaard
blijven van grondwateroverlast. De volgende aspecten kunnen hierbij een rol spelen:
- Er is wel degelijk grondwateroverlast ervaren maar klachten zijn niet gemeld
of niet geregistreerd;
- Klachten zijn gemeld bij instanties die wij niet hebben geraadpleegd
(vereniging van eigenaren, aannemers)
- De grondwaterproblemen uit het verleden zijn imiddels effectief aangepakt
o.a. door aanleg van diepdrainage in de jaren tachtig en negentig;
- De grondwaterstand is van nature de afgelopen jaren laag genoeg gebleven;
wat past binnen het grillige verloop van het grondwaterpeil van de
Veluweflank. In de toekomst kunnen hoge grondwaterstanden en dus
grondwateroverlast weer voorkomen.
- Klachten van grondwateroverlast zijn onder de verkeerde categorie
geregistreerd of gemeld; bijvoorbeeld wateroverlast ten gevolge van neerslag.
Als we een nauwkeuriger beeld willen van recente grondwateroverlast dan is een
enquête onder bewoners een aanvullend instrument.
4.2. Grondwateranalyse
De gemeente Ede heeft een actuele grondwateranalyse op basis van de gemeten
grondwaterstanden uitbesteed aan een extern bureau (Grondwateranalyse gemeente
Ede, Royal Haskoning, 26-10-2005). Hierbij is aangesloten op de methodiek van de
grondwateranalyse van 1991 (van der Schaaf).
In bijlage 2 is het proces en de methodiek van de grondwateranalyse uiteengezet en
is een interpretatie van de kaarten van de grondwateranalyse per kern opgenomen.
Hierbij dient benadrukt te worden dat het gaat om verhoogde kans op
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grondwateroverlast op basis van de meetgegevens. De werkelijkheid en de toekomst
kunnen een ander beeld geven.
Selectiecriterium kans op grondwateroverlast:
Alleen de locaties waar de grondwaterstand gemiddeld meer dan 11 dagen
per jaar de geldende ontwateringsnorm (0,7 m – mv of 0,3 m – mv bij bouw
zonder kruipruimte overschrijden, worden aangemerkt als locaties met kans
op grondwateroverlast.
In bijlage 2b is een vergelijking opgenomen tussen de grondwateranalyse van 1991
(van der Schaaf) en van 2005 (Royal Haskoning).
4.2.1. CONCLUSIE GRONDWATERANALYSE
Op basis van de grondwateranalyse is er op verschillende locaties in Ede kans op
grondwateroverlast. In bijlage 2b zijn de locaties per kern opgenomen. In bijlage 2c is
op kaarten per kern aangegeven waar aandachtspunten liggen (oranje en rode
stippen binnen bebouwde kom) in combinatie met de drainagemiddelen. Vooral in de
kern Ederveen en de Klomp bestaat op basis van de grondwateranalyse grote kans
op grondwateroverlast. Daarnaast bestaan in Harskamp en Wekerom
aandachtspunten.

4.3.

Conclusie grondwateroverlast

In tabel 2 zijn de resultaten van de grondwateranalyse en klachteninventerisatie kort
weergegeven. Op basis van de grondwateranalyse is er op verschillende locaties kans
op grondwateroverlast. Dit wordt echter niet gestaafd met recente klachten. We
beschouwen deze locaties dan ook niet als urgent knelpunt voor grondwateroverlast.
Wel worden deze locaties als aandachtspunt aangemerkt. In Ederveen loopt op dit
moment al een studie naar het vinden van een balans tussen diepdrainage en
grondwateroverlast (zie §4.4).
De meeste klachten over grondwater stammen uit de jaren zestig waar een langdurig
natte periode voor ernstige klachten zorgde. Met name in Ederveen bestonden
vóórdat de uitgebreide diepdrainage was aangelegd veel klachten.
Kern

Ede
Bennekom
Lunteren
Ederveen/De Klomp
Harskamp
Wekerom
Otterlo

Grondwatera aantal
Diepdrainage
inventarisatie
nalyse 2005 peilbuizen die klachten
jaren '80 en
norm
grondwateroverlast '90
overschrijden
vroeger recent
<1990
>2000
4 van 80
ja
nee
ja
1 van 23
ja
nee
1 van 19
ja
nee
ja
--13 van 19
ja
nee
ja
--6 van 9
ja
nee
ja
--5 van 6
ja
nee
ja
1 van 4
ja
nee
ja

tabel 2: resultaten grondwateroverlast
De inventarisatie van de grondwateroverlast is gebaseerd op metingen of klachten uit
het verleden. Dit heeft zeker voorspellende waarde voor de toekomst, er dient echter
wel rekening gehouden te worden met toekomstige ontwikkelingen zoals stijging van
de grondwaterstand langs de Veluweflank onder invloed van klimaatsverandering.
Hierdoor kunnen reeds verdachte locaties ernstiger overlast krijgen en kunnen nieuwe
overlastlocaties ontstaan.

4.4. Studie optimalisatie ontwateringssituatie Ederveen
In het kader van verschillende ontwikkelingen in Ederveen, waaronder de
nieuwbouwwijk Veldjesgraaf en de inbreiding Leesonweg/Nieuweweg is samen met
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Waterschap Vallei en Eem een studie gestart naar de ontwateringssituatie in
Ederveen. Doel van deze (model)studie is het optimaliseren van de
ontwateringssiutatie op zodanige wijze dat:
- grondwateroverlast wordt voorkomen;
- onnodig oppompen en afvoeren van grondwater via diepdrainage wordt
beperkt.
De ontwateringsdiepte voor woningen en gebouwen wordt in Ederveen gehaald.
Onder de wegen is de ontwatering echter onvoldoende. Dat verklaart het aantal
normoverschijding van de grondwateranalyse in Ederveen, aangezien de peilbuizen
over het algemeen op wegpeil staan.
Het diepdrainagesysteem kan geoptimaliseerd worden door verhoging van het
oppervlaktewaterpeil van de vijvers. Dit levert in Ederveen een besparing van ca
73.500 m3 (30%) grondwater per jaar op.
4.5. Verdroging en grondwateronderlast
Door grondwateronttrekkingen en in het verleden aangebrachte ontwatering van
stedelijk en landelijk gebied is op regionale schaal de grondwaterstand verlaagd. Dit
leidt tot verdroging van de natte natuur en in het bijzonder de kwelafhankelijke
vegetaties. De verdroging van natte natuur binnen de gemeente is waar te nemen bij
beekdalsystemen (Hoekelumse beek en Renkumse Beek) en de achteruitgang van
het areaal aan schraallanden.
Binnen de gemeente Ede zijn dat de bijzondere schraallanden (o.a. blauwgrasland)
van het reservaat Bennekomse Meent en het Allemanskampje (beiden door de
Provincie aangemerkt als waterparel) en de in naburige gemeenten liggende
schraallanden van de Blauwe Hel en het Meeuwenkampje staan sterk onder druk van
de ruimtelijke ontwikkelingen en hydrologische ingrepen in de directe omgeving. De
schraallanden worden gevoed door een kwelstroom vanaf de Veluwe en de Utrechtse
Heuvelrug. Om de waterhuishoudkundige situatie en daarmee de natuurwaarden van
deze gebieden veilig te stellen zijn maatregelen als versterking van de kwelstroom en
voorkomen van verontreiniging door mestgebruik in de landbouw nodig. Uitvoering
van een volwaardige ecologische verbindingszone met daarin het Binnenveld, het
Meeuwenkampje en het Allemanskampje is essentieel voor uitbreiding en herstel van
kwelgebonden schraallandvegetaties.
Situaties met grondwateronderlast komen –voor zover nu bekend- in Ede niet voor.

19

5. Monitoring grondwater
5.1. Grondwatermeetnetten
5.1.1. GRONDWATERKWANTITEIT
De gemeente Ede beschikt over een uitgebreid grondwatermeetnet met lange
meetreeksen vanaf 1970. Het bestaat uit zo’n 300 peilbuizen in het freatische
grondwater waarvan de grondwaterstanden met een frequentie van eens in de
veertien dagen worden gepeild door wijkbeheerders. De grondwaterdata wordt
centraal opgeslagen in Dawaco-Stad, een informatiesysteem voor de invoer,
archivering en presentatie van gegevens van een grondwatermeetnet. De
mogelijkheid bestaat om in de toekomst grondwaterstanden geautomatiseerd op te
nemen. Hiervoor bestaan aanvullende applicaties in Dawaco. De gegevens van het
grondwaterkwantiteitsmeetnet zijn gebruikt voor de grondwateranalyse(s) zie § 4.2).
De gemeente stelt haar grondwaterdata beschikbaar aan TNO-NITG die de gegevens
in het landelijke Dino-bestand opneemt. Via het Dino-loket van TNO-NITG zijn deze,
en vele andere gegevens die door anderen worden aangeleverd, beschikbaar voor
regionale of landelijke studies. Particulieren kunnen gratis gegevens uit Dino krijgen,
bedrijven en overheidsinstanties betalen aan TNO een bijdrage voor een abonnement
op het Dino-loket.
gemeente Ede heeft sinds 2006 ook een abonnement op het Dino-loket waardoor alle
ambtenaren van de gemeente Ede grondwaterstandsgegevens en andere gegevens
(bijvoorbeeld over grondwaterkwaliteit of bodem) van derden kunnen opvragen.

Om het waterbewustzijn van burgers te
vergroten is in de wijk Kernhem een
educatieve grondwatermeter geplaatst.
Normale peilbuizen zijn nauwelijks zichtbaar
en de grondwaterstand is alleen door
bevoegde expert te meten. Op de educatieve
grondwatermeter is de actuele
grondwaterstand op deze locaties voor
iedereen duidelijk af te lezen.
In hoofdstuk 5 wordt een kort overzicht
gegeven van de grondwaterkwaliteit in de
gemeente Ede.

figuur 4: Educatieve grondwatermeter Kernhem

5.1.2. GRONDWATERKWALITEIT
Ten aanzien van de grondwaterkwaliteit beschikt het Bodem Informatie Systeem (BIS)
over grondwaterkwaliteits- én grondwaterkwantiteitsgegevens van zo’n 3000
peilbuizen. In tegenstelling tot het grondwaterkwantiteitsmeetnet zijn dit korte
meetreeksen. De afdeling Ruimtelijk en Economisch Beleid (ROB/ONT/REB) is
verantwoordelijk voor het BIS.
In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de bodem- en grondwaterkwaliteit en de
verontreinigde locaties in Ede.
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6. Ingrepen grondwaterstand
De grondwaterstand wordt door menselijke activiteiten op allerlei manieren beïnvloed.
Vooral in het stedelijke gebied vindt veel tijdelijke of permanente manipulatie van de
grondwaterstand plaats. Voorbeelden van ingrepen in de grondwaterstand in Ede zijn:
- grote grondwateronttrekkingen voor drinkwatervoorziening en door industrie;
- permanente ontwatering;
- tijdelijke grondwateronttrekkingen waaronder saneringen en bronnering.
- infiltratie van regenwater;
Provincie Gelderland is het bevoegd gezag voor (grote) grondwateronttrekkingen.
Vanuit duurzaamheidsoverwegingen is de tendens om grondwateronttrekkingen te
verminderen. In verschillende gemeenten in Nederland zijn hierdoor problemen
ontstaan doordat na sluiting van grote grondwateronttrekkingen de grondwaterstand is
gestegen.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in stedelijk gebied is het raadzaam om naast de actuele
grondwaterstand en de grondwaterreeksen in het verleden ook de effecten van
ingrepen op de grondwaterstand te beschouwen.
6.1. Drinkwatervoorziening en industrie
Grote onttrekkingen kunnen invloed hebben op de grondwaterstand in de omgeving.
Over het algemeen kan gesteld worden dat het grondwaterpeil stijgt indien een
onttrekking vermindert of stopt en dat de kans op grondwateroverlast daardoor
toeneemt. Het omgekeerde, toename van grote grondwateronttrekkingen, leidt over
het algemeen tot een daling van de grondwaterstand en een reductie van de kans op
grondwateroverlast. Een aandachtspunt van grondwaterdaling in veengebieden is de
kans op inklinking van de bodem.
6.1.1. WATERLEIDINGBEDRIJF VITENS
In het Edese Bos wordt door Vitens grondwater opgepompt voor de
drinkwaterproductie. Dit grondwater is van dusdanig goede kwaliteit dat zuivering van
het grondwater tot op heden niet nodig is. Het opgepompte grondwater wordt direct,
zonder zuiveringsstappen of opslag, via het distributienet als drinkwater naar de
afnemers getransporteerd. Het is vrij uniek in Nederland dat grondwater zonder
zuiveringsstap als drinkwater wordt gebruikt.
Recent heeft Vitens in het kader van het optimaliseringsprincipe een studie uitgevoerd
naar de Optimalisatie van de Drinkwatervoorziening Zuid-Veluwe En KAN-gebied.
Onderzocht is of de drinkwaterwinning in het Edese Bos uitgebreid kon worden om de
winning in Arnhem (La Cabine) en daarmee de verdroging van de Renkumse en
Heelsumse beken te kunnen verminderen. Een bijkomend voordeel voor Ede is dat
mogelijke wateroverlast in het stedelijke gebied van Ede verminderd zou kunnen
worden. Uit deze studie is echter gebleken dat het effect van deze
capaciteitsverplaatsing op de beken van deze variant nihil is. Er wordt in dit kader
geen vervolg gegeven aan dit onderzoek.

6.1.2. ENKA
In 1928 heeft de kunstzijdefabriek Enka zich in Ede gevestigd. Voor het
productieproces werd veel grondwater (4 miljoen m3/jaar) onttrokken uit het diepe
watervoerende pakket (ca 100 m-mv) waardoor de grondwaterstand in Ede werd
beïnvloed. Ook is de Enka een belangrijke bron van bodem- en
grondwaterverontreinigingen in Ede (zie § 7.2).
Na 2000 is de grondwateronttrekking van de Enka fors gereduceerd van ruim 3
miljoen m3 per jaar naar 0,5 m3 per jaar. In 2003 is de onttrekking helemaal gestopt.
Door Tauw is een onderzoek uitgevoerd om o.a. met een modelstudie uit te zoeken of
het stopzetten van de Enka-onttrekking leidt tot stijging van de grondwaterstand in de
omgeving. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de onttrekking zich onder de slecht
doorlatende Drenthe-klei bevond. Daardoor is het effect op de grondwaterstromingen
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het pakket boven de Drenthe-klei beperkt. De onttrekking beïnvloedt wel de
neerwaartse stroming in dat pakket.
De grondwaterstandsverhoging ten gevolge van de Enka sluiting is ook berekend in
het kader van de Optimalisatiestudie door Vitens. De berekende verhoging ter plaatse
van de beschouwde peilbuizen bedraagt maximaal circa 0,3 m ter plaatse van de
Vitenspeilbuis in de omgeving van de Noordelijke Spoorstraat.
De berekende grondwaterstandsverlaging ten gevolge van de drinkwateronttrekking
Edese Bos bedraagt circa 6 m vlakbij de winning en in de bebouwde kom 0,2 m
(Kernhem), tot minder dan 0,05 m.
In onderstaande grafiek (figuur 5) zijn de onttrekkingshoeveelheden weergegeven van
de grootste (vergunningplichtige) grondwateronttrekkers de afgelopen jaren in Ede
(provincie Gelderland). Hierin is te zien dat grote (vergunningplichtige)
grondwaterontrekkingen de afgelopen jaren zijn gedaald.
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figuur 5: Grondwateronttrekkingen in de gemeente Ede.

6.2. Ontwatering van stedelijk gebied
Gebieden met een hoge grondwaterstand zijn in beginsel niet geschikt voor
bebouwing. Door de toenemende druk op ruimte zijn door de jaren heen steeds meer
natte en lage gebieden in gebruik genomen voor woningbouw en bedrijventerreinen.
Hiervoor is de grondwaterstand tot een gewenst niveau verlaagd door middel van
ontwatering. Er zijn verschillende ontwateringsmethoden:
o Open ontwateringssysteem in de vorm van oppervlaktewater met een
gereguleerd peil.
o Gesloten ontwateringssysteem
o ondiepe horizontale drainage;
o middeldiepe horizontale drainage;
o verticale drainage;
o verticaal gereguleerde drainage.
Om voor voldoende drooglegging te zorgen zijn binnen de gemeente Ede
verschillende gebieden ontwaterd door middel van drainage. In de kaarten van bijlage
2c zijn de drainagemiddelen weergeven. Drainage door middel van open water is
duurzamer en beter beheersbaar dan ondergrondse drainage via buizen (horizontale
drainage), maar oppervlaktewater kost veel ruimte. Verder ligt in de gemeente op veel
locaties horizontale drainage en op verschillende locaties is verticale drainage door
middel van diepfilters toegepast. In Ede komen zowel gereguleerde diepfilters als nietgereguleerde diepfiltersystemen voor.
Bij een niet-gereguleerd systeem bepalen de ontwateringsbasis, de hoogte van de
uitmonding van de ontwateringsmiddelen en de hoogte van de grondwaterstand ter
plaatse wanneer grondwater wordt onttrokken. Bij een gereguleerd systeem werkt de
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drainage alleen als de grondwaterstanden ter plaatse een vooraf bepaald niveau
overschrijden.
In de praktijk zorgt de gemeente Ede bij de aanleg van een wijk voor voldoende
ontwatering of ophoging van zowel openbaar terrein als particulier terrein. Hierbij
wordt dus ook al het belang van de bewoners meegenomen om te voorkomen dat
bewoners zelf nog maatregelen op eigen terrein moeten treffen. Hierbij doet de
gemeente Ede dus meer dan strikt genomen vanuit de nieuwe integrale waterwet haar
verantwoordelijkheid is (zie §3.2.1)
De meeste diepdrainagesystemen zijn aangelegd in bestaand stedelijk gebied naar
aanleiding van grondwateroverlast. Diepdrainagesystemen vergen veel minder ruimte
dan verticale drainagesystemen of oppervlaktewater en kunnen daardoor makkelijker
in bestaand stedelijk gebied worden ingepast.
De gemeente moet voldoen aan de zorgplicht. Dat betekent dat aan particulieren de
mogelijkheid moet worden geboden om zich van overtollig grondwater te ontdoen. Dit
kan door aan te laten sluiten op aanwezige drainage of regenwaterriolering of lozing
op open water. De maatregelen moeten doelmatig zijn en passen binnen het
gemeentelijke beleid. Ook worden de financiële gevolgen die de zorgplicht met zich
meebrengt bekeken. Om te bepalen of er sprake is van overtollig grondwater, wordt
zowel voor bestaand stedelijk gebied als nieuw te ontwikkelen gebied uitgegaan van
de ontwateringsrichtlijn (§ 3.1).
De zorgplicht betekent niet automatisch dat elke gemeente ineens en overal
ontwateringsmiddelen moet aanleggen. De term “doelmatig” in de zorgplicht
geeft aan dat de gemeente bij de uitoefening van de zorgplicht beleidsvrijheid
heeft. De omvang en de duur van de overlast en de financiële implicaties
mogen in de afweging worden betrokken.
Provincie Gelderland heeft bezwaar tegen verticale drainage. Zij vindt dat door deze
vorm van ontwatering nodeloos veel grondwater van goede kwaliteit naar het
oppervlaktewater wordt afgevoerd waardoor er verdrogingseffecten zouden kunnen
optreden. In dit kader zijn in de jaren negentig diverse onderzoeken uitgevoerd om
stedelijk (drainage)water in Ede te hergebruiken voor bijvoorbeeld industriële
toepassingen. Deze studie heeft niet tot concrete uitvoering geleid, maar blijft een
aandachtspunt in de toekomst (hergebruik afvoer stedelijk af- en ontwatering, NUON,
1994). In opdracht van de gemeente Ede is door Grontmij een studie uitgevoerd
waaruit bleek dat voor de drainage in Harskamp het afvoerdebiet van ondiepe
drainage groter is dan het afvoerdebiet van een verticaal gereguleerd
drainagesysteem.
Ook het waterschap stelt eisen aan de afvoer van water (oppervlaktewater,
grondwater) uit stedelijk gebied volgens de trits vasthouden, bergen en dan pas
afvoeren.
In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de drainagemiddelen per wijk
of kern. In bijlage 3 is een beschrijving van de drainagemiddelen opgenomen.

Wijk/kern

Drainagemiddelen

Afvoer

Rietkampen

Singels en gereguleerde diepfilters

Maandereng

Voornamelijk horizontale drainage, streng
diepfilters (15 stuks) vast peil tbv groene
vijver
Singels en streng diepfilters aan zuidkant
2e WVP
Horizontale drainage via rwa
singels en horizontale drainage
Horizontale drainage op vast peil cq
infiltratie hemelwater
Horizontale drainage en diepfilters
Wekerom-West

Ca 1.500.000 m3/jaar (voor
regulering, bemetering in
voorbereiding)
ca 115.500 m3/jr

Heestereng
Frankeneng
Veldhuizen
Kernhem
Wekerom
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Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend

Harskamp
Lunteren
Otterlo
Bennekom
Ederveen

Horizontale drainage en verticaal
gereguleerde diepfilters
Horizontale drainage/ verticale drainage
in de Kempjes en in de Stroet
Horizontale drainage en diepfilters
Horizontale drainage in west
Verticale en horizontale drainage

Diepfilters Max 55.000
3
m /jaar
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
ca 250.000 m3/jaar

Momenteel wordt een studie uitgevoerd naar de optimalisatie van de ontwatering in de
kern Ederveen (modelstudie optimalisatie ontwateringssituatie Ederveen, Wareco
2005). Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de optimale ontwateringssituatie
voor geheel Ederveen, waarbij enerzijds grondwateroverlast wordt voorkomen en
anderzijds gezorgd dient te worden dat zo min mogelijk grondwater van hoge kwaliteit
wordt afgevoerd.
6.2.1.

TIJDELIJKE GRONDWATERONTTREKKINGEN

Verontreinigingen in bodem en grondwater worden vaak gesaneerd door het
onttrekken en eventueel zuiveren van het grondwater. Deze grondwateronttrekkingen
zijn tijdelijk en kunnen de grondwaterstand gedurende de onttrekking verlagen. De
sanering van de bovenste laag van het Enka terrein bijvoorbeeld gebeurt door een
onttrekking van 0,8 tot 1,7 miljoen m3 per jaar, over een periode van ca 5 jaar.
Dergelijke saneringen kunnen de grondwaterstand gedurende de tijd dat er gesaneerd
wordt sterk verlagen.
Bij bouwprojecten wordt vaak gebronneerd om de bouwput droog te houden.
Bronneren is het tijdelijke onttrekking van grondwater voor een bouwproject. Ook
bronneringen kunnen lokaal en gedurende de tijd van de werkzaamheden
grondwaterstandsverlagingen geven.
Bij ontwikkelingen is het daarom van belang om niet alleen de actuele
grondwaterstand te beschouwen, maar ook rekening te houden met de invloed van
grote (tijdelijke) onttrekkingen zoals sanering en bronnering en meetreeksen van bij
voorkeur tientallen jaren te beschouwen.

6.3. Afkoppelen van hemelwater
De herijking van het hemelwaterbeleid dient ervoor te zorgen dat hemelwater dat op
stedelijke verharding valt niet meer wordt afgevoerd via het gemengde rioolstelsel. In
plaats daarvan dient het hemelwater te worden geïnfiltreerd in de bodem of te worden
geborgen in oppervlaktewater In het waterplan is de doelstelling geformuleerd om in
2015 een vijfde deel van het bestaande verharde oppervlak afgekoppeld te hebben
van de riolering. In Ede geeft men waar mogelijk prioriteit aan infiltratie van
hemelwater in de bodem boven (vertraagd) afvoeren naar oppervlaktewater. De
grondwaterstand kan lokaal door infiltratie en berging in oppervlaktewater (tijdelijke
peilstijgingen) kwantitatief worden beïnvloed. Het gaat om lokale effecten, omdat het
stedelijke grondwatersysteem deel uitmaakt van een veel groter grondwaterlichaam
zijn grootschalige grondwaterstandsveranderingen als gevolg van het
hemelwaterbeleid niet waarschijnlijk. Bij de uitvoering van afkoppelprojecten dient
verontreiniging van bodem, grondwater en oppervlaktewater te worden voorkomen.
Regenwater is in principe schoon genoeg om te kunnen infiltreren. Bij afstroming
langs verontreinigende of uitlogende materialen kan regenwater echter verontreinigd
worden. In het rapport “In de Weer met Neerslag”, de technische uitwerking van het
hemelwaterbeleid van Ede zijn de instrumenten genoemd waarmee verontreiniging
van de bodem (en oppervlaktewater) door afkoppelen van verharde oppervlakken
wordt voorkomen. De belangrijkste instrumenten zijn:
- toepassen afkoppelbeslisbomen voor wegen, daken en terreinen;
- voorkeur voor bovengrondse (zichtbare) afstroming en infiltratie van
hemelwater;
- beleid om foutaansluitingen te voorkomen en aan te pakken;
- beleid diffuse bronnen en convenant duurzaam bouwen.

24

7. Grondwaterkwaliteit
7.1. Kader grondwaterverontreiniging
Grondwaterverontreinigingen veroorzaakt door bodemverontreinigingen vallen onder
het milieubeleid. Binnen de gemeente Ede vallen grondwaterverontreinigingen onder
de afdeling ROB/ONT/REB.
Als gevolg van historische activiteiten in het binnenstedelijke gebied heeft de
gemeente Ede, net als vele andere Nederlandse gemeenten te maken met
verontreinigd grondwater. Er is sprake van diverse verontreinigingsbronnen met grote
overlappende pluimen. Door natuurlijke grondwaterbewegingen en
grondwateronttrekkingen treedt verdere verspreiding van de reeds bestaande
verontreinigingen op. Door de heterogeniteit aan verontreinigingsbronnen en de
verspreiding daarvan in het binnenstedelijke gebied lopen veel
grondwaterverontreinigingen in elkaar over, waardoor ze in technische zin onmogelijk
als gescheiden gevallen aangepakt kunnen worden.
Hoewel de gemeente de grondwaterverontreinigingen graag wil aanpakken, zijn er
maar beperkte financiële middelen ter beschikking. Daarnaast zijn vanuit wet - en
regelgeving een groot deel van de veroorzakers niet meer aansprakelijk te stellen
(verontreiniging veroorzaakt vóór 1975) en vanuit financieel oogpunt zijn veroorzakers
dikwijls financieel niet daadkrachtig genoeg om de problemen aan te pakken
(bijvoorbeeld de chemische wasserijen). Door de schaarste in financiële middelen is
de gemeente daarom genoodzaakt om keuzes te maken voor de bestedingen.
Vanwege de beperkte financiële middelen en het feit dat geen rechtspersoon
aansprakelijk kan worden gesteld voor de diepe grondwaterverontreinigingen komt de
verantwoordelijkheid voor het diepe grondwater vaak noodgedwongen bij
initiatiefnemers voor ruimtelijke ontwikkelingen. Echter, vanuit het oogpunt voor de
volksgezondheid hebben de initiatiefnemers vaak alleen te maken met kwaliteit van de
bovengrond, de leeflaag. Bij de aanpak van het diepe grondwater heeft de
initiatiefnemer geen belang.
Indien een initiatiefnemer toch wordt gedwongen maatregelen te nemen kan de
ruimtelijke ontwikkeling in binnenstedelijk gebied vertragen of zelfs compleet
stagneren. Dat is jammer, aangezien de grondwaterproblemen een vrij gebruik van de
ruimte belemmeren, terwijl de druk op het gebruik van de ruimte en ondergrond juist
toeneemt. Als gevolg van de stagnatie in de aanpak van verontreinigingen treedt er
verdere verspreiding van verontreinigingen op, waardoor uiteindelijk gevoelige
objecten (bijvoorbeeld waterwinningen en ecologische kwelgebieden) aangetast
worden.
7.2. Verontreiniging gemeente Ede
Grondwater en bodemverontreinigingen komen vooral voor in de kern Ede. Door
verontreiniging in het verleden door onder meer de Enka-fabriek bestaat een grote
verontreinigingspluim onder Ede (zie figuur 6). De tot nu toe bekende
verontreinigingscontouren met zink en CKW’s in het grondwater hebben zich in ieder
geval uitgebreid tot onder de wijk Maandereng tot een diepte van circa 40 meter
(Onderzoek grondwaterkwaliteit, Oranjewoud mei 2003). Bij bedrijfsterrein
Reehorsterweg is sprake van separate bronnen die hebben geleid tot diepe
grondwaterverontreinigingen met aromaten en perchlooretheen. Deze
verontreinigingen overlappen de Enka-pluim of liggen volledig in de Enka-pluim.
Vanuit de stortplaats aan de Casimirlaan/Prins Bernhardlaan en de Zuiderspoorsloot
heeft (nog) geen vermenging van verontreiniging met de Enka-pluim plaatsgevonden.
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figuur 6: verontreinigingscontouren Enka-pluim en ligging overige bronnen

Door diepdrainage in de Rietkampen, Maandereng en Heestereng worden
verontreinigingen uit de bodem en het grondwater aangetrokken. Het drainagewater in
de Rietkampen is op dit moment nog van zeer goede kwaliteit (DHV, 2003). In de
toekomst is de kans echter groot dat verontreinigd grondwater uit de verontreinigde
pluim zal worden opgepompt. Dit drainagewater wordt via het Valleikanaal geloosd op
het Binnenveld. De verontreinigingen van de Enka-pluim kunnen nadelige effecten
hebben op het Binnenveld. Op dit moment wordt door TAUW een onderzoek
uitgevoerd naar de problematiek van de grondwaterverontreiniging.
Door uitspoeling van meststoffen uit de landbouw wordt het grondwater ook
verontreinigd. De zandgrond in Ede maakt het grondwater extra kwetsbaar voor deze
verontreinigingen. De gemiddelde nitraatconcentratie van het bovenste grondwater in
Ede is tussen de 37,5 en 50 mg/l NO3. (karakterisering werkgebied Rijndelta, rapport
Kaderrichtlijn water 2005)
De normen voor mestgebruik in de landbouw zullen per 2006 worden aangescherpt.
Voorspeld is dat deze normen op een groot deel van het landbouwareaal tot
overschrijding van de grondwaterkwaliteitsnormen leiden.

7.2.1. SANERINGSPLANNEN VERONTREINIGDE LOCATIES
De volgende verontreinigde locaties worden gesaneerd:
• In 2007 wordt de sanering van het voormalige Enka fabrieksterrein gestart.
Enka/Akzo is initiatiefnemer. De sanering bestaat uit een sterke
grondwateronttrekking gedurende ongeveer vijf jaar. Het onttrokken en
verontreinigde grondwater wordt afgevoerd via de Zuiderspoorsloot die
daarna in het kader van de sanering wordt schoongebaggerd. De sanering
beperkt zich tot de leeflaag van het voormalige Enka-terrein, diepe
grondlagen en bodem en grondwater buiten het Enka-terrein worden niet
gesaneerd in dit project.
• Verontreiniging van Enka-pluim en verontreinigingen die door andere bronnen
zijn veroorzaakt in Maandereng, Industrieterrein Reehorsterweg wordt door de
gemeente Ede gesaneerd als voldoende financiën beschikbaar worden
gesteld door Provincie Gelderland.
• Aan de oude gasfabriek langs de Schaapsweg is het grondwater verontreinigd
met cyanide en naftaleen veroorzaakt door een oude gasfabriek. De naftaleen
verontreiniging wordt gesaneerd omdat deze zich verspreidt. De
cyanideverontreinging is stabiel en wordt daarom niet actief gesaneerd.
• Aan de Blokkenweg 12, ter plaatse van de Turco, is een verontreiniging met
oplosmiddelen aanwezig. Dit wordt gesaneerd.
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•
•
•
•

Aan de Vening Meineszstraat-Kamerlingh Onnesweg bestaat een
verontreiniging met VOCL (Oplosmiddel) veroorzaakt door verschillende
bedrijven. Dit terrein wordt deels gesaneerd.
Aan de Frankeneng bestaat een verontreiniging met aromaten veroorzaakt
door autoslopers. Dit wordt door de vervuilers zelf gesaneerd.
De voormalig gemeentelijke Houtwerf aan de N224 is verontreinigd met
Chroom 6. Het terrein wordt door de gemeente gesaneerd.
De Europalaan (langs het spoor) bevat een petroleumverontreiniging. Deze
wordt gesaneerd.

7.2.2. OVERIGE VERONTREINIGDE LOCATIES
Voor de volgende verontreinigde locaties zijn (nog) geen saneringsplannen:
• De oude kazerneterreinen in Ede-Oost bevatten waarschijnlijk ook veel
verontreinigingsbronnen. Omdat het grondwater hier erg diep zit wordt dit
echter niet gemonitoord.
• Het Gelria terrein langs de Maanderweg bevat de vluchtige halogeen
koolwaterstoffen trichlooretheen (tri) en tetrachlooretheen (per). De
verontreiniging reikt tot 90 m diepte en is veroorzaakt door een voormalige
wasserij. Momenteel wordt een saneringsplan opgesteld.
• Aan de Ernst Casimirlaan is de bodem verontreinigd ten gevolge van een
voormalige stortplaats van de Enka.
• Bij NS-station Ede-Wageningen bestaat een benzineverontreiniging tot 7 m
diepte.

Bij de planning van grondwaterbeheer in stedelijk gebied is het van belang om
rekening te houden met de aard en ligging van grondwaterverontreinigingen. Hierdoor
kunnen ongewenste verspreidingen voorkomen worden en kan eventueel werk met
werk gemaakt worden. Zo kan bijvoorbeeld de bemaling bij bouwactiviteiten worden
gecombineerd met de sanering van een grondwaterverontreiniging. (voorbeeld
plannen Ede-Oost)
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8. Mogelijke Maatregelen Grondwateroverlast
De oplossing van grondwaterproblemen liggen op het grensvlak van waterbeheer,
ruimtelijke ordening, stedelijke inrichting en aanleg en onderhoud van bebouwing en
percelen.
Problemen kunnen aangepakt worden volgens de trits voorkomen- weren- afvoeren.
In tabel 3 is aangegeven wanneer maatregelen nodig zijn.

Ontwatering

Klachten

Aandachtspunt

Oplossingsrichting

Voldoende
Voldoende
Onvoldoende

Ja
Nee
Ja

Ja
Nee
Ja

Bouwkundig/civieltechnisch
Drainage, bouwkundig

Onvoldoende

nee

Nee (goed gebouwd)

tabel 3
8.1. Voorkomen
In eerste instantie dient overlast door grondwater voorkomen te worden. Door
aandacht te hebben voor mogelijke grondwateroverlast bij locatiekeuze van
nieuwbouwwijken, het bouwrijp maken van gronden en de bouw zelf.
Een belangrijk instrument daarvoor is de watertoets bij ruimtelijke plannen. In de
watertoets kunnen meer duurzame maatregelen ten aanzien van grond- en
oppervlaktewater geprefereerd worden (zoals ophoging van terreinen en
kruipruimteloos bouwen) boven conventionele maatregelen als drainage. In het
watertoetsproces in Ede is grondwater een belangrijk onderdeel, maar (grond)water is
nog niet leidend voor de locatiekeuze.
Ten aanzien van de bouw zelf is de initiatiefnemer verantwoordelijk. Wel dient het
bouwwerk te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en de bouwverordening. Intern
geeft de afdeling Realisatie aan afdeling Bouw- en Woningtoezicht concrete adviezen
ten aanzien van bouwpeilen en waterdichtheid van scheidingswanden. Het is aan
Bouw- en Woningtoezicht om deze adviezen door te communiceren en te handhaven
bij de initiatiefnemer. In de praktijk blijkt dat de naleving van de waterhuishoudkundige
adviezen slecht gecontroleerd wordt. Het argument van Bouw- en woningtoezicht
daarbij is dat grondwater geen prioriteit heeft bij een veilige en degelijke
bouwconstructie, én dat het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer is om de
eisen uit het bouwbesluit en bouwverordening en de adviezen van Bouw- en
Woningtoezicht op te volgen. De initiatiefnemer is vaak een projectontwikkelaar die de
woningen verkoopt aan burgers.
Het komt voor dat huisbezitters worden gedupeerd doordat de initiatiefnemer bij de
bouw van hun huis de bouwadviezen niet heeft opgevolgd. De burger komt dan bij de
gemeente terecht met klachten.
Een mogelijke maatregel die de gemeente Ede zou kunnen nemen is het verbeteren
van de handhaving en/of het aanscherpen van de eisen in de gemeentelijke
bouwverordening. De invoering van de Integrale waterwet waarin de bouwpraktijk
wordt aangesproken om rekening te houden met grondwater en waterbestendige
woningen en gebouwen te realiseren zal mogelijk in de toekomst ook problemen
voorkomen.
Een ander instrument om problemen met grondwater te voorkomen is voorlichting. Het
waterloket (Meldpunt beheer en Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu) is een
geschikt instrument voor advies over grondwater. Grondwaterstanden kunnen
bovendien door particulieren gratis worden opgevraagd via het Dino-loket.
8.2. Weren
In tweede instantie, als grondwateroverlast niet voorkomen is, dient het grondwater te
worden geweerd. Voor deze bouwkundige maatregelen aan de woning is de eigenaar
zelf verantwoordelijk.
Maatregelen die genomen kunnen worden om vochtoverlast in de woning te
voorkomen zijn:
o Ventileren van de ruimte, waardoor het vocht in de woning wordt afgevoerd;
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o
o
o
o
o
o
o

Waterdicht maken van kelder, kelderkasten, watermeter- en convectorputten;
Impregneren van bouwmuren om optrekkend vocht zoveel mogelijk te
voorkomen;
Afdichten van de bodem in de kruipruimte met een folie of schuim- of
gasbeton om het vochttransport vanuit de bodem te verhinderen;
Het dichten van gaten en kieren in de begane grondvloer;
Het met zand of schelpen aanvullen van de kruipruimte;
diepte kruipruimte maximaal 0,50 m;
trasraam toepassen.

8.3. Afvoeren
In laatste instantie, als voorkomen en weren van grondwateroverlast onvoldoende
effect hebben of niet mogelijk zijn, kan ervoor worden gekozen om het overtollige
grondwater af te voeren. Deze maatregel is niet duurzaam conform de trits
vasthouden-bergen-afvoeren.
Nieuwe drainage wordt in principe niet aangesloten op de vuilwaterriolering.
Drainagestrengen die op de vuilwaterriolering lozen dienen te worden afgekoppeld als
lozing op oppervlaktewater of regenwaterafvoer mogelijk is. Uitsluitend drainage in
verontreinigde locaties blijven permanent lozen op de vuilwaterriolering.
Mogelijk kunnen maatregelen in het kader van het hemelwaterbeleid gecombineerd
worden met maatregelen tegen grondwateroverlast. Dit is in de nieuwbouwwijk
Kernhem ook gebeurd.
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9. Conclusies en acties
Grondwater wordt in de toekomst met de invoering van de Integrale Waterwet voor
gemeenten een belangrijk onderwerp. Voor de gemeente Ede is grondwater echter al
tientallen jaren een heel belangrijk item. Min of meer gedwongen door haar ligging op
de rand van de Veluwe is de gemeente de laatste tientallen jaren al zeer actief op het
gebied van grondwaterbeheer. Het uitgebreide eigen grondwatermeetnet dat gestart is
in de jaren zeventig is daar een voorbeeld van. In dit hoofdstuk wordt antwoord
gegeven op de vraag of het grondwaterbeheer binnen de gemeente Ede nu en in de
toekomst op orde is. Waar dit (nog) niet het geval is zijn acties aangegeven.

9.1. Verplichtingen vanuit wet-en regelgeving
9.1.1. GRONDWATEROVERLAST
De provincie wil dat er in 2015 geen grondwateroverlast meer optreedt. Tussen 2005
en 2009 moeten daarom de huidige knelpunten in beeld gebracht worden en de meest
urgente situaties opgelost. Uit deze grondwatervisie blijkt dat we geen urgente
situaties hebben. Wel zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Dit zijn
delen van de kernen Ederveen, De Klomp, Harskamp en Wekerom. Nader onderzoek
zal moeten uitwijzen of er voor deze aandachtspunten nadere maatregelen nodig zijn.
Voor de kern Ederveen zijn we al met een dergelijk onderzoek gestart.
Actie: Nader onderzoeken aandachtspunten van grondwateroverlast op
specifieke locaties door plaatsing extra peilbuizen en/of grondwatermodellering.
Zonodig maatregelen nemen om grondwateroverlast op te lossen.
9.1.2. WATERLOKET
De Integrale Waterwet die op dit moment nog wordt voorbereid stelt dat gemeenten
een waterloket openen waar burgers terecht kunnen met klachten en vragen over
grondwater. De gemeente moet ervoor zorgen dat vragen snel en goed worden
afgehandeld door de aangewezen partij: het waterschap, de provincie, het
waterleidingbedrijf, de gemeente of de eigenaar zelf. Binnen de organisatie van de
gemeente Ede is dit loket reeds aanwezig in de vorm van het Meldpunt Beheer.
Vragen over grondwater worden doorgespeeld naar de afdeling Advies & Consult
Water. gemeente Ede voldoet hiermee reeds aan haar taak van een waterloket. Het
informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu in de Doelen is onze front-office waar
inwoners van Ede ook met vragen over grondwater terecht kunnen. Als de Integrale
Waterwet wordt ingevoerd willen we hier extra informatie over (grond)water
presenteren.
Actie: Verbeteren voorlichting grondwater aan burgers onder meer door gebruik
te maken van het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu.
9.1.3. ZORGPLICHT GRONDWATER
De Integrale Waterwet (voorontwerp) stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor
de ontwatering van het openbaar terrein. De perceeleigenaar is primair zelf
verantwoordelijk voor de ontwatering van zijn terrein. In de praktijk zorgt de gemeente
Ede echter al bij de aanleg van een wijk voor voldoende ontwatering van zowel
openbaar terrein als particulier terrein. Er wordt al rekening gehouden met het belang
van de bewoner want overtollig grondwater op particulier terrein wordt zo al
voorkomen. Als er onverhoopt toch sprake is van overtollig grondwater op particulier
terrein, dan moet aan particulieren de mogelijkheid worden geboden om zich hiervan
te ontdoen (zorgplicht). Dit kan door aan te laten sluiten op aanwezige drainage of
regenwaterriolering of lozing op open water. De maatregelen moeten doelmatig zijn en
passen binnen het gemeentelijke beleid. Ook worden de financiële gevolgen die de
zorgplicht met zich meebrengt bekeken. Om te bepalen of er sprake is van overtollig
grondwater, wordt zowel voor bestaand stedelijk gebied als nieuw te ontwikkelen
gebied uitgegaan van de ontwateringsrichtlijn.
9.1.4. WEREN VAN DIEPDRAINAGE
Provincie Gelderland geeft in haar Waterhuishoudingsplan aan bezwaar te hebben
tegen grondwateronttrekkingen met het oog op ontwatering en/of afwatering. Hiermee
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worden de diepdrainagesystemen die we op verschillende locaties in Ede hebben
bedoeld. We moeten voor deze onttrekkingen beleid opnemen in ons waterplan cq
bestemmingsplannen. In ons waterplan (2003) hebben we opgenomen dat we de
afvoer van grondwater via diepdrainage willen optimaliseren. In de Modelstudie
optimalisatie ontwateringssituatie Ederveen wordt dit aspect meegenomen.
Actie: onderzoek naar optimalisatie van diepdrainagesystemen.
9.2. Is Ede grondwaterproof in de toekomst?
9.2.1. KLIMAATVERANDERING
Verschillende delen van het bebouwde gebied in Ede ligt in de
grondwaterfluctuatiezone die is aangegeven in het Streekplan. Dit is een zone waar
de komende 50 jaar ten gevolge van klimaatsverandering een stijging van de
grondwaterstand tot 80 cm te verwachten is. Als dit daadwerkelijk gebeurt, zullen
uitgebreide maatregelen nodig zijn om grondwateroverlast in bestaand bebouwd
gebied te voorkomen. Voor nieuwbouwlocaties houdt de Provincie via de watertoets in
de gaten of rekening wordt gehouden met grondwaterstandstijgingen in deze zone.
Actie: Bij ontwikkelingen binnen de grondwaterfluctuatiezone extra alert zijn op
risico’s van toekomstige grondwateroverlast.
9.2.2. GRONDWATEROVERLAST
Hoewel er van de laatste jaren geen klachten over grondwateroverlast bij ons bekend
zijn, biedt dit geen garantie dat we in de toekomst ook droge voeten houden. Er is in
het verleden wel degelijk ernstige grondwateroverlast opgetreden en deze situatie kan
zich, mede door de ingezette klimaatverandering, herhalen. De grondwateranalyse
van de afgelopen vijftien jaar biedt ook een voorspellende waarde voor de toekomst.
Uit de grondwateranalyse zijn verschillende aandachtspunten naar voren gekomen.
Ook het landelijke en provinciale beleid om grote grondwateronttrekkingen te
reduceren kan de kans op grondwateroverlast in stedelijk gebied vergroten. Een
voorbeeld is de recente beëindiging van de Enka-onttrekking.
Waakzaamheid blijft in de toekomst dus zeker geboden. Het
grondwaterstandsmeetnet van de gemeente is een nuttig instrument om de
grondwaterstand te monitoren zodat we maatregelen kunnen nemen indien dit nodig
blijkt. Daarnaast is het meldpunt beheer ook in de toekomst een nuttig instrument om
klachten van grondwateroverlast te signaleren.
Actie: Blijven monitoren van grondwaterstand en grondwaterklachten met
behulp van het grondwatermeetnet en Meldpunt Beheer. Optimaliseren van het
meetnet door bijplaatsen van peilbuizen of het laten vervallen van overbodige
peilbuizen.
9.2.3. NIEUWBOUW ONTWIKKELINGEN
Bij nieuwbouwlocaties is het voorkomen van grondwateroverlast het uitgangspunt. Dit
begint al bij de locatiekeuze. In de praktijk is in Ede (grond)water nog niet leidend voor
de locatiekeuze. Wel is grondwater een belangrijk onderdeel in de watertoets. Op dit
moment worden in het kader van de watertoets afspraken gemaakt tussen het
waterschap en de afdelingen Ontwikkelingen en Beheer (water) van de gemeente Ede
om dit in de toekomst beter te borgen. Verder hebben duurzame maatregelen als
ophoging en kruipruimteloos de voorkeur boven drainage.
Acties: Bij ruimtelijke ontwikkelingen in een eerder stadium rekening houden
met (grond)wateraspecten.
9.2.4. GRONDWATERKWALITEIT
In de gemeente Ede vallen grondwaterverontreinigingen onder de afdeling Ruimtelijk
en Economisch Beleid (ROB/ONT/REB). Een aandachtspunt voor de afdeling beheer
is de bodem/grondwaterverontreiniging die mogelijk in de toekomst door de
diepdrainage in de Rietkampen opgepompt worden. Dit kan de lozingsvergunning van
dit drainagewater op oppervlaktewater in het kader van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren (Wvo) in gevaar brengen. In opdracht van de afdeling REB wordt
dit onderzocht.

31

Een ander belangrijk aandachtspunt is het bewust omgaan met risico’s op
bodemverontreiniging door hemelwaterinfiltratie. De gemeente Ede heeft hoge
ambities ten aanzien van het afkoppelen van verhard oppervlak van de gemengde
riolering. We willen nieuwe verontreinigingen van bodem en grondwater voorkomen.
Acties:
- Volgen ontwikkelingen bodem/grondwaterverontreinigingen in relatie tot
diepdrainage Rietkampen.
- bewust omgaan met kwaliteitsrisico’s bij hemelwaterinfiltratie
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Bijlage 1: Meerjarenreeks grondwaterstand Otterlo
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Bijlage 2a: grondwateranalyse, proces en methodiek
Inleiding
De gemeente Ede beschikt over een uitgebreid grondwatermeetnet in de acht kernen
van de gemeente. In het kader van de gemeentelijke Grondwatervisie die de
gemeente opstelt heeft zij aan Royal Haskoning opdracht verleend de
grondwaterstandmetingen van de acht kernen te analyseren en te verwerken tot
kaartbeelden. De kaartbeelden zijn een weergave van de risicogebieden voor
grondwateroverlast.
In deze notitie wordt kort en puntsgewijs een verantwoording gegeven bij de gekozen
aannamen die hebben geleid tot de kaartbeelden. In het hoofdstuk “Methodiek bij
totstandkoming kaartbeelden” staan enige aanwijzingen die van nut kunnen zijn bij het
lezen van de kaarten.
Selectie van peilbuizen
Gebruikte databases
De grondwaterstandmetingen komen uit twee databases:
1. De database van grondwaterstandmetingen (Dawaco) van de gemeente
Ede. Hierin staan de meeste peilbuizen die in de grondwateranalyse zijn
betrokken.
2. In een aantal kernen is het peilbuizen bestand aangevuld met enkele
peilbuizen uit Dino-Loket, de grondwaterdatabase van TNO-NITG.
Filtering
De verzamelde grondwaterstandmetingen zijn vervolgens gefilterd op bruikbaarheid
en fouten. De metingen moeten voldoen aan de volgende criteria om in de
grondwateranalyse te worden betrokken:
• Meetreeks moet langer zijn dan 48 tweewekelijkse metingen (ca. twee jaar).
Kortere reeksen zijn mogelijk niet representatief vanwege langjarige
grondwaterstandfluctuaties op de Veluwe. De grondwaterstand in de laatste twee
jaren kan bijvoorbeeld in het geheel hoger of lager zijn geweest dan de
gemiddelde grondwaterstand. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van de
overschrijding van de ontwateringsnormen. Dit aspect speelt niet of nauwelijks in
de Gelderse Vallei (kernen: De Klomp en Ederveen).
• Einddatum van de meetreeks moet na 31-12-1992 liggen. In 1992 is een
optimalisatie van het meetnet uitgevoerd, waardoor een groot aantal peilbuizen
zijn komen te vervallen, de meetreeksen zijn daardoor gestopt. De database bevat
daardoor relatief veel meetreeksen die stoppen in 1992. De
grondwaterstandmetingen tot 1991, van de peilbuizen die zijn vervallen, zijn
verwerkt in het rapport “Integraal waterbeheer Ede, deelrapport Ontwatering” (S.
van der Schaaf en C.J. de Vries, LUW rapport 19, februari 1991). Het gebruik van
dezelfde meetreeks levert geen nieuwe informatie en wordt daarom buiten de
grondwateranalyse van 2005 gelaten. Bovendien is in de afgelopen 12 jaar veel
veranderd in de hydrologische situatie en het waterbeheer (o.a. de aanleg van
drainage en de aanleg van nieuwe woonwijken) in de gemeente Ede. De
grondwaterstandmetingen van voor 1993 zijn daardoor niet meer representatief
voor de grondwatersituatie van de laatste 12 jaar.
• Het filter moet in het freatisch grondwater staan (boven de eerste kleilaag). De
diepte van het filter staat in de database van Dawaco of DINO. Voor de
beschrijving van de geohydrologische opbouw per kern van de gemeente Ede is
gebruik gemaakt van “Integraal waterbeheer Ede, deelrapport Ontwatering” (S.
van der Schaaf en C.J. de Vries, LUW rapport 19, februari 1991). Filters van
peilbuizen die in het watervoerende pakket (onder de eerste kleilaag) staan,
kunnen (met name in de Gelderse Vallei) een waterdruk hebben die hoger is dan
de grondwaterstand. Bij het bepalen van de overschrijdingsfrequentie van de
ontwateringsnorm zouden deze peilbuizen een slechtere situatie weergeven dan
die er in werkelijkheid is.
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•

•

De peilbuis moet een tweewekelijkse meetfrequentie hebben. Meetreeksen met
een lagere meetfrequentie (bijvoorbeeld 4x per jaar) worden buiten beschouwing
gelaten. Binnen de gehanteerde methodiek (zie verderop in deze notitie) levert dit
onbetrouwbare uitkomsten. Indien een lagere meetfrequentie gedurende een
bepaalde periode voorkomt en dit aan het begin of eind van de reeks is, dan wordt
alleen deze periode buitenbeschouwing gelaten.
De meetreeks moet regelmatig zijn, zonder:
o abrupte veranderingen in de grondwaterstanden;
o “gaten” in de reeks (perioden waarin niet is gemeten);
o wisselende meetfrequenties.
Van de overgebleven meetreeksen zijn grafieken gemaakt en op het oog
geanalyseerd op onregelmatige reeksen. De onregelmatige reeksen zijn op 7 juli
2005 met de gemeente Ede besproken. Tijdens dat overleg is besloten welke
reeksen geheel en welke reeksen gedeeltelijk vervallen.
Vaak is bijvoorbeeld alleen bij aanvang van de metingen de reeks onregelmatig
en ontstaat na een aantal maanden een regelmatig beeld. De meetreeks wordt
dan beschouwd vanaf het moment dat de reeks regelmatig is.

Correctie
De grafieken van de overgebleven meetreeksen zijn tevens gebruikt voor de correctie
van de meetreeksen. Er is gecorrigeerd op een drietal punten:
• De meetreeksen zijn gecorrigeerd voor een systematische afwijking gedurende
een bepaalde periode (enkele maanden tot een jaar) waarin de
grondwaterstanden 1 à 2 meter lager zijn. Deze systematische afwijkingen zijn op
het overleg van 7 juli 2005 voorgelegd aan de gemeente Ede. De verlagingen zijn
precies een rond getal; één, twee of anderhalve meter, waardoor de fout
waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een ingekort meetlint. De betreffende
grondwaterstanden zijn hiervoor gecorrigeerd.
• Default-waarden: In Dawaco wordt met default waarden gewerkt om aan te geven
of een peilbuis op een bepaalde datum niet kon worden gemeten. Het is niet meer
mogelijk te achterhalen wat de grondwaterstand was op de meetdatum. Meestal
betreft het maar één of enkele default waarden achter elkaar. De default waarden
zijn daarom uit de meetreeks verwijderd.
• In enkele gevallen zijn er geen default waarden in gevuld, maar is de hoogte van
de bovenkant van de peilbuis als waarde in de meetreeks terecht gekomen. Het is
niet mogelijk te achterhalen wat de grondwaterstand was op de meetdatum en
daarom is de meting uit de reeks verwijderd.

Methodiek bij totstandkoming overschrijdingsfrequenties
In een spreadsheet zijn op basis van de gecorrigeerde meetreeksen de gemiddelde
overschrijdingsfrequenties (in dagen per jaar) berekend voor vier ontwateringsnormen.
De gehanteerde methodiek staat beschreven in “Integraal waterbeheer Ede,
deelrapport Ontwatering” (S. van der Schaaf en C.J. de Vries, LUW rapport 19,
februari 1991).
De vier ontwateringsnormen zijn:
• Grondwaterstand van 0,3 meter onder maaiveld. Algemeen geaccepteerde norm
voor bebouwd gebied waar kruipruimteloos gebouwd is.
• Grondwaterstand van 0,7 meter onder maaiveld. Algemeen geaccepteerde norm
voor bebouwd gebied met kruipruimtes (tot 0,5 meter onder maaiveld).
• Grondwaterstand van 1,3 meter onder maaiveld.
• Grondwaterstand van 2,0 meter onder maaiveld. Richtlijn voor bebouwd gebied
met kelders.
Het resultaat van de berekeningen met de spreadsheets is een verzameltabel voor
iedere kern, met daarin voor iedere peilbuis de gemiddelde overschrijdingsfrequentie
per ontwateringsnorm.
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Methodiek bij totstandkoming kaartbeelden
Er zijn in totaal zeven sets van vier kaarten gemaakt. Van iedere kern is één set
kaarten, behalve van de kernen De Klomp en Ederveen, die zijn samengevoegd in
één kaartenset. De kaarten geven de gemiddelde overschrijdingsfrequenties weer met
behulp van punten en vlakken. Indien aanwezig, is ook de grondwaterfluctuatiezone 1
op de kaart weergegeven. Als topografische achtergrond is de GBKE gebruikt.
Puntinformatie
De verzameltabellen van de spreadsheets dienen als invoertabel voor de kaarten. De
overschrijdingsfrequentie per ontwateringsnorm zijn per peilbuis beschikbaar en kan
als puntinformatie op een kaart worden gepresenteerd. Voor de grondwateranalyse is
dit gedaan door:
• Ieder punt op te delen in vier kwadranten. Ieder kwadrant komt overeen met een
ontwateringsnorm.
• De overschrijdingsfrequentie van een ontwateringsnorm wordt weergegeven door
middel van de kleur van het kwadrant. Hiervoor is een verdeling gemaakt in vier
klassen:
1. Groen: geen overschrijding, dit komt overeen met gemiddeld 0 dagen
overschrijding van de norm per jaar;
2. Geel: geringe overschrijding, dit komt overeen met gemiddeld 1-10 dagen
overschrijding van de norm per jaar;
3. Oranje: frequente overschrijding, dit komt overeen met gemiddeld 11-50
dagen overschrijding van de norm per jaar;
4. Rood: zeer frequente overschrijding, dit komt overeen met gemiddeld meer
dan 51 dagen overschrijding van de norm per jaar.
De puntinformatie is op alle vier de kaarten binnen één set gelijk.
Vlakinformatie
Op verzoek van de gemeente Ede is de puntinformatie omgezet naar vlakinformatie.
Hiervoor is geen gebruik gemaakt van een geo-statistische methode, maar van een
rekenkundige methode. Er wordt dus geen rekening gehouden met geografische en
hydrologische kenmerken om te bepalen voor welk gebied de peilbuis representatief
is.
Op basis van de ligging van de peilbuizen en de begrenzing van bebouwd gebied (met
buffer van 20-25 meter) 2 , is een netwerk van Thiessen-polygonen (vlakken)
berekend 3 . De informatie van een peilbuis wordt vervolgens gekoppeld aan het
bijbehorende Thiessen-polygoon. De kleur van het vlak bepaalt de
overschrijdingsfrequentie van de ontwateringsnorm.
Per kaart wordt de overschrijdingsfrequentie van één van de vier ontwateringnormen
weergegeven. Van iedere kern zijn er dus vier kaarten, van iedere ontwateringsnorm
één.

1

Uit het Streekplan Gelderland 2005
Voor de begrenzing van het bebouwd gebied is gebruik gemaakt van de
topografische kaarten van het CBS.
3
Thiessen-polygonen worden vaak toegepast om te bepalen voor welk gebied een
neerslagstation representatief is.
2
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Bijlage 2b: Interpretatie grondwateranalyse Royal Haskoning 2005
Ede Kern (kaarten 1a en 1b)
In de kern Ede is vooral in het noordwesten en zuiden een verhoogde kans op
grondwateroverlast op basis van de grondwateranalyse. In de nieuwbouwwijk
Kernhem, waar kruipruimteloos gebouwd is, mag een ontwateringsnorm van 30 cm
onder maaiveld worden gehanteerd. Zelf dan is er één locatie (peilbuis 2032-13 langs
de Rijksweg) waar de gemeten grondwaterstand gemiddeld 11 tot 50 dagen de 30 cm
beneden maaiveld overschrijdt.
In het noordwestelijke puntje van Veldhuizen (peilbuis 0306-58, Saasveld) is één
peilbuis waar hoge grondwaterstanden gemeten worden.
In de wijk Rietkampen zijn drie locaties die volgens de grondwateranalyse kans
hebben op grondwateroverlast. Het betreft de peilbuizen aan de Maanderbroekweg
(1301-36 en 37) en Lange Weideweg (1201-34 en 35)
In het oostelijke deel bij de Stadspoort is rond peilbuis 1101-12 (Nieuwe
Wageningseweg) kans op grondwateroverlast.
Bennekom (kaart 2b)
In Bennekom-west, in de wijk Halderbrink is één locatie (peilbuis 3004-51,
Wilgenroosje) waar kans op grondwateroverlast bestaat, volgens de criteria van de
grondwateranalyse.
Lunteren (kaart 3b)
In het westen van Lunteren wijst één locatie volgens de criteria van de
grondwateranalyse op een verhoogde kans van grondwateroverlast. Het betreft de
peilbuis aan de Hermelijnlaan (nr 4001-33). De kern Lunteren valt geheel in de
grondwaterfluctuatiezone (zie § 4.1).
Ederveen en de Klomp (kaart 4b)
In bijna geheel Ederveen worden grondwaterstanden gemeten die de
ontwateringsnorm frequent overschrijden. Dit impliceert een grote kans op
grondwateroverlast. Alleen de peilbuizen ten westen van de Hoofdweg (5001-10 en 11
aan de Schras) en in het noordoosten van Ederveen, (peilbuis 5001-16, 17 en 500104 Goudenregenstraat, Hortensiastraat) voldoen aan de ontwateringsnorm.
In de Klomp is op alle geanalyseerde peilbuislocaties kans op grondwateroverlast.
Hierbij is op drie locaties zelfs kans op langdurige grondwateroverlast (>52
dagen/jaar). Het betreft de peilbuislocaties 6001-02 en 03 (Veenendaalseweg) en
6001-08 (Stationsstraat)
Harskamp (kaart 5b)
De zuidelijke helft van Harskamp kent zes peilbuislocaties waar op basis van de
grondwateranalyse kans op grondwateroverlast bestaat. Ook in het noorden van
Harskamp, peilbuis 7001-16 (Kraatsweg) laat frequente overschrijdingen (>51
dagen/jaar) van de norm zien. Op basis van deze analyse voldoen de drie locaties
(7001-14 Pijnenburgweg), 7001-02 (Harskamperengweg) en 7001-03 (Dorpsstraat)
aan de ontwateringsnorm.
Wekerom (kaart 6b)
Alle peilbuislocaties in Wekerom, met uitzondering van de locatie 8001-03
(Evekinkweg) hebben op basis van de grondwateranalyse kans op
grondwateroverlast.
Otterlo (kaart 7b)
De kern Otterlo kent op basis van de grondwateranalyse één locatie met verhoogd
risico van grondwateroverlast. Het betreft peilbuis 9001-03 (Koeweg). Otterlo ligt voor
de zuidelijke helft in de grondwaterfluctuatiezone. Stijging van de grondwaterstand in
de toekomst ten gevolge van klimaatverandering is hier mogelijk.
Overschrijdingen buiten de bebouwde kom worden niet meegenomen.
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Bijlage 2c: Vergelijking grondwateranalyse 1991 en 2005
In 1991 is reeds een grondwateranalyse op basis van de peilbuisgegevens
uitgevoerd(Integraal waterbeheer Ede, deelrapport Ontwatering, LUW, S. van der
Schaaf en C.J. de Vries, 1991). De meetgegevens van 1970 tot en met 1989 zijn
hiervoor gebruikt. De analyse die in 2005 is uitgevoerd door Royal Haskoning is met
dezelfde methodiek uitgevoerd, maar met de grondwatergegevens van 1990 tot en
met 2005. Door hantering van dezelfde methodiek is vergelijking van beide analyses
mogelijk waardoor we kunnen beoordelen of de ontwateringssituatie is verbeterd of
verslechterd. Er is echter geen rekening gehouden met een mogelijk verschil in
weersomstandigheden tussen beide onderzoeksperioden. Door de lange meetperiode
van beide analyses (15 jaar) gaan we ervan uit dat beide analyses “gemiddelde”
weersomstandigheden kennen.
In werkelijkheid is de hoeveelheid neerslag in Nederland de afgelopen eeuw sterk
toegenomen (klimaatverandering), voornamelijk in de periode oktober-maart. In
Nederland waren vooral de laatste vijf jaar erg nat.
In bijlage 4 zijn per kern tabellen opgenomen met de resultaten van de beide analyses
per peilbuis. Alleen de peilbuizen die in beide analyses zijn meegenomen, zijn met
elkaar vergeleken. In de eerste kolom is het gemiddelde aantal dagen per jaar
genoemd dat de grondwaterstand de ontwateringsnorm van 70 cm -mv overschrijdt.
Conform de methodiek van de grondwateranalyse (2005) is in kleuren aangegeven of
deze overschrijding gering is(1-10 dagen per jaar in geel), frequent (11-50 dagen per
jaar in oranje) en zeer frequent (>51 dagen per jaar in rood). In de tweede kolom is
het zelfde weergegeven maar dan van de analyse van 1991 en in de laatste kolom is
het verschil in dagen aangegeven. Een negatief aantal dagen betekent dat het aantal
dagen mogelijke overlast is gedaald (groen). Een positief aantal dagen betekent dat
de kans op grondwaterlast sinds 1991 is gestegen.
Ede
Voor Ede zelf is de situatie van de meeste peilbuizen die met beide analyse
vergeleken kunnen worden verbeterd. Op drie peilbuislocaties lijkt de huidige situatie
sinds 1991 verslechterd:
1201-34 en 35 aan de Lange Weideweg en 1301-36 aan de Maanderbuurtweg.
Bennekom
In Bennekom kunnen de analyses van tien peilbuislocaties vergeleken worden. De
peilbuislocatie aan de Bovenbuurtweg (3004-34) laat een significant (verschil van 10
dagen) hogere grondwaterstand in de tijd zien. De meeste peilbuislocaties hebben op
basis van de analyse van 2005 een lagere grondwaterstand dan op basis van de
analyse van 1991.
Lunteren
In Lunteren is op de meeste peilbuislocaties de grondwaterstand verlaagd op basis
van vergelijking tussen beide analyses. Er zijn drie peilbuislocaties die een hogere
gemiddelde grondwaterstand vertonen: 4033-29 (buiten bebouwde Kom), de
Klomperweg, 4033-06 aan het kleine Goorpad en 3002-9 Wuitekampweg. De meeste
peilbuizen met 4033 nummers liggen buiten de bebouwde kom.
In 1989 is op bedrijventerrein De Stroet diepdrainage aangelegd.
Ederveen
Hoewel de resultaten van de beide grondwateranalyses wijzen op een hoge
grondwaterstand die te vaak voorkomt in Ederveen, lijkt op de meeste locaties de
grondwaterstand wel verlaagd te zijn ten opzichte van de analyse van 1991. In de
analyse van 1991 scoorden alle peilbuislocaties rood: meer dan 51 dagen per jaar een
overschrijding van de ontwateringsnorm. In de analyse van 2005 is de duur van de
normoverschrijdingen flink gereduceerd: met name 5001-16 Goudenregenstraat en
5001-04 Hortensiastraat hebben op basis van de grondwateranalyse 2005 geen kans
meer op grondwateroverlast terwijl dat in de analyse van 1991 nog zo’n 100 dagen
per jaar was. Ook op veel andere locaties is het aantal dagen dat de
ontwateringsnorm wordt overschreden met zo’n 70 tot 200 dagen per jaar verminderd.
Er is echter ook een aantal locaties in Ederveen waar de situatie verslechterd is op
basis van de resultaten van beide analyses. Het betreft twee peilbuislocaties aan de
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Hoofdweg (5001-07 en 09) de peilbuis aan de Hootsenstraat (5001-30) en peilbuis
5031-12 aan de Schras.
In Ederveen is tussen 1984 en 1993 diepdrainage aangelegd.
De Klomp
In de analyse van 1991 is de Klomp niet meegenomen omdat er toen geen peilbuizen
stonden. In de analyse van 2005 is de Klomp wel meegenomen maar er kan dus geen
vergelijking plaatsvinden tussen de resultaten van de vorige en de recente
grondwateranalyse.
Harskamp
Ook in Harskamp vertoont het merendeel van de peilbuislocaties een verbetering van
de ontwatering sinds 1991. Op enkele peibuislocatie lijkt de situatie op basis van de
analyses in de tijd echter natter: vooral de Molenweg (7001-12) en de Kraatsweg
(7001-16). In Harskamp is in 1994 diepdrainage aangelegd.
Wekerom
Er zijn maar enkele peilbuislocaties die vergeleken kunnen worden. Op locatie 800104 (Ag Weijersweg) is de ontwateringssituatie op basis van vergelijking van beide
analyses verbeterd.
Otterlo
Waar in de analyse van 1991 nog geen enkele locatie in Otterlo slecht scoorde, is dit
in de recente analyse wel het geval. Op basis hiervan zou gesteld kunnen worden dat
de ontwateringssituatie in Otterlo is verslechterd. Vooral op locaties 9001-02
(Edeseweg) en 9001-03 (Koeweg) scoort de analyse van 2005 slechter.
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Bijlage 2c: kaarten kans op grondwateranalyse en drainage per kern.

Aandachtspunten zijn oranje of rode stippen binnen de bebouwde kom.
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Bijlage 3, drainagemiddelen Ede
Ede, Rietkampen
Ontwatering door vier min of meer evenwijdige singels met een onderlinge afstand
van ruim 300 m. Daartussen rijen verticale filters midden tussen/onder de singels.
Geen horizontale drainage.
[1] 9 strengen met in totaal 107 verticale drains (theoretische afvoer 1,5 m3/uur per
filter). Schatting afvoer via het ontwateringssysteem in de Rietkampen is ca 310 mm
per jaar. In 2006 worden de diepfilters in de Rietkampen gereguleerd op
grondwaterstand. In de winter zal de afvoer groter zijn dan in de zomer. De exacte
afvoer is nog niet bekend, op dit moment worden flowmeters geplaatst waardoor de
precieze afvoer gemeten kan worden (Evert van Peursem). Hiertoe wordt een raai
peilbuizen neergezet met automatische bemetering. De afvoer van verschillende
strengen wordt gemeten. Onbekend is nog of de regulering aan de hand van Real
Time Control of eenvoudiger regulering gaat worden. Bewoners willen graag een
hoger Singelpeil (belevingswaarde), maar dan mis je buffercapaciteit.
Voor deze regulatie voerde de drainage ca 1,5 mljn m3 per jaar af.
Ede, Maandereng
Maandereng [1]: Voornamelijk horizontale drainage. Op één plaats verticale drainage
op een zogenaamde groene vijver grondwatervrij te houden. (groene vijver= verlaagd
plantsoen dat dient als droge overstort-bergingsvijver voor het regenwaterriool). EvP:
streng diepfilters onder groene vijver (15 stuks)
Maandereng [1]: schatting afvoer drainagewater ca 115.500 m3/jr
Ede, Heestereng
Ook in Heestereng is drainage nodig voor voldoende drooglegging. Dit wordt
voornamelijk gerealiseerd door het oppervlakte water in de vorm van singels. Aan de
zuidkant ligt nog een kleine streng diepfilters. Dit zijn verticale drainagebuizen die
water ‘drainen’ uit het tweede pakket. Hierdoor wordt de ondergrondse toevoer van
het tweede naar het eerste watervoerende pakket verminderd, waardoor de
grondwaterstand laag gehouden kan worden.
Het oppervlaktewater zorgt voor voldoende drooglegging in het gebied en zijn net als
in Frankeneng gestuurd met een debietregeling. Zodoende kan aan het lozingspunt in
het zuidwesten van Heestereng worden voldaan aan de waterschapseis van 0,7
l/s/ha. De ligging en oriëntatie van de watergangen liggen vast om zodoende genoeg
drooglegging te houden.
Ede, Frankeneng
Drainage is noodzakelijk in het gebied en vindt plaats met horizontale drains. Deze
drains lozen op het regenwaterstelsel (rwa). Het drainagewater wat nu uitkomt op het
rwa stelsel zou beter kunnen worden afgekoppeld. Hierdoor zou het drainagesysteem
beter kunnen worden gereguleerd aan de hand van bijvoorbeeld grondwaterstanden.
Hierdoor wordt alleen gedraineerd indien grondwaterstanden hoog zijn. Bij een
dergelijke actie moet goed onderzocht worden wat de effecten precies zijn op de
grondwaterstanden van het gebied zelf maar ook het omliggende gebied.
Ede, Veldhuizen
Veldhuizen [1]: ontwatering dmv singels en horizontale drainage.
Ede, Kernhem
In de nieuwe wijk Kernhem is de drainage en de infiltratie van hemelwater afkomstig
van verharde oppervlakken gecombineerd. Instelling op vast peil.
Wekerom
Rond 1967 is drainage aangelegd in de Edeseweg. In 82 en 85 is Wekerom verder
gedraineerd, in de Riemt, De Ring en Dorpsplein en een dwars-streng onder percelen
tussen de Weijersweg en de Edeseweg. (Vander Schaaf 1991)
Harskamp
In het noorden en zuidwesten enige horizontale drainage aanwezig. In 1980 is ca 200
m drainage aangelegd in Harskampereng en Ruttenbeeklaan is in 83 is 140 m
aangelegd tussen het woonwagenkamp aan de Molenstraat tot aan de
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ontwateringssloot aan de Molenweg. In het noordoosten ontwatering dmv een vijver
en uitbreiding van de drain in 1989. (van der Schaaf 1991)
Drainage zuidwest Harskamp, vergunningsvoorschriften (1995) archief verticaal
gereguleerd diep drainagesysteem. Kopie locatie
•
•

onttrekking mag niet meer bedragen dan 880 m3/etmaal en 20.000 m3/maand
(gemiddeld 55000 m3/jaar)
het pompdebiet en de draaiuren dienen permanent geregistreerd te worden
en tweemaal per jaar aan het waterschap verzonden te worden.

Lunteren
Tussen 1975 en 1979 is zo’n 250 m horizontale drainage aangelegd in Marterlaan,
Reeënlaan en Everlaan. Na 1984 is nog een deel in de Everlaan aangelegd en verder
350 m ring drainage in de Hindelaan en 120 m drain tussen de Klomperweg en de
Hindelaan. In 1989 is verticale drainage aangelegd in het industrieterrein de
Stroet.(van der Schaaf 1991). Verder nog aantal diepfilters in vijvertje (Wim Versloot)
Otterlo
Horizontale drainage en diepfilters

Bennekom
Horizontale cunetdrainage, vooral in West.

Ederveen
In Ederveen is in 1984 de eerste diepdrainage van de gemeente Ede aangelegd. De
drainage is ongereguleerd, maar een optimalisatie is op dit moment in voorbereiding.

Wijk/kern

Drainagemiddelen

Afvoer

Rietkampen

Singels en gereguleerde diepfilters

Maandereng

Voornamelijk horizontale drainage,
streng diepfilters (15 stuks) vast peil
tbv groene vijver
Singels en streng diepfilters aan
zuidkant 2e WVP
Horizontale drainage via rwa
singels en horizontale drainage
Horizontale drainage op vast peil cq
infiltratie hemelwater
Horizontale drainage

Ca 1.500.000 m3/jaar
(voor regulering,
bemetering in
voorbereiding)
ca 115.500 m3/jr

Heestereng
Frankeneng
Veldhuizen
Kernhem
Wekerom
Harskamp
Lunteren
Otterlo
Bennekom
Ederveen

Horizontale drainage en verticaal
gereguleerde diepfilters
Horizontale drainage, verticale
drainage in vijvertje en in de Stroet
Horizontale drainage en diepfilters
Horizontale cunetdrainage in west
Verticale en horizontale drainage
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Diepfilters Max 55.000
m3/jaar

Ca 250.000 m3/jaar

Bijlage 4: Vergelijking resultaten grondwateranalyse 2005 en 1991
Ede

PBcode

Locatie

0301-01
0301-02
0301-04
0302-10
0302-11
0302-12
0303-05
0303-06
0303-08
0304-31
0304-32
0304-33
0305-26
0305-27
0305-37
0305-38
0305-39
0306-24
0306-25
0306-49
0306-57
0306-58
0306-59
0307-17
0307-18
0307-20
0307-21
0307-22
0307-23
0307-48
0307-50
1003-24
1101-12
1101-13
1101-14
1101-20
1101-21
1101-48
1101-50
1103-07
1103-08
1103-54
1201-28
1201-32
1201-33
1201-34
1201-35
1201-44
1301-36
1301-37
1301-38
1301-39
1301-40

Slotlaan
Hogerhorst
Boekhorst
Sterkenburg
Sterkenburg
Slotlaan
Sijpestein
Goudenstein
Pollenstein
Voerakker
Voerakker
Wildforster
Catharinadaal
Catharinadaal
Peppelensteeg
Langekampweg
Inschoterweg
Liebeek
Liebeek
Opveld
Veldbeeklaan
Saasveld
Grootveld
Gravenhof
Gravenhof
Nienhof
Nienhof
Hofbeeklaan
Hofbeeklaan
Nienhof (Slotlaan)
Hofbeeklaan
zandlaan
Nwe Wageningseweg
Nwe Wageningseweg
Nwe Wageningseweg
vd Goesstraat
vd Goesstraat
Isaac Israelstraat
Avecampstraat
Frans Halslaan
Frans Halslaan
Rubensstraat
Bruggesteeg
Bruggesteeg
Bruggesteeg
Lange Weideweg
Lange Weideweg
Bruggesteeg
Maanderbuurtweg
Maanderbuurtweg
Marconistraat
Marconistraat tulp
Frankeneng Kok

2005 mv-0.7 1991 mv-0,7
(dagen/jaar) (dagen/jaar) verschil
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
6
11
2
0
0
0
0
6
2
0
0
6
49
74
2
0
0
0
3
0
0
1
2
47
33
43
38
2
12
0
0
0
1
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81
8
56
7
0
0
0
0
2
0
0
0
42
5
27
0
5
82
74
0
24
29
0
0
10
15
13
40
45
0
4
38
266
198
0
3
0
0
0
0
0
0
12
131
89
30
4
0
0
0
0
7
0

-79
-7
-53
-7
0
0
0
0
-2
0
0
0
-42
-5
-27
0
-4
-82
-74
1
-18
-18
2
0
-10
-15
-13
-34
-43
0
-4
-32
-217
-124
2
-3
0
0
3
0
0
1
-10
-84
-56
13
34
2
12
0
0
-7
1

Bennekom

PBcode

Locatie

3003-05
3003-07
3003-14
3003-15
3003-17
3004-01
3004-02
3004-03
3004-22
3004-27
3004-34
3004-35
3004-39

Molenstraat
Oude Achterstraat
Langoven
Breehoven
Marienhoven
Brinkerweg
Halderbrink
Halderweg
West Breukelderweg
Brinkerweg
Bovenbuurtweg
Bovenbuurtweg
Hoekelumsebrinkweg

2005 mv-0.7 1991 mv-0,7
(dagen/jaar) (dagen/jaar) verschil
6
1
0
1
0
3
2
0
0
0
10
3
1

7
2
3
15
0
9
0
13
0
0
0
0
0

-1
-1
-3
-14
0
-6
2
-13
0
0
10
3
1

Lunteren

PBcode Locatie
4001-03
4001-04
4001-09
4001-10
4001-14
4001-22
4001-23
4001-24
4001-25
4001-33
4001-35
4001-65
4001-66
4002-26
4033-06
4033-07
4033-08
4033-11
4033-12
4033-29
4033-30
4033-32
4033-34
4033-36
4033-39
4033-40
4033-41
4033-42
4033-43
4033-61
4033-62
4033-63

2005 mv-0.7 1991 mv-0,7
(dagen/jaar) (dagen/jaar) verschil

Oude Arnhemseweg
Honskamperweg
Wuitekampweg
Oude Arnhemseweg
Zandkampweg
Oude Arnhemseweg
Julianastraat
Roskammersteeg
Klomperweg
Klomperweg
Hulweg
Hermelijnweg
reeenlaan
Postweg
Kleine Goorpad
Kleine Goorpad
Honskamperweg
Hogeveenweg
Hogeveenweg
Klomperweg
Klomperweg
Klomperweg
Heuvelseweg
Dorpsstraat
Wormshoefweg
Wormshoefweg
Postweg
Hullerpad
Klomperweg
Heuvelseweg
Heuvelseweg
Heuvelseweg

2
4
21
0
0
0
1
0
0
26
0
4
2
0
54
68
0
0
0
203
2
85
122
0
0
0
149
75
5
269
89
210
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0
0
0
0
0
0
2
0
18
29
3
0
0
8
6
63
20
17
0
41
29
119
129
0
0
0
174
307
14
355
222
270

2
4
21
0
0
0
-1
0
-18
-3
-3
4
2
-8
48
5
-20
-17
0
162
-27
-34
-7
0
0
0
-25
-232
-9
-86
-133
-60

Ederveen

PBcode
5031-29
5031-24
5031-23
5031-12
5031-06
5001-30
5001-18
5001-17
5001-16
5001-15
5001-14
5001-13
5001-11
5001-10
5001-09
5001-07
5001-05
5001-04
5001-03
5001-02
5001-01

Locatie
Buurtweg
Buurtweg
Buurtweg
Schras
Seringstraat
Hootsenstraat
Nieuweweg
Azaleastraat
Goudenregenstraat
Sneeuwbesstraat
Hoofdweg
Schoolstraat
Schras
Schras
Hoofdweg
Hoofdweg
Hortensiastraat
Hortensiastraat
Nieuweweg
Nieuweweg
Hoofdweg

2005 mv-0.7 1991 mv-0,7
(dagen/jaar) (dagen/jaar) verschil
134
258
255
68
35
46
89
10
0
43
30
25
7
7
115
111
70
0
86
55
169

304
328
328
52
287
0
168
77
96
234
190
193
83
140
75
75
170
110
174
239
169

-170
-70
-73
16
-252
46
-79
-67
-96
-191
-160
-168
-76
-133
40
36
-100
-110
-88
-184
0

Harskamp

PBcode
7001-01
7001-02
7001-03
7001-04
7001-05
7001-06
7001-07
7001-08
7001-11
7001-12
7001-14
7001-16
7001-17
7001-18
7001-19
7001-20
7001-21
7001-22
7002-09
7002-10
7002-36
7002-37
7002-38
7031-13
7031-15
7031-33
7031-34
7031-35

Locatie
Smachtenburgweg
Harkamperengweg
Dorpsstraat
Tepelenburgweg
Tepelenburgweg
Dorpsstraat
Dabbeloseweg
Laarweg
Molenweg
Molenweg
Pijnenburgweg
Kraatsweg
Margrietlaan
Julianalaan
Julianalaan
Julianalaan
De Harskamp
Harderwijkerweg
Molenstraat
Molenstraat
Molenstraat
Molenstraat
Molenstraat
Edeseweg
Pijnenburgweg
Molenweg
Molenweg
Molenweg

2005 mv-0.7
(dagen/jaar) 1991 mv-0,7 ( verschil
6
3
0
34
2
15
21
26
36
48
9
128
38
18
21
24
11
0
27
42
31
24
28
5
76
76
76
66

46

35
17
21
27
15
21
94
49
66
3
64
73
25
4
25
45
17
6
95
59
27
27
27
14
61
68
68
68

-29
-14
-21
7
-13
-6
-73
-23
-30
45
-55
55
13
14
-4
-21
-6
-6
-68
-17
4
-3
1
-9
15
8
8
-2

Wekerom
PBcode
8001-03
8001-04
8001-05
8001-08

Locatie
Evekinkweg
ag Weijersweg
De Riempt
Edeseweg

2005 mv-0.7 (1991 mv-0,7 ( verschil
10
46
22
47

3
-25
-3
6

7
71
25
41

Otterlo

PBcode
9001-02
9001-03
9001-04
9001-05
9001-06
9001-07
9001-09
9001-11
9001-12
9001-13

Locatie
Edeseweg
Koeweg
Egypte
Mosselsepad
Vijverlaan
Heiderand
Zandingsweg
Hoenderloseweg
Harskamperweg
Egypte

2005 mv-0.7 (1991 mv-0,7 ( Verschil
38
12
0
1
4
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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12
0
1
4
0
0
0
0
0
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In de weer met neerslag, Hemelwaterbeleid Ede

blz. 1

Hemelwaterbeleid
Inleiding
Het Waterplan van Ede is in 2003 vastgesteld. In dit waterplan zijn onder meer
concrete doelen ten aanzien van hemelwater geformuleerd: In 2015 willen we dat 20
% van het “bestaande” verharde oppervlak in Ede afgekoppeld is van de gemengde
riolering. Dit betekent dat we in 2015 één vijfde minder verhard oppervlak op het
gemengde riool hebben aangesloten dan de situatie in 2003. Hiervoor is een budget
van 20 miljoen euro vastgesteld. Hoe gemeente Ede deze doelstellingen wil halen is
beschreven in deze operationele uitwerking van het waterplan: het hemelwaterbeleid.
Het rapport “in de weer met neerslag” is de bijlage van het hemelwaterbeleid. Hierin is
het hemelwaterbeleid nader uitgewerkt als interne leidraad voor uitvoeringsprojecten
en processen.
Dit beleid is opgesteld conform het nieuwe landelijke hemelwaterbeleid dat binnenkort
geïmplementeerd wordt.
Nut van afkoppelen
Afkoppeling van verhard oppervlak is een duurzame bronmaatregel in het bestrijden
van problemen met betrekking tot de oppervlaktewaterkwaliteit en hydraulische
knelpunten als gevolg van klimaatwijziging en toename van het verharde oppervlak.
Afkoppelstrategie: hoe gaan we onze doelen halen
In het hemelwaterbeleid maken we onderscheid tussen bestaande verharding en
nieuwe verharding in stedelijk gebied:
Bestaande bebouwing/verharding:
1. In bestaand stedelijk gebied gaan we specifieke wijken projectmatig
afkoppelen. We koppelen zowel de openbare verharding als (de voorkant van)
de particuliere daken af. We starten in 2007 met de uitvoering van een
gemeentelijk afkoppelproject in de Componistenwijk/Ede-Oost.
2. Om afkoppelen financieel te stimuleren denken we aan een structureel
gedifferentieerd riooltarief of aan een eenmalige subsidieregeling. Beide
opties hebben voor- en nadelen. In de evaluatie van het waterplan in 2007
wordt de afweging hiertussen gemaakt.
3. We handhaven de afkoppelwerkwijze die we al enkele jaren toepassen.
Hieronder valt het meeliften van afkoppelen op geschikte aanleidingen zoals
wijk- of rioolreconstructies.
Nieuwe bebouwing/verharding:
1. We verplichten initiatiefnemers van nieuwbouw om het hemelwater afkomstig
van nieuwbouwdaken (> 30 m2) te infiltreren in de bodem. Deze maatregel is
opgenomen in de in 2003 vastgestelde bouwverordening art 2.7.5. We
bevorderen de naleving van deze verplichting met behulp van voorlichting en
handhaving.
2. We handhaven de huidige werkwijze van (grote) nieuwbouwprojecten of
wijken. Technische uitgangspunten zijn in het rapport “in de weer met
neerslag” weergegeven zodat intern een uniforme werkwijze kan worden
gehanteerd.
Met uitgebreide communicatie en financiële stimulans van burgers en bedrijven willen
we het waterbewustzijn en daarmee ook de afkoppelbereidheid vergroten. De grootste
afkoppelinspanning zal toch door de gemeente zelf worden geleverd, het aandeel van
burgers en bedrijven zal naar verwachting beperkt blijven.
Financiële Consequenties
Dit hemelwaterbeleid heeft geen consequenties op de hoogte van de rioolretributie.
De kosten voor het afkoppelen worden volledig gedekt uit het reeds vastgestelde
budget.

In de weer met neerslag, Hemelwaterbeleid Ede

blz. 2

Evaluatie beleid
In 2010 wordt het afkoppelpercentage tussentijds geëvalueerd. In 2015 willen we de
afkoppeldoelstelling behaald hebben.
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1.

Inleiding

In deze rapportage is de uitwerking van het hemelwaterbeleid van de gemeente Ede
geformuleerd. Het hemelwaterbeleid is een operationele uitwerking van het in 2003
bestuurlijk vastgestelde Waterplan Ede, waarin onder meer doelstellingen ten aanzien
van hemelwater zijn opgenomen.
Het hemelwaterbeleid is totstandgekomen in het project Hemelwaterbeleid. De
projectmatige aanpak hiervan is beschreven in het Projectplan Hemelwaterbeleid van
19-9-2005.
Het projectteam bestaat uit een multidisciplinair team met ambtenaren uit technische,
financiële en juridische hoek. In onderstaand schema zijn de projectdeelnemers per
discipline weergegeven.
Projectgroep
Jaap van Steenbeek
Martijn van den Berg
Christel van Koppen

Juridisch
overleg
Joop van Rinsum
Gerrit Rijkse
Leo Hofland
Christel van Koppen

1.1.

Technisch
overleg
Menno Ettema
Wim Versloot
Jos Soethof
Nico Stunnenberg
Laura Tanis
Christel van Koppen

Financieel
overleg
Martijn van den Berg
Erik Tjaberings
Henk Hansman
Christel van Koppen

Wat betekent hemelwaterbeleid?

Onder hemelwaterbeleid verstaan we het beleid ten aanzien van het omgaan met
neerslag in bebouwd gebied. Traditioneel wordt het regenwater samen met het vuile
afvalwater in één rioolbuis afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).
Bij flinke regenbuien wordt het rioolsysteem en de RWZI echter overbelast waardoor
overstorten van het gemengde afvalwater op watersystemen plaatsvinden. Ook is het
zuiveringsrendement van de rioolwaterzuivering lager naarmate het afvalwater sterker
verdund is
De hedendaagse werkwijze is om vuil afvalwater en schoon hemelwater van elkaar
gescheiden te houden. Het vuile afvalwater wordt nog steeds naar de RWZI
getransporteerd en wordt daar gezuiverd. Het schone hemelwater wordt volgens de
trits “vasthouden, bergen, afvoeren” in de bodem gebracht of geborgen in
oppervlaktewater. “Benutting” van hemelwater is ook een duurzame mogelijkheid. Dit
betekent dat regenwater wordt opgevangen en gebruikt als proceswater of voor
laagwaardige huishoudelijke toepassing. Gemeenten zijn op dit moment
terughoudend met eigen huishoudwaterinitiatieven in verband met
volksgezondheidsrisico’s en hoge kosten.
In nieuwbouwwijken is de gescheiden behandeling van hemelwater al gemeengoed.
In bestaand stedelijk gebied is het echter lastig en kostbaar om het bestaande
gemengde rioolsysteem om te vormen tot een gescheiden stelsel.
1.2.

Voordelen en nadelen van afkoppelen

Afkoppeling van verhard oppervlak is een duurzame bronmaatregel in het bestrijden
van problemen met betrekking tot de oppervlaktewaterkwaliteit, klimaatwijziging en
toename van het verharde oppervlak. Vooral in bestaand stedelijk gebied is de
berging van hemelwater echter moeilijk in te passen en kostbaar. Hieronder zijn de
voordelen en de nadelen van afkoppelen opgesomd:
Voordelen afkoppelen
o Door slim af te koppelen neemt de berging in het systeem toe. Hierdoor
kunnen hydraulische knelpunten (en daarmee wateroverlast) worden
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o
o

o

o

voorkomen die onder meer vanwege klimaatverandering en
verhardingstoename kunnen ontstaan.
Door afname van riooloverstortfrequentie en riooloverstorthoeveelheid wordt
een positieve bijdrage aan de oppervlaktewaterkwaliteit geleverd.
Door een meer constante en meer geconcentreerde afvalwaterstroom wordt
een betere effluentkwaliteit van de RWZI verkregen wat een positieve bijdrage
levert aan de oppervlaktewaterkwaliteit.
Afkoppelen levert een bijdrage aan een natuurlijker functionerend
watersysteem waarbij piekafvoeren worden gereduceerd en verdroging (in
geval van ligging tegen verdroogde natuurgebieden) kan worden
tegengegaan.
Afkoppelsystemen kunnen aantrekkelijk vormgegeven worden en zo een
bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit.

Nadelen afkoppelen:
o Er is kans op verontreiniging van bodem en oppervlaktewater wanneer
verontreinigd hemelwater wordt geïnfiltreerd of wordt geloosd op
oppervlaktewater;
o De beheersituatie wordt complexer vanwege de grotere diversiteit aan
systemen;
o Bij gescheiden stelsels neemt de kans op foutieve aansluitingen toe met als
gevolg verontreiniging van bodem of oppervlaktewater;
o Als een infiltratievoorziening een te beperkte infiltratiecapaciteit heeft, bestaat
er kans op wateroverlast (water op straat);
o De kosten zijn hoog.

Visie 2050: afkoppelen in Ede-hoog
In het waterplan is een afkoppelvisie opgenomen voor het jaar 2050: In het
hoogste gedeelte van Ede is het gemengde rioolstelsel ondergronds geheel
herzien en veranderd in een afgekoppeld regenwaterstelsel en een nieuw
vuilwaterriool. Bovengronds is dat onder andere te zien op de “berg” aan de
infiltratie van regenwater van daken op het eigen perceel. De problemen zijn bij
de bron aangepakt om Ede zijn nierfunctie terug te geven.
Het afstromende water van wegen op de “berg” loopt via goten naar een
retentieveld ter hoogte van het oorlogsmonument aan de Vossenakker. Dit veld
heeft een overloop waardoor een waterloop wordt gevoed langs de trapakkers.
De waterloop stroomt even verder door de vijver bij het gemeentehuis waarin een
opvallend bewegend waterkunstwerk is geplaatst. Het merendeel van het water
infilltreert hier langzaam in de bodem. Hierdoor is een moerasje ontstaan met
bijzondere planten.

1.3.

Leeswijzer
Projectresultaat

Waterplan Ede

Hemelwaterbeleid

Gemeentelijke
Afkoppel
Plannen (GAP’s)

Nieuwe- en/of
aangepaste
verordeningen

Dit rapport is de technische bijlage van het hemelwaterbeleid en bedoeld voor intern
gebruik. Het hemelwaterbeleid zelf is voorin dit rapport onder het kopje “samenvatting”
opgenomen. Het hemelwaterbeleid is een operationele uitwerking van het in 2003
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bestuurlijk vastgestelde waterplan. Het hemelwaterbeleid bevat onder meer de
beleidsuitgangspunten voor Gemeentelijke Afkoppel Plannen (GAP’s). In een GAP
worden de gedetailleerde ontwerp- en uitvoeringsaspecten per afkoppelproject (op
wijkniveau) uitgewerkt.
In het Waterplan Ede is de afkoppeldoelstelling en de hoogte van het afkoppelbudget
reeds vastgesteld.
Dit rapport is als volgt opgebouwd:
Inventarisatie huidige situatie
o In hoofdstuk 2 bevat een inventarisatie van de huidige afkoppelstrategie en de
afkoppelopgave die voor ons ligt.
o In hoofdstuk 3 is de regelgeving en de beleidskaders opgenomen.
o Hoofdstuk 4 is een inventarisatie van financiële aspecten waaronder de
opbouw van het afkoppelbudget, de heffingsgrondslag voor rioolretributie, het
verbrede rioolrecht en subsidiemogelijkheden.
Uitwerking toekomstig hemelwaterbeleid
o In hoofdstuk 5 is de afkoppelstrategie zoals we die in de toekomst willen
uitvoeren nader uitgewerkt. De afkoppelstrategie is onderverdeeld in
verschillende deelstrategieën die elk een aandeel leveren aan het behalen
van onze doelstellingen. Handhaving van het toekomstige beleid is in dit
hoofdstuk ook opgenomen.
o Hoofdstuk 6 bevat de technische uitwerking van het hemelwaterbeleid. Hierin
is ondermeer opgenomen: afkoppelnormen, beheersaspecten, kwalitatieve
afkoppelbeslisbomen, en de voorkeuren van hemelwaterbehandeling.
o Hoofdstuk 7 gaat over de communicatieaspecten.
Consequenties
o In hoofdstuk 8 zijn de consequenties van het beleid opgenomen. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen consequenties voor burgers en bedrijven en
consequenties voor de organisatie gemeente Ede zelf.
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2.
2.1.

Huidige situatie
Afkoppelopgave

In 2015 willen we 20% van het bestaande verharde oppervlak afgekoppeld hebben
van de riolering. Dit is de afkoppeldoelstelling volgens het waterplan Ede (2003).
We bedoelen hiermee dat we in 2015 één vijfde minder verhard oppervlak op het
gemengde riool hebben aangesloten dan de situatie in 2003. Uitbreidingswijken
dragen dus niet bij aan de afkoppeldoelstelling, maar dienen vanzelfsprekend nietaangekoppeld te worden.
Ede is een gemeente met een groot oppervlak, hoeveel hectare moeten we precies
afkoppelen? Met behulp van onderstaand schema is dit uitgelegd:

Schema 1:
Oppervlak gemeente Ede

Bruto oppervlak gemeente Ede
32.000 ha

Bebouwde
kernen

Schema 2:
Bebouwde kernen Ede

verhard oppervlak
gerioleerd
770 ha

verhard opp
niet gerioleerd

Schema 3:
Verhard oppervlak
Gerioleerd Ede
bebouwde kernen
onverhard
groen

oppervlak op gemengd
stelsel 619 ha

oppervlak op
verb. gescheiden stelsel 70 ha
oppervlak op gescheiden stelsel
81 ha

Schema 1
Het grondoppervlak van de gemeente Ede beslaat ongeveer 32.000 ha. Hiervan is het
grootste deel onverhard (landbouw, natuur) en ligt buiten de bebouwde kernen.
Schema 2
Van de bebouwde kernen is ook een aanzienlijk deel onverhard, bijvoorbeeld in de
vorm van openbaar groen of particuliere tuinen. Gemiddeld is ongeveer 50% van de
bebouwde kom verhard. Dit percentage is gerelateerd aan de leeftijd en de ligging van
de wijk in de kern. In het centrum van Ede is zo’n 90% verhard en ook
nieuwbouwwijken kennen over het algemeen een hoger verhardingspercentage (ca
50%) dan oudere wijken (ca 40%).
Het grootste deel van het verharde oppervlak in de bebouwde kernen is gerioleerd.
Niet gerioleerde oppervlakken zijn bijvoorbeeld wegen of paden die schuin (op één
oor) afwateren in het groen of naar oppervlaktewater.
Schema 3
Het deel van het verharde oppervlak dat wél op de riolering is aangesloten, is weer
onder te verdelen in drie typen rioolstelsels:
1. Gemengde rioolstelsels: Bij gemengde rioolstelsel worden afvalwater en
hemelwater gezamenlijk ingezameld en afgevoerd naar de RWZI.
2. Verbeterd gescheiden rioolstelsels (VGS): Bij het verbeterd gescheiden
rioolstelsel wordt een deel van het regenwater samen met het afvalwater
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ingezameld en afgevoerd naar de zuivering. Bij forse buiten stort alleen het
hemelwater over op oppervlaktewater.
3. Gescheiden rioolstelsel: Een gescheiden stelsel bestaat uit twee aparte
stelsels voor de inzameling en afvoer van afvalwater (dwa= droogweerafvoer)
en regenwater (rwa = regenwaterafvoer).
Over het algemeen hebben bedrijven- en industrieterreinen in Ede een gescheiden
rioolstelsel of een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Hier ligt dus geen
afkoppelopgave; het hemelwater is daar namelijk al gescheiden van het afvalwater. In
de praktijk wordt echter zo’n 80% van de neerslag via een verbeterd gescheiden
stelsel afgevoerd naar de RWZI. Om de afvoer van hemelwater naar de RWZI via een
verbeterd gescheiden rioolstelsel te reduceren kunnen dit type stelsels
geoptimaliseerd worden door bijvoorbeeld wijziging van het pompregime.
De afkoppelopgave ligt in het gemengde rioolstelsel, een stelsel wat voornamelijk in
de bebouwde kernen van Ede ligt. Het afvoerend oppervlak op gemengde rioolstelsels
bedraagt 619 ha. Hiervan willen we 20% afkoppelen. Dat is 124 ha.
De afkoppelopgave in Ede is 124 ha (= 20% van het bestaande oppervlak dat op
een gemengd rioolstelsel afvoert).

2.2.

Huidige afkoppelstrategie

In Ede is tot op heden een passieve afkoppelstrategie toegepast. Er wordt vooral
meegelift op geschikte aanleidingen zoals wijk- of rioolreconstructies. Hieronder is de
huidige afkoppelstrategie in verschillende onderdelen weergegeven:
Nieuwbouw bij inbreiding/wijkrenovatie
Onder inbreidingen verstaan we vervanging van de bestaande infrastructuur in
stedelijk gebied in aard, soort en functie nagenoeg gelijk aan de bestaande
structuur.
Bij inbreidingslocaties worden oude woningen of gebouwen en ander verhard
oppervlak dat is aangesloten op het gemengde riool vervangen door nieuwbouw. Bij
inbreidingslocaties treedt over het algemeen verdichting van verhard oppervlak op.
Hierdoor is het nieuwe verharde oppervlak meer dan in de oude situatie. Het nieuwe
verharde oppervlak wordt -zover technisch haalbaar en maatschappelijk verantwoord
afgekoppeld van de gemengde riolering en het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de
bodem en/of geborgen in oppervlaktewater. Bij verschillende inbreidingsprojecten
wordt de overloop van de hemelwaterinfiltratievoorziening met een overlaat toch
aangesloten op het gemengde rioolsysteem. Meestal wordt om financiële en/of
technische redenen slechts ten dele afgekoppeld.
Rioolreconstructie-wegreconstructie
Bij rioolvervanging of wegreconstructie op geschikte locaties wordt tenminste het
wegoppervlak mee afgekoppeld en het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem of
geloosd op oppervlaktewater.
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Pilot Harskamp
In Harskamp is een pilot uitgevoerd waarbij als onderdeel van een
rioolreconstructie zowel wegverharding en daken zijn afgekoppeld van de
riolering en aangesloten op een nieuw aangelegde collectieve
hemelwatervoorziening. Waar mogelijk werd ook de achterzijde van het dak
afgekoppeld en werd het hemelwater aangesloten op het collectieve
hemelwatersysteem. Mede dankzij uitgebreide voorlichting en communicatie met
de bewoners is het deelnemingspercentage van de bewoners bijna 100%. Omdat
dit om pilotprojecten gaat wordt het niet gezien als een structurele werkwijze in
Ede.

Nieuwbouw uitbreiding
Onder uitbreidingen verstaan we ontwikkeling van nieuwe infrastructuur met een
andere functie dan de bestaande functie (zoals landbouw, industrie, kazernes)

Bij uitbreidingsprojecten en wijken wordt het hemelwater niet aangekoppeld aan het
vuilwateriool maar geïnfiltreerd in de bodem en/of geborgen in oppervlaktewater.
Omdat deze uitbreidingsprojecten voorheen niet gerioleerd waren, tellen deze
verharde oppervlakken niet mee in het behalen van de afkoppeldoelstelling.

2.3.

Gerealiseerde afkoppelprojecten

Zoals in voorgaande paragraaf is beschreven zijn de laatste jaren in Ede al
verschillende afkoppelprojecten uitgevoerd. Deze afkoppelprojecten zijn over het
algemeen naar aanleiding van rioolvervanging of wijkreconstructies uitgevoerd. De
praktische ervaringen die we hebben opgedaan in deze afkoppelprojecten zijn van
waarde voor toekomstige afkoppelprojecten.
In bijlage 1 is een lijst van deze afkoppelprojecten opgenomen. Op dit moment is ca
25 ha afgekoppeld (dat is 3,5 %). Het gemiddelde afkoppeltempo is tot nu toe ca 3
ha/jaar (0,4 %/jaar).
In grafiek 1 is het huidige afkoppeltempo van 3 ha/jaar weergegeven. Als we het
huidige afkoppeltempo blijven aanhouden dan bereiken we pas in 2046 het gewenste
afkoppelpercentage van 20%.
Afkoppeltempo gemeente Ede
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Grafiek 1: afkoppeltempo Ede
Om de doelstelling van 20% in 2015 te halen dient nog ca 100 ha afgekoppeld te
worden. Als we dit volgens de doelstelling in 2015 willen halen is een hoger
afkoppeltempo gewenst. In grafiek 1 is dit aangegeven met de paarse gestippelde lijn.
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Om op tijd de afkoppeldoelstelling te behalen is een afkoppeltempo van 12 ha/jaar per
jaar gewenst (1,7 %/jaar). Dit afkoppeltempo van 1,7% per jaar is praktisch te
realiseren (zie onderstaand kader Rioleringsatlas van Nederland). In paragraaf 2.2 is
de huidige afkoppelstrategie beschreven. In hoofdstuk 6 wordt een actievere strategie
voorgesteld.
Rioleringsatlas van Nederland, Rioned 2005
Onderzoek door VROM in 2004 geeft aan dat een percentage van 0,5 % tot 1% van het
verharde oppervlak per jaar relatief eenvoudig te realiseren zou zijn. Trekkers bereiken
percentages tot zo’n 2%. Dit gaat om indicatieve getallen uit de praktijk. Enkele gemeenten
bereiken nog veel hogere percentages, met name in Oost-Groningen/Drenthe en op de
Veluwe. Waarschijnlijk spelen daarbij zowel de geschikte grondslag als het relatief diep
gelegen grondwater een rol.
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3.

Regelgeving en beleidskaders

Op Rijksniveau is het hemelwaterbeleid sterk in ontwikkeling. Er wordt op dit moment
nieuwe wet- en regelgeving ontwikkeld waarin het anders omgaan met regenwater
wordt verankerd. In het vernieuwde regenwaterbeleid staan vier pijlers centraal:
1. aanpak bij de bron: het voorkomen van verontreiniging van regenwater;
2. regenwater vasthouden en bergen;
3. regenwater gescheiden van afvalwater afvoeren;
4. integrale afweging op lokaal niveau.
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving
op het gebied van hemelwaterbeleid op dit moment.

3.1.

Europees beleid

3.1.1.
EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER
Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Die moet ervoor
zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde
is. De KRW stelt doelen voor een goede ecologische en chemische toestand van het
oppervlaktewater en grondwater. De Kaderrichtlijn Water is een resultaatsverplichting,
dat betekent dat de doelstelling verplicht is, maar de weg ernaar toe mogen de
lidstaten zelf invullen. De EU kan boetes opleggen aan lidstaten die de afgesproken
doelen niet halen.
Van gemeenten wordt verwacht dat ze samen met waterschap en provincie de
maatregelen plus de bijbehorende kosten in beeld brengen. Vervolgens is het de taak
van de gemeente om hun eigen maatregelen te gaan uitvoeren. Afkoppelen van
schoon hemelwater is één van de praktische maatregelen die gemeenten kunnen
nemen om een bijdrage te leveren aan het behalen van de KRW-doelen.
3.2.

Rijksbeleid en wetgeving

3.2.1.
VOORONTWERP WATERWET
Een belangrijke ontwikkeling op Rijksniveau is de Waterwet. De Waterwet
moderniseert en integreert de bestaande wetgeving op het gebied van waterbeheer.
Met de bestaande wetgeving worden de volgende wetten bedoeld:
o Wet op de waterhuishouding,
o Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
o Wet verontreiniging zeewater;
o Grondwaterwet;
o Wet droogmakerijen en indijkingen;
o Wet op de waterkering;
o Wet beheer rijkswaterstaatswerken en
o Waterstaatswet 1900.
Het wetsvoorstel Waterwet is op 22 december 2005 aanvaard door de Ministerraad.
Voor het hemelwaterbeleid is artikel 3.4 van belang: de gemeentelijke zorgplichten
met betrekking tot overtollig grondwater en afvloeiend hemelwater.
De eigenaar/gebruiker van een perceel kan de zorgplicht krijgen voor de verwerking
van zijn hemelwater (en overtollig grondwater) op eigen terrein; met andere woorden,
hij mag het van dak en andere verharding afstromend regenwater niet meer op het
gemeentelijk riool aansluiten; de verantwoordelijkheid ligt pas bij de gemeente
wanneer deze eis onredelijk zou zijn. Naar verwachting zal de Waterwet in 2007
worden geïmplementeerd.
Kanttekening: op dit punt zijn nog ontwikkelingen gaande, zodat van een definitief
beeld (ten tijde van het opstellen van deze rapportage) nog geen sprake is.
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3.2.2.
WETSVOORSTEL VERANKERING EN BEKOSTIGING GEMEENTELIJKE WATERTAKEN
In het wetsvoorstel Verankering en Bekostiging Gemeentelijke Watertaken wordt de
zorgplicht voor hemelwater en grondwater in eerste instantie opgenomen en
verhuizen in een later stadium naar de toekomstige Waterwet.
De regering wil zo snel mogelijk het huidige rioolrecht met zijn retributiekarakter
veranderen in een belastingheffing met een bestemmingskarakter, waaruit alle
gemeentelijke wateropgaven bekostigd kunnen worden: het verbrede rioolrecht. Naast
het rioleringsbeheer wordt met de gemeentelijke wateropgaven het anders omgaan
met hemelwater (afkoppelen) en het aanpakken van de stedelijke
grondwaterproblematiek bedoeld. Het voorstel is ingediend bij de tweede
kamercommissie. De geplande invoering van 1 januari 2006 is niet gehaald, naar
verwachting is in 2007 het verbrede rioolrecht wel van kracht.

3.2.3.

ONTWERP BESLUIT LOZING AFVALWATER HUISHOUDENS- ALGEMENE REGELS
VOOR HUISHOUDENS

Dit nieuwe ontwerpbesluit, dat op 25 januari 2005 in de Staatscourant is gepubliceerd,
bevat algemene regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Op dit
moment is de regelgeving op dit gebied nogal onoverzichtelijk. Een deel van de
lozingen is geregeld in algemene regels, die zijn vastgelegd in drie aparte besluiten.
Daarnaast is voor verschillende lozingen een vergunning of ontheffing van het
waterschap of de gemeente vereist. Als het nieuwe besluit van kracht wordt, gaat dit
allemaal veranderen. Alle regels voor afvalwaterlozingen door huishoudens zijn dan
samengebracht in één besluit. En voor de meeste lozingen is geen vergunning of
ontheffing meer vereist.
In de meeste situaties mag afstromend regenwater zonder beperkingen op de
riolering, het oppervlaktewater of de bodem geloosd worden. Een belangrijke
uitzondering hierop – en een aanvulling ten opzichte van de huidige regelgeving – is
dat het bevoegde gezag met het oog op de bescherming van de kwaliteit van de
bodem en het oppervlaktewater en de doelmatige werking van de riolering nadere
eisen mag stellen met betrekking tot de maatregelen die voorafgaand aan de lozing
moeten worden genomen. Dit betekent dat gemeente of waterschap maatregelen op
particulier terrein kunnen voorschrijven ter beperking van de omvang van de
regenwaterafvoer naar de openbare riolering of openbare afkoppelvoorzieningen.
Wanneer het lozen van regenwater vanaf percelen op het openbare riool problemen
oplevert, kunnen in een nadere eis maatregelen worden voorgeschreven die
voorafgaand aan het lozen moeten worden genomen. Ter motivering van het stellen
van nadere eisen is het aan te raden om de locaties waar hydraulische problemen met
de riolering bekend zijn, te noemen in het Gemeentelijke Rioleringsplan.
Bij lozingen van afvloeiend hemelwater bestaat een voorkeur voor het zo mogelijk
lokaal in het milieu terugbrengen van afvloeiend hemelwater.

3.2.4.
NATIONAAL BESTUURSAKKOORD WATER (NBW)
In het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben VNG en de Unie van Waterschappen
in 2003 afspraken gemaakt om wateroverlast in stedelijk gebied te voorkomen: de
stedelijke wateropgave. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wateroverlast als
gevolg van oppervlaktewater dat buiten de oevers treedt, wateroverlast door
overbelasting van de riolering en wateroverlast door te hoge grondwaterstanden. De
NBW werknorm voor bebouwd gebied is 1:100. Dat betekent dat niet vaker dan eens
per 100 jaar wateroverlast van bebouwing mag optreden. Water op straat in een wijk
mag met een frequentie van eens per 10 jaar voorkomen en op één punt met een
frequentie van eens per 2 jaar.
In het kader van het hemelwaterbeleid betekent het NBW dat
hemelwatervoorzieningen een dusdanige capaciteit moeten hebben, dat de
werknormen van het NBW niet worden overschreden door regenwater. Water op
straat is geoorloofd, mits het geen wateroverlast voor bebouwing tot gevolg heeft.
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3.3.

Regionaal beleid

3.3.1.

WATERHUISHOUDINGSPLAN PROVINCIE GELDERLAND 2005-2009

Bij stedelijke uitbreidingen is het afzonderlijk afvoeren van regenwater naar de bodem
of oppervlaktewater een uitgangspunt. Voor bestaand stedelijk gebied geldt dat bij
inrichting en herstructurering waterneutraal wordt gebouwd en kansen worden gepakt
om een eventuele bestaande afwenteling te verminderen. Bij herstructurering is
voldoende infiltratie en waterberging een uitgangspunt.
“Water op straat” door plotselinge hevige neerslag wordt acceptabel geacht als het
niet vaker dan één maal per twee jaar voorkomt. Door de klimaatverandering kunnen
dergelijke situaties wel frequenter gaan optreden. Regenwater afkoppelen van het
riool is dan een goede maatregel.

3.3.2.

AFKOPPELBELEID WATERSCHAP VALLEI & EEM

Waterschap Vallei & Eem stimuleert het volledig afkoppelen van het gemengde
stelsel. Hierop is ook de subsidieregeling “Afkoppelen Schoon Regenwater 20032006) gebaseerd (zie ook § 4.4.1). Hierbij is de trits (in afnemende vorm van
voorkeur):
1. afkoppelen en infiltreren in de bodem;
2. afkoppelen en direct lozen op het oppervlaktewater via oppervlakkige afvoer
(bijvoorbeeld een berm);
3. afkoppelen en afvoer via een leidingensysteem met slibvang naar
oppervlaktewater.
Met name bij berging in open water wil het waterschap dat wordt geborgen in het
plangebied tot de voor dat gebied specifieke landelijke afvoernorm (notitie Normering
en uitgangspunten voor stedelijk water). Bij infiltratie kun je ook zo een berekening
uitvoeren naar het aantal mm in de bergingsconstructie, maar daar is geen harde eis
voor gesteld. Een berging van 30 mm (zonder overstort op vuilwaterriool) wordt
binnen Waterschap Vallei & Eem gezien als een goede vuistregel.

3.4.

Lokaal beleid

3.4.1.
GEMEENTELIJK WATERPLAN
De Gemeente Ede heeft in 2003 Waterplan Ede bestuurlijk vastgesteld. In het
waterplan zijn onder meer concrete doelen ten aanzien van hemelwater geformuleerd:
In 2015 is twintig procent van het bestaande verharde oppervlak in alle stedelijke
kernen in de gemeente afgekoppeld van de gemengde riolering. Hiervoor is een
budget van € 20 miljoen vastgesteld. Om de doelstelling uit het waterplan te bereiken,
met randvoorwaarden ten aanzien van tijd, geld, kwaliteit en maatschappelijk effect, is
behoefte aan een vastgesteld hemelwaterbeleid.

3.4.2.
BOUWVERORDENING
De bouwverordening is een gemeentelijke verordening op grond van de Woningwet.
In de bouwverordening zijn onder andere regels gesteld over de aansluiting van
bouwwerken op de riolering. De bouwverordening is één van de toetsingskaders van
bouwvergunningen. In artikel 2.7.5. staat de verplichting om hemelwater op eigen
terrein te infiltreren. B&W kunnen hiervoor in bepaalde gevallen ontheffing verlenen.
Dit artikel is sinds 2003 in de Edese Bouwverordening opgenomen. Er wordt sinds de
start van het project Hemelwaterbeleid (2005/2006) door Vergunning en Handhaving
actief invulling aan gegegeven.
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Bouwverordening gemeente Ede, artikel 2.7.5 lid 2 en 3
2.

De in artikel 3.41 van het Bouwbesluit bedoelde, aan of in bouwwerken aan te
brengen voorzieningen voor de afvoer van hemelwater moeten:
a. zodanig lozen dat geen verontreiniging van water, bodem of lucht kan
optreden; en
b.
zijn aangesloten aan een in de grond aangebrachte opvang- en
bezinkingsvoorziening van voldoende capaciteit, welke voorziening in
verband met de grootte van de te ontwateren oppervlakken en de
bodemgesteldheid ter plaatse moet zijn gelegen op voldoende afstand
van de perceelsgrenzen en de bebouwing op het perceel.

3.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen:
a.
van het bepaalde in het 1e lid; indien de afvoer op andere wijze zonder
verontreiniging van water, bodem en lucht mogelijk is;
b.
van het bepaalde in het tweede lid, indien de bodemgesteldheid en de
grondwaterafvoer ter plaatse, dan wel de omvang van het perceel de
infiltratie van hemelwater niet toelaten en bovendien de
afvoervoorziening voor hemelwater niet wordt aangesloten op een
rottingsput.

Een nieuwe ontwikkeling is dat de bouwverordening op korte termijn zal worden
opgeheven. De gemeentelijke vrijheid verdwijnt daarmee en landelijke regels zullen
via een AMvB worden opgelegd. Naar verwachting zal de regelgeving ten aanzien van
hemelwater aansluiten bij de waterwet; dus de perceelseigenaar is verplicht om
schoon hemelwater op eigen terrein te bergen.
In §5.1.3 is aangegeven hoe we in de toekomst in het kader van het hemelwaterbeleid
willen omgaan met dit artikel uit de bouwverordening.

3.4.3.
GEMEENTELIJKE AANSLUITVERORDENING RIOLERING
De huidige aansluitverordening is samen met de algemene voorwaarden voor het
maken en hebben van een aansluiting op het gemeentelijke riool vastgesteld bij
raadsbesluit van 18-12-2003, nr V.R. 2003/112-i.
Bij het verlenen van een aansluitvergunning krijgt de aanvrager de voorwaarden
(“Algemene voorwaarden voor het maken en hebben van een aansluiting op het
gemeentelijke riool” o.a. te downloaden via internet) waaraan hij moet voldoen.
In de huidige bouwverordening en waarschijnlijk in de toekomstige AMvB is de
gescheiden inzameling van hemelwater al voldoende afgedekt. De
aansluitverordening is van kracht áls er wordt aangesloten op de vuilwaterriolering, en
in het bijzonder de voorwaarden en de kosten van die aansluiting. De
aansluitverordening hoeft in het kader van het hemelwaterbeleid niet aangepast te
worden. Het is aan te bevelen om in de toelichting op te nemen dat aansluiting van
hemelwater alleen toegestaan is als een ontheffing van de bouwverordening
verkregen is.
RICHTLIJNEN VOOR ONTWERP EN UITVOERING BINNENRIOLERING NEN 3215 EN
NTR 3216
Deze technische richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel voor ontwerp, uitvoering en
beheer van binnenriolering in bouwwerken tot aan de perceelgrens. NEN 3215 schrijft
voor dat het leidingsysteem voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater binnen een
woning of woongebouw gescheiden moet zijn uitgevoerd. Beide systemen mogen
slechts buiten de woning of het woongebouw onder het maaiveld worden
samengevoegd in een ontlastput of overstortput. De samenvoeging van de systemen
mag alleen dan plaatsvinden als de bouwverordening die toestaat.

3.4.4.

De gescheiden aanvoer van hemelwater en afvalwater is sinds de jaren negentig
verplicht. Bij woningen die vóór die tijd zijn gebouwd, kunnen hemelwater en
afvalwater nog met elkaar vervlochten zijn.
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4.

Financiering

De kosten voor afkoppelen zijn hoger dan bij traditioneel rioleren. Mogelijke financiële
baten liggen vooral bij het waterschap indien investeringen van de RWZI kunnen
worden voorkomen of uitgesteld. Een OAS is een instrument om dergelijke
kostenbesparingen te onderzoeken. Een OAS (Optimalisatie Afvalwatersysteem
Studie) is een samenwerkingstraject tussen waterschap, gemeente(n) en mogelijke
andere partijen om op maatschappelijk verantwoorde wijze tot een optimaal
functionerend afvalwatersysteem te komen. In 2006 is een OAS voor Ede uitgevoerd.
Hieruit blijkt afkoppelen niet de meest kosteneffectieve maatregel om het
afvalwatersysteem volgens de doelstellingen van de OAS te optimaliseren.
Een reductie van gemeentelijke kosten door afkoppelen is ook niet waarschijnlijk.
Afkoppelen heeft dus weinig financiële voordelen. De winst van afkoppelen zit vooral
in een duurzamer watersysteem en waterketen. In het waterplan is een
afkoppelbudget vastgesteld van 20 miljoen euro om de afkoppeldoelstelling te
realiseren.

4.1.
Opbouw afkoppelbudget
In het Waterplan is een budget voor afkoppelen vastgesteld van 20 miljoen euro. In
onderstaande grafiek 2 is weergegeven wat de financieringsbronnen hiervan zijn: de
gevulde balkjes komen uit het product afkoppelen water, afkomstig uit de Algemene
Middelen. Product afkoppelen riolering, afkomstig uit de rioolretributie is weergegeven
in gearceerde balkjes. Hier is alvast geanticipeerd op toekomstig beleid ten aanzien
van verbreding van het rioolrecht (kosten grondwater en hemelwater meenemen in de
rioolretributie).
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Grafiek 2
4.2.

Heffingsgrondslag rioolretributie Ede

In de verordening op de heffing en invordering van rioolrechten 2005 is opgenomen
dat rioolretributie wordt geheven per:
1. eigendom
2. per m3 afvalwater dat van het eigendom wordt afgevoerd (de eerste 500 m3
kent een vast tarief, daarboven wordt een bedrag per m3 geheven).
3. de grootte van het afvoerend oppervlak van het eigendom (de eerste 500 m2
kent een vast tarief, daarboven wordt een bedrag per m2 geheven).
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Met het afvoerend oppervlak (onder punt 3) wordt het oppervlak bedoeld dat
regenwater afvoert naar de gemeentelijke riolering. Onder de gemeentelijke
riolering vallen de verschillende type rioolstelsels, maar ook gemeentelijke
drainagestelsels en gemeentelijk oppervlaktewater.
De huidige heffingsgrondslag voor rioolretributie heeft in het kader van het anders
omgaan met hemelwater verschillende aandachtspunten:
- als bij een eigendom > 500 m2 het hemelwater wordt opgevangen en wordt
benut in bijvoorbeeld het productieproces, dan voert (een deel van) het
verharde oppervlak niet meer af op de gemeentelijke riolering. Op basis van
de verordening op de heffing en invordering van rioolrechten vervalt hiermee
de heffingsgrondslag van het afvoerend oppervlak (punt 3.) Daarmee zou
kunnen worden bespaard op de rioolbelasting. Hemelwaterbenutting levert
dus voor de eigenaar voordeel op met betrekking tot de jaarlijkse
rioolretributiekosten. Omdat het benutten van hemelwater een duurzame optie
voor hemelwaterbehandeling is, vinden we dit financiële voordeel wel
rechtvaardig (mits wordt voldaan aan gemeentelijke eisen ten aanzien van
beschikbare berging en ledigingstijd, zie bijlage 3). De besparing is echter
2
alleen te realiseren voor objecten groter dan 500 m . Kleinere objecten die
hemelwater benutten hebben geen financieel voordeel.
- als bij een eigendom > 500 m2 het hemelwater op eigen perceel wordt
geïnfiltreerd, dan voert (een deel van) het verharde oppervlak niet meer af op
de gemeentelijke riolering. Indien door deze infiltratie de gemeentelijke
riolering, drainage of oppervlaktewater niet wordt belast, zou op basis van de
verordening kunnen worden bespaard op deel 3 van de rioolretributie. Op
bedrijventerreinen met een gescheiden hemelwatersysteem is het infiltreren
van hemelwater echter niet doelmatig. Het hemelwater is immers al
afgekoppeld. De kosten voor het beheer en instandhouding van de
gemeentelijke riolering blijven bestaan en worden niet minder als een deel
van de bedrijven “dubbel afkoppelt”. Als een deel van de inkomsten van de
rioolretributie wegvalt, zullen de kosten op andere gebruikers moeten worden
verhaald. Dit ongewenst afkoppelen van bedrijven is een belangrijk
aandachtspunt.
2
- Nieuw te bouwen objecten met een oppervlak > 500 m worden (mits het
oppervlak niet wordt opgedeeld in kleinere wooneenheden zoals
appartementen) aangeslagen voor de hoeveelheid m2 afvoerend verhard
oppervlak. Dit gebeurt ook als een hemelwatervoorziening op eigen terrein
wordt gerealiseerd.
Met het oog op het anders omgaan met hemelwater zou de heffingsgrondslag in Ede
in de toekomst mogelijk aangepast moeten worden. Het bruto oppervlak zou
bijvoorbeeld als grondslag kunnen worden gebruikt, of het lozen van hemelwater in de
bodem zou aan de huidige verordening toegevoegd kunnen worden.
In de huidige rioolretributie willen we:
- bij benutting van hemelwater volgens de criteria wél korting geven op de
2
heffing per m . Het hergebruikte hemelwater wordt bij afvoer op de riolering
3
per m aangeslagen.
- geen korting geven op de rioolretributie aan bedrijven die hemelwater willen
infiltreren of willen lozen op oppervlaktewater.

4.3.
Verbreed rioolrecht
De meeste gemeenten financieren afkoppelkosten al, vooruitlopend op de invoering
van het verbrede rioolrecht, uit de rioolretributie (zie § 3.2.2). De gemeente Ede doet
dit ook (zie diagram). Indien dit problemen oplevert dan bestaat de mogelijkheid om
de financieringsbronnen van 2006 en 2007 om te wisselen. Naar verwachting is in
2007 het verbrede rioolrecht wel van kracht.
We stellen voor het huidige financieringssysteem voor afkoppelen te handhaven
vooruitlopend op het verbrede rioolrecht.
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4.4.

Subsidiekansen afkoppelen regenwater

4.4.1.
SUBSIDIEREGELING WATERSCHAP VALLEI & EEM
De subsidiekansen voor afkoppelprojecten zijn beperkt. Vanuit verschillende
invalshoeken zijn de mogelijkheden verkend.
Buiten de regeling “Afkoppelen schoon regenwater (2003 – 2006) van Waterschap
Vallei & Eem zijn er momenteel geen subsidies die specifiek opgezet zijn voor dit doel.
De afkoppelsubsidieregeling van Waterschap Vallei & Eem komt eind dit jaar echter te
vervallen. Er wordt momenteel gewerkt aan nieuw beleid, dit krijgt echter een ander
karakter. De nieuwe regeling wordt breder ingestoken (dus niet alleen
afkoppelprojecten) en project afhankelijk. Er komt geen vaste afkoppelsubsidie meer,
maar per project wordt gekeken wat de bijdrage van het Waterschap kan zijn. Het
Waterplan en de OAS zijn hiervoor leidend.
Het is belangrijk om vroegtijdig met het Waterschap in overleg te gaan om over hun
bijdrage aan afkoppelprojecten afspraken te maken. In 2006 of 2007 verwacht men
dat het beleid bestuurlijk goedgekeurd wordt.
4.4.2.
SUBSIDIEREGELINGEN OVERIGEN
Eventuele kansen moeten vooral gezocht worden in het gebruik van vernieuwende
technieken. Per afkoppelproject kan deze mogelijkheid onderzocht worden. Aangezien
de meeste afkoppelprojecten plaatsvinden in het stedelijke gebied kan er geen
aanspraak gemaakt worden op gelden die beschikbaar zijn voor de kwetsbare
gebieden in het buitengebied.
Binnen het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) is het mogelijk om
afkoppelprojecten op te nemen. De ISV-gelden voor Ede zijn gekoppeld aan de GSOgelden (Gelderse Stedelijke Ontwikkeling). Voor de komende programmaperiode
(GSO 2005 – 2007) en ISV (2005 – 2009) zijn inmiddels afspraken gemaakt over de
besteding hiervan. Afgesproken is de gelden ondermeer in te zetten voor de
herstructurering van Veldhuizen A en de Uitvindersbuurt. Meeliften met deze projecten
geeft wellicht alsnog de kans om ISV- en GSO-gelden in te zetten voor het
afkoppelen.
Aangezien het afkoppelen van regenwater een langlopend project is dat in
verschillende deelprojecten wordt uitgevoerd is het belangrijk om constant attent te
blijven op eventuele subsidiemogelijkheden. Regelingen op het gebied van water en
milieu vanuit de provincie en water vanuit het Waterschap bieden de meeste kans.
Mogelijkheden worden blijvend onderzocht.

4.5.

Afkoppelsubsidie

Een optie is om een gemeentelijke (financiële) stimuleringsregeling in te voeren om
eigenaren te stimuleren tot afkoppelen van verhard oppervlak; een “afkoppelsubsidie”.
Dit mag gefinancierd worden uit de rioolretributie. We zien hierin vooral kansen voor
initiatiefnemers die in verband met een aan- of verbouw toch al een
infiltratievoorziening moeten realiseren op hun eigen perceel. Door een bedrag per m2
bestaand dakoppervlak aan te bieden hopen we initiatiefnemers te stimuleren hun
infiltratievoorziening groter te maken zodat het bestaande dak ook afgekoppeld wordt.
Aandachtspunten bij een afkoppelsubsidie zijn:
- Een éénmalige afkoppelsubsidie is een positieve stimulans om afkoppelen op
particulier terrein te bevorderen;
- We gaan ervan uit dat een bewoner alleen wordt gestimuleerd tot afkoppelen,
als de vergoeding kostendekkend is. Dat is voor particulier terrein zo’n 5 à 10
euro per m2.
- Afkoppelen op particulier terrein is minder kostbaar dan afkoppelen op
openbaar terrein (≥ € 20 m2).
- We willen alleen subsidie verlenen als afkoppelen doelmatig is. We willen dus
geen afkoppelsubsidie geven in niet-aangekoppelde nieuwbouwwijken of
bedrijventerreinen of reeds afgekoppelde objecten.
- We willen geen afkoppelsubsidie verlenen voor nieuwbouw, hier is afkoppelen
verplicht;
- Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de
infiltratienorm (bijlage 3).
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Aandacht voor registratie om dubbele aanvragen te voorkomen;
Aandacht voor handhaving om afkoppelen te controleren voordat geld wordt
uitgekeerd.
Een afkoppelsubsidie moet in de algemene subsidieverordening nader
uitgewerkt worden.
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5.

Toekomstige strategie

Indien we doorgaan met afkoppelen zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan, dan
hebben we pas in 2047 een percentage van 20% afgekoppeld (zie § 2.2). In het
waterplan is echter vastgesteld dat we dit afkoppelpercentage in 2015 al willen
bereiken. Ons afkoppeltempo moet dus worden versneld. In paragraaf 2.2 is de
huidige afkoppelstrategie beschreven. In dit hoofdstuk zijn de aanvullende
afkoppelstrategieën genoemd waarmee we het afkoppeltempo naar wens op kunnen
voeren.
Afkoppelen is een middel, geen doel op zich. De afkoppeldoelstelling is dus een
middelvoorschrift waarmee je verwacht dat je daarmee je beoogde resultaten
(verbetering waterkwaliteit) behaalt. We streven naar het behalen van de
afkoppeldoelstelling in 2015. Met deze doelstelling moeten we echter wel
pragmatisch omgaan. Doelmatigheid staat voorop.

5.1.

Toekomstige afkoppelstrategie

Afkoppelstrategie

We gaan het huidige afkoppeltempo opvoeren door de afkoppelmogelijkheden uit te
breiden. Het blijft doelmatig om mee te blijven liften op geschikte aanleidingen, maar
deze strategie is te traag om onze afkoppeldoelstelling te halen. We zullen een
actievere afkoppelstrategie moeten volgen. Dit houdt in dat ook afkoppelprojecten
worden uitgevoerd op geschikte locaties, zonder dat er een concrete aanleiding voor
is in Gemeentelijke Afkoppelprojecten, GAP’s.
We willen het afkoppeltempo in 2010 opnieuw evalueren en bepalen of het
afkoppeltempo dan voldoende hoog is om de doelstelling in 2015 te behalen. Is dit
niet het geval dan kan het afkoppeltempo verder opgevoerd worden.
Voor de beheersbaarheid en doelmatigheid in communicatie en stimulering heeft een
wijk- of straatgerichte aanpak de voorkeur boven kleine versnipperde afgekoppelde
objecten.
Bestaand verhard afvoerend oppervlak
Straat
Dak
Afkoppelen zonder aanleiding. Op basis van
- Stimuleringsregeling afkoppelen dak met
een Gemeentelijk Afkoppel Plan (GAP) op
subsidie, bij aanbouw/verbouw bestaand dak
wijk of straatniveau. Aandacht voor PR,
ook afkoppelen. (zie §5.1.4)
voorlichting (zie §5.1.1).
- Voorkomen dat uitbreiding van
Afkoppelen bij aanleiding (zie §5.1.2):
dakoppervlak wordt aangekoppeld
wijk/weg/rioolreconstructie
(bouwverordening) (zie §5.1.3)
wateroverlast
groenreconstructie
- Meeliften met aanleiding afkoppelen straat.
aanhaken bij aangrenzend
Alleen op vrijwillige basis (§5.1.2)
nieuwbouwplan

5.1.1.
AFKOPPELEN ZONDER AANLEIDING
Hiermee bedoelen we het afkoppelen van geschikte wijken of straten zonder dat er
een rioolvervanging of een andere directe aanleiding voor is. Door studenten is in
2005 een dergelijk afkoppelplan opgesteld voor de Componistenwijk (zie kader).
Hiermee zouden overigens wel hydraulische knelpunten kunnen worden verlicht. Ook
het aansluiten van straatkolken op hemelwatervoorzieningen is een voorbeeld waarbij
we actiever kunnen afkoppelen.
We willen starten met één project (bijvoorbeeld Componistenwijk/ Ede Oost) en de
ervaringen die we hiermee opdoen meenemen naar andere geschikte projecten. We
verwachten dat deze strategie het grootste aandeel zal leveren aan het bereiken van
onze afkoppeldoelstelling.
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Afkoppelplan Componistenwijk
In 2005 is door drie studenten een concreet afkoppelplan voor de Componistenwijk
opgesteld. In dit plan zijn per deelgebied afkoppeltechnieken voorgesteld waarbij totaal 10,5
ha wordt afgekoppeld (wegen en daken) voor een bedrag van € 3,3 miljoen euro (€ 31,-per
m2). Dit is exclusief de communicatie. Dit afkoppelplan ligt klaar om uitgevoerd te worden.

5.1.2.
MEELIFTEN AFKOPPELEN OP AANLEIDINGEN
We gaan meer aanleidingen zoeken om afkoppelen op mee te laten liften. Naast wegof rioolreconstructies of inbreidingsplannen zou bijvoorbeeld ook de aanleiding van
groenreconstructies aangegrepen kunnen worden om af te koppelen.
Bij een inbreidingswijk of uitbreidingswijk moet standaard onderzocht worden of
aangrenzende bestaande verharding mee- afgekoppeld kan worden in het
nieuwbouwplan. Ook kan de werkwijze van de pilot Harskamp worden voortgezet,
ofwel bij rioolreconstructies of wegreconstructies zowel de straat als de daken
afkoppelen.

5.1.3.
VOORKOMEN AANKOPPELING NIEUW VERHARD OPPERVLAK
We willen voorkomen dat nieuw oppervlak wordt aangesloten op de riolering door
uitvoering en handhaving van artikel 2.7.5 van de bouwverordening (zie
bouwverordening §3.4.2). Hier wordt al invulling aan gegeven.
Dit “niet-aankoppelen” draagt echter niet bij aan het behalen van de
afkoppeldoelstelling.
Iedere initiatiefnemer die nieuwbouw pleegt, moet een infiltratievoorziening voor zijn
hemelwater aanbrengen op eigen perceel. Als dit niet mogelijk is kan hiervoor
ontheffing worden verleend. De kosten van de infiltratievoorziening zijn voor rekening
van de initiatiefnemer. In het projectteam hemelwaterbeleid hebben we als minimum
oppervlak 30 m2 vastgesteld. Bij een kleiner oppervlak hoeft geen infiltratievoorziening
aangebracht te worden.
Aanpassing van de bouwverordening zelf is niet nodig, artikel 2.7.5 van de in 2003
vastgestelde bouwverordening biedt voldoende juridische instrumenten. Wel is een
toelichting op artikel 2.7.5. nodig. Deze is opgesteld in de projectgroep
Hemelwaterbeleid en opgenomen in bijlage 2.
Nieuwe openbare verhardingen mogen niet op het gemengde riool worden
aangesloten, tenzij dit uit milieutechnische reden niet verantwoord is (zie
afkoppelbeslisboom bijlage 4). De mogelijke meerkosten zijn voor rekening van de
initiatiefnemer. Meerkosten voor het niet-aankoppelen van nieuwe verharding worden
niet gefinancierd uit het IGW-fonds.
Bij gevallen waarbij zowel een stuk nieuwe openbare verharding wordt aangelegd, als
een deel bestaande verharding wordt vervangen kunnen over dit tweede deel
afspraken worden gemaakt over de financiering van eventuele meerkosten.
Het beheer van wegen (al dan niet afgekoppeld of met waterdoorlatende bestrating)
wordt volledig gefinancierd uit het wegbeheer.

5.1.4.
AFKOPPELSUBSIDIE BESTAANDE BOUW
Een optie is om bewoners te verleiden om hun dak (mee) af te koppelen met behulp
van een afkoppelsubsidie (zie § 4.5). Uitgangspunt voor de hoogte van de subsidie is
dat het de kosten van een infiltratievoorziening over het algemeen moet kunnen
dekken. De afkoppelsubsidie zal in de algemene subsidieverordening van de
gemeente Ede nader uitgewerkt worden. De afkoppelsubsidie is in principe voor alle
bewoners die willen afkoppelen verkrijgbaar hoewel het niet onze voorkeur heeft dat
verspreid door Ede kleine objecten worden afgekoppeld. In de verordening moet
daarom ruimte blijven voor gebiedsgerichte subsidies om afkoppelen door
particulieren in GAP-projecten extra te kunnen stimuleren.
Naar verwachting zal maar een klein deel van de doelstelling behaald worden met het
afkoppelen door particulieren zelf. Het grootste aandeel zal door de gemeente zelf
worden geleverd in het afkoppelen van openbaar oppervlak.
Een andere optie is een gedifferentieerd tariefstelsel voor rioolretributie. Burgers
zouden bijvoorbeeld een hoog tarief betalen als hun dak is aangekoppeld op de
gemengde riolering, en een laag tarief als het dak niet is aangekoppeld.
In de weer met neerslag, Hemelwaterbeleid Ede

blz. 22

Om praktische redenen is de invoering van tariefdifferentiatie op korte termijn niet
wenselijk. Vanwege het ongewenste afkoppelen van bedrijven moeten we misschien
de grondslag van onze rioolretributie aanpassen. We willen de ontwikkelingen van het
“ongewenst afkoppelen” afwachten zodat we eventuele wensen ten aanzien van
tariefdifferentiatie en andere wensen voor de grondslag kunnen combineren.
Bovendien zijn op landelijke beleidsontwikkelingen te verwachten die invloed kunnen
hebben op de rioolbelasting, zoals in het kader van het verbrede rioolrecht. We willen
in de evaluatie van het waterplan in 2007 de afweging tussen een structurele
tariefdifferentiatie en een eenmalige subsidieregeling maken.

5.1.5.
EXTERNE SUBSIDIE
Het is belangrijk om vroegtijdig met het Waterschap in overleg te gaan om over hun
bijdrage aan afkoppelprojecten afspraken te maken.
Aangezien het afkoppelen van regenwater een langlopend project is dat in
verschillende deelprojecten wordt uitgevoerd is het belangrijk om constant attent te
blijven op eventuele subsidiemogelijkheden. Regelingen op het gebied van water en
milieu vanuit de provincie en water vanuit het Waterschap bieden de meeste kans.
Mogelijkheden worden blijvend onderzocht.

5.2.

Handhaving

Handhaving is essentieel bij de uitvoering van het hemelwaterbeleid. De afdeling
Vergunning & Handhaving is hiervoor verantwoordelijk. V&H beoordeelt
vergunningaanvragen van nieuwbouw objecten. Op de bouwtekeningen geeft de
initiatiefnemer voortaan in het kader van artikel 2.7.5 van de bouwverordening de
hemelwatervoorzieningen aan. Als de hemelwatervoorziening (en andere aspecten
van de bouwtekening) voldoet aan de regels van het bouwbesluit en de
bouwverordening kan de vergunning onder voorwaarden worden afgegeven.
Eventueel kan een melding worden gevraagd wanneer men een
hemelwatervoorziening gaat aanleggen.
Bij het verlenen van een afkoppelsubsidie voor het afkoppelen van bestaande daken
in het bebouwde gebied, is controle ook noodzakelijk. In GAP’s kan dit integraal met
de andere werkzaamheden worden meegenomen.
Controle of de hemelwatervoorziening daadwerkelijk wordt aangelegd, de juiste
capaciteit heeft en juist wordt aangesloten kan op twee manieren plaatsvinden:
1. fysieke controle
Bij kleine bouwwerken vindt doorgaans geen fysieke controle plaats. We eisen pas
2
een hemelwatervoorziening bij oppervlakken groter dan 30 m . Bij de bouw van een
object van voldoende omvang gaat een inspecteur meestal tweemaal langs: de eerste
keer als de fundering ligt en de tweede keer bij oplevering. Voor de controle van een
hemelwatervoorziening is de goede timing van belang. De voorziening moet
gecontroleerd worden voordat het onder de grond verdwenen is. De eerste controle bij
de fundering is dan te vroeg en de tweede controle bij oplevering is dan te laat. Dat
betekent dat een extra controlebezoek nodig is. Controle op een juiste scheiding van
afvalwater en regenwater is zeer belangrijk om een goede werking van de
afvoersystemen te borgen.
2. Administratieve controle
Hiermee wordt controle van de aankoopbon van een hemelwatervoorziening of de bon
voor het plaatsen van een hemelwatervoorziening bedoeld.
Een extra controlebezoek bij fysieke controle door inspecteurs vergt extra personele
capaciteit. De inschatting is dat hiervoor één formatieplaats extra nodig is. Daarnaast
zal de juridische afdeling extra inspanningen verrichten door aanschrijvingen,
bezwaren en beroepen.
Nadere uitwerking of aanpasing van de wijze waarop het hemelwaterbeleid zal
worden gehandhaafd zal nog worden uitgewerkt door V&H.
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6.

Technische uitwerking

In het project hemelwaterbeleid, maar ook daarvoor al in het waterplan zijn de
volgende instrumenten en kaders ontwikkeld als leidraad voor afkoppelen.
6.1.

Afkoppelkansenkaarten

Voor iedere kern zijn in het kader van het Waterplan (Bijlagenrapport waterplan Ede)
afkoppelkansenkaarten ontwikkeld door TAUW. Deze kaarten geven de geschiktheid
van de ondergrond en omgeving weer voor het afkoppelen door infiltratie in de bodem
of afvoer naar oppervlaktewater. Bij de uitwerking van afkoppelplannen in GAP’s
kunnen deze afkoppelkansenkaarten intern worden gebruikt als hulpmiddel. De
afkoppelkansenkaarten zijn niet geschikt voor het detailniveau voor individuele
percelen.
In het kader van het Basis Riolerings Plan (BRP) heeft DHV op basis van
verbeterpunten van “Water Op Straat”-situaties, kaarten ontwikkeld waarin per kern de
af te koppelen gebieden zijn weergegeven. Door deze gebieden af te koppelen wordt
de riolering ontlast en kunnen hydraulische knelpunten worden verlicht. Deze kaarten
zijn opgenomen in het BRP (2005).

6.2.

Hemelwaterbehandelingsvoorkeuren

Voor het hemelwaterbeleid is een schema ontwikkeld waarin de voorkeuren voor
hemelwaterbehandeling zijn weergegeven (bijlage 5). Het schema is gebaseerd op de
trits vasthouden- bergen- afvoeren uit het hedendaagse waterbeleid. Per type
hemelwaterbehandeling zijn bovendien verschillende uitvoeringstechnieken
weergegeven. Aan dit schema zijn nummers gekoppeld waardoor het gebruik als
intern communicatie instrument wordt vergemakkelijkt.
6.3.

Afkoppelnorm

In artikel 2.7.5 van de bouwverordening staat dat de hemelwatervoorziening van
voldoende capaciteit moet zijn. In het hemelwaterbeleid hebben we in de vorm van
afkoppelnormen vastgesteld welke capaciteit voldoende is. We drukken de inhoud van
een infiltratievoorziening uit in het aantal millimeter neerslag per m2 verhard oppervlak.
De afkoppelnormen (die zijn opgenomen in bijlage 3) zijn vastgesteld op basis van de
volgende criteria:
- wateroverlast voorkomen;
- voorkomen van overbelasting cq ontlasting van het vuilwaterrioolsysteem en
de RWZI;
- norm waterschap (bij watertoets)
- technische, maatschappelijke en financiële haalbaarheid;
- robuustheid
In bijlage 3 zijn bovendien de criteria opgenomen voor hemelwaterbenutting. Indien
aan deze criteria wordt voldaan kan korting op de rioolretributie worden aangevraagd.
Ongeacht de infiltratienorm of de bergingsnorm is het voor ieder afkoppelproject van
belang dat op wijkniveau de gevolgen van een extreme regenbui (een bui die eens in
de 100 jaar voorkomt) in beeld worden gebracht. Water op straat is daarbij wel
acceptabel, water in gebouwen is niet acceptabel.
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Om initiatiefnemers uit categorie 1 tegemoet te komen, zouden we ervoor kunnen
kiezen om als gemeente infiltratie-units tegen gereduceerd tarief te verkopen. De
mogelijkheden voor particulieren om infiltratiekratten te kopen zijn op dit moment
beperkt. Particulieren kunnen over het algemeen geen gebruik maken van
groothandels waar infiltratievoorzieningen te koop zijn. Door ze als gemeente te
verkopen wordt in die behoefte voorzien. Door de voorzieningen als
standaardunits (vb per 10 m2 dakoppervlak, inclusief geotextiel en aanvoerpijpjes)
aan te bieden wordt de juiste capaciteit gekozen.

6.4.

Bergingslocatie

Het infiltreren van hemelwater zo dicht mogelijk waar het neerkomt, heeft de voorkeur.
Dat betekent dat ook bij nieuwbouwplannen het water afkomstig van daken bij
voorkeur al op particulier terrein wordt geïnfiltreerd. Het water wat daar niet geborgen
kan worden wordt vervolgens naar het openbare terrein getransporteerd en daar
geborgen of verwerkt. Uitgangspunt is een evenredige verdeling van het hemelwater
in openbare ruimte en particuliere ruimte.
6.5.

Waterkwaliteit

Er wordt vanuit gegaan dat hemelwater dat op verharding valt in beginsel schoon is.
De kwaliteitseisen voor hemelwater zijn overigens niet officieel vastgesteld. Bepaalde
verharde oppervlakken, zoals wegen of parkeerterreinen zijn niet altijd schoon
waardoor afstromend regenwater verontreinigd wordt. Om ervoor te zorgen dat alleen
schoon water in het milieu wordt gebracht (geïnfiltreerd of op oppervlaktewater
geloosd) gebruiken we verschillende instrumenten:
- Met behulp van de afkoppelbeslisbomen Regenwater van daken, regenwater
van wegen, regenwater van terreinen (bijlage 4 en bijlagenrapport Waterplan
Ede) wordt ingeschat of het hemelwater afkomstig van verharde oppervlakken
rechtstreeks, na een zuiveringsvoorziening of helemaal niet in het milieu
gebracht mag worden.
- Ede besteedt veel aandacht aan het reduceren van diffuse bronnen. In dit
kader is het convenant Duurzaam Bouwen getekend en wordt voor het beheer
van verharding geen chemische onkruidbestrijding toegepast. In 2006 is het
plan van aanpak diffuse bronnen opgesteld waarin de aanpak van diffuse
bronnen in Ede is opgenomen.
- Op basis van het toekomstige Lozingenbesluit kan het bevoegde gezag
(gemeente of waterschap) met het oog op de bescherming van de kwaliteit
van de bodem en het oppervlaktewater en de doelmatige werking van de
riolering nadere eisen stellen met betrekking tot de maatregelen die
voorafgaand aan de lozing moeten worden genomen.
- Door drie studenten Bouwtechniek is een onderzoek verricht naar de
mogelijkheden van de gemeente om bij advisering, toetsing en handhaving
van de bouwvergunning eisen te stellen aan de kwaliteit van het hemelwater
voor het afvoeren en/of infiltreren. In het rapport Hemelwater binnen de
perceelsgrensen (20 mei 2006) zijn de resultaten opgenomen.

6.6.

Beheer en onderhoud

Het functioneren van infiltratievoorzieningen is mede afhankelijk van het beheer en
onderhoud. Als infiltratievoorzieningen vervuilen, dan slibt de bodem dicht en neemt
de infiltratiecapaciteit af. Dit kan wateroverlast tot gevolg hebben. Het is van belang
om al in de ontwerpfase aandacht te besteden aan de beheersbaarheid. Lange termijn
denken en robuuste ontwerpen zijn belangrijke randvoorwaarden.
6.6.1.
REGISTRATIE AFKOPPELPROJECTEN
Een goed overzicht van reeds uitgevoerde afkoppelprojecten is van belang voor:
- Het bijhouden hoe ver we zijn in relatie tot de afkoppeldoelstelling;
- Het beheer en onderhoud van hemelwatervoorzieningen (waar liggen welke
voorzieningen);
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Ervaringen voor andere projecten.

In bijlage 1 is de actuele lijst met afkoppelprojecten opgenomen. We stellen voor om
dit structureel te registreren in het bestand met verhardingskaarten in Microstation,
ontwikkeld door DHV. De rioolbeheerder van ROB/Beheer houdt in de toekomst
revisies bij.
6.6.2.
FOUTAANSLUITINGEN
Met foutaansluitingen bedoelen we vermenging van vuilwater met schoon water door
ongewenste onderlinge koppeling van de riool- en hemelwatersystemen. Dit heeft
negatieve consequenties op het gebied van milieu en hygiëne. Bij gescheiden
hemelwatersystemen neemt de kans op foutaansluitingen toe. Foutaansluitingen
kunnen op verschillende manieren en momenten ontstaan:
- Bij rioolaanleg of tijdens rioolrenovaties;
- Bij huisaansluitingen als een huis (opnieuw) wordt aangesloten op de riolering;
- In binnenhuisriolering kunnen sluipenderwijs foutaansluitingen ontstaan tijdens
verbouwingen.
Het effect van foutaansluitingen op de jaarlijkse vuilemissie kan zeer groot zijn.
Een eenvoudig rekenvoorbeeld laat dit zien. Per persoon wordt per dag ongeveer
120 gram CZV geloosd wat overeen komt met 44 kg CZV/jaar. Er is maar één
verkeerde huisaansluiting bij een éénpersoonshuishouden nodig per hectare om
op jaarbasis vrijwel evenveel te lozen als een verbeterd gemengd stelsel. (H2O, nr
20.2005 blz 31).
We willen foutaansluitingen in eerste plaats voorkomen én, aangezien
foutaansluitingen ook ná aanleg kunnen plaatsvinden, foutaansluitingen periodiek
opsporen en verhelpen ter voorkoming van oppervlaktewater- en
bodemverontreiniging. We wilen twee sporen volgen om nieuwe foutaansluitingen te
voorkomen en om bestaande foutaansluitingen aan te pakken:
1. Voorkomen van foutaansluitingen door:
a. Hemelwaterbehandelingsvoorkeuren: Door hemelwater zo lang mogelijk aan
de oppervlakte te houden worden foutaansluitingen voorkomen. Dit is de
eerste voorkeur in het schema hemelwaterbehandelingsvoorkeuren (zie
bijlage 5);
b. Controle en handhaving: In paragraaf 5.2 (handhaving) is aangegeven hoe we
in de toekomst willen controleren dat nieuwe hemelwatervoorzieningen op de
juiste wijze worden aangelegd en aangesloten.
2. Opsporen en verhelpen van foutaansluitingen:
Ook al voorkom je voor 100% dat foutaansluitingen ontstaan bij de aanleg van een
voorziening, na verloop van tijd is niet uitgesloten dat er toch nieuwe foutaansluitingen
ontstaan. Om dit tegen te gaan dienen deze foutaansluitingen opgespoord en
verholpen te worden. Gemeente Arnhem heeft een methodiek ontwikkeld om
foutaansluitingen op te sporen en te verhelpen. Voorgesteld is om van deze methode
gebruik te maken. Mogelijk kan samen met gemeente Arnhem of andere gemeente(n)
een project worden opgestart om foutaansluitingen op te sporen en te verhelpen. Doel
van dit project is om in een selectie van wijken of straten met een gescheiden
hemelwatersysteem (vb Kernhem) de foutaansluitingen te vinden en te verhelpen. Op
basis van de omvang van het probleem kan besloten worden om het project ook in
andere wijken met een gescheiden systeem uit te voeren en/of het opsporingstraject
na een x aantal jaar te herhalen.
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7.

Communicatie

Om onze beleidsdoelstellingen ten aanzien van hemelwater te kunnen behalen is
tijdige en blijvende communicatie een belangrijke succesfactor.
De communicatiedoelstellingen voor het hemelwaterbeleid zijn:
1. De afdelingen binnen de gemeente die betrokken zijn bij het hemelwaterbeleid
zijn geïnformeerd over het nieuwe hemelwaterbeleid;
2. Initiatiefnemers van nieuwbouwoppervlakken (burgers, bedrijven,
woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars) zijn op de hoogte van de
regels ten aanzien van niet-aankoppelen;
3. Bij afkoppelplannen in bestaand stedelijk gebied doen bijna alle particulieren
mee om hun dak mee af te koppelen;
4. De bekendheid met afkoppelen van de inwoners van Ede neemt toe.
1

Doel
Informeren relevante afdelingen interne
organisatie

2
3

Informeren nieuwbouwers
Motiveren particulieren deel te nemen
in afkoppelprojecten

4

Vergroting waterbewustzijn

7.1.

Doelgroep
wooninfocentrum
V&H
REA
Beheer
Ontwikkeling
Initiatiefnemers van nieuwbouwprojecten
Bewoners, scholen,
woningbouwvereniging, ver. van
eigenaren
Alle inwoners en bezoekers van Ede

Interne communicatie

Voor de uitvoering van het hemelwaterbeleid is interne communicatie tussen
betrokken interne afdelingen van belang. Het hemelwaterbeleid raakt in ieder geval de
volgende afdelingen:
- beheer
- ontwikkeling
- realisatie
- vergunning en handhaving
- wooninfocentrum
7.2.

Externe communicatie

7.2.1.
ALGEMENE INFORMATIE
Voor algemene informatie over afkoppelen en niet-aankoppelen willen we
voorlichtingsmateriaal ontwikkelen. Aandachtspunten hierbij zijn:
- Wat wordt verlangd bij nieuwbouw in het kader van de bouwverordening;
- Omschrijving van afkoppeltechnieken, kostenvoorbeelden, dimensionering;
- Advies over aanleg, onderhoud, gebruik, voorkomen van foutaansluitingen.
7.2.2.
AFKOPPELPROJECTEN IN BESTAAND STEDELIJK GEBIED
Eén van de belangrijkste succesfactoren van afkoppelprojecten in bestaand stedelijk
gebied is de communicatie met burgers. Er moet vertrouwen gecreëerd worden in de
werking van de voorzieningen, zeker als deze op particulier terrein worden aangelegd.
Bewoners moeten bovendien worden ingelicht over eventueel gewenste
gedragsverandering (vb straatkolken in afgekoppelde straten niet als afvoerputje
gebruiken). Een persoonlijke benadering waarbij een beroep wordt gedaan op het
milieubewustzijn is het meest effectief. In bestaand stedelijk gebied gaan we uit van
vrijwillige deelname van bewoners om hun dak mee af te koppelen. Goede
communicatie is daarom nodig om bewoners ervan te overtuigen ook deel te nemen.
We willen in GAP’s (afkoppelplannen per wijk of straat) de voorlichting en
communicatie op maat uitwerken. Per kern of wijk kan zo de meest geschikte vorm
van communicatie worden toegepast. Ook kan daarbij aansluiting gezocht worden op
al bestaande structuren, zoals bewonersverenigingen.
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Mogelijk kunnen we bij het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal ook samenwerken
met andere gemeenten, bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband Water van Regio
De Vallei.
Bij de implementatie van het hemelwaterbeleid zullen de communicatie aspecten
nader worden uitgewerkt.
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8.
8.1.

Consequenties Hemelwaterbeleid
Consequenties voor burgers en bedrijven

8.1.1.
TOEPASSING EN HANDHAVING ART 2.7.5 BOUWVERORDENING
Het hemelwaterbeleid heeft consequenties voor burgers en bedrijven in Ede. De
consequenties zijn het grootst voor aanvragers van een bouwvergunning van relatief
kleine objecten (tussen 30 m2 en 500 m2). Tot 2005/2006 werd de verplichting tot
infiltratie van hemelwater uit de bouwverordening, niet actief toegepast en
gehandhaafd. In de praktijk werd het hemelwater afkomstig van het dak van nieuwe
gebouwen of aanbouwen op het gemengde rioolsysteem aangesloten. Met het nieuwe
hemelwaterbeleid willen we dit in de toekomst voorkomen. Er wordt op dit moment al
actief invulling aan gegeven door Vergunning & Handhaving.
De initiatiefnemer moet een infiltratievoorziening met een bepaalde capaciteit op eigen
terrein realiseren. Hier zijn kosten aan verbonden (rekenvoorbeelden bijlage 6).
- Als het niet mogelijk is om regenwater te infiltreren op eigen perceel, dan moet
een ontheffing worden aangevraagd;
- Afkoppelsubsidies zijn in deze gevallen niet van toepassing omdat het niet
gaat om afkoppelen van bestaand oppervlak maar om niet-aankoppelen van
nieuw oppervlak.
- De infiltratievoorziening blijft in eigendom van de perceelseigenaar. De
perceelseigenaar moet zijn voorziening zelf onderhouden. Als dit niet (goed)
gebeurd kan de voorziening na verloop van tijd slechter gaan functioneren en
daardoor wateroverlast veroorzaken.

8.1.2.
AFKOPPELSUBSIDIE
Als een burger volgens de gestelde criteria zijn dak in bestaand stedelijk gebied
afkoppelt, kan hij daarvoor subsidie aanvragen. Dit is onder meer interessant voor
initiatiefnemers die in verband met een aan- of verbouw toch al een
infiltratievoorziening moeten realiseren op hun eigen perceel. Doordat toch al
gegraven en gebouwd wordt op het perceel is de extra inspanning van het afkoppelen
van het bestaande dak relatief klein. Met de afkoppelsubsidie hopen we
initiatiefnemers te stimuleren hun verplichte infiltratievoorziening groter te maken
zodat het bestaande dak ook afgekoppeld wordt. De kosten voor het niet-aankoppelen
van nieuw verhard oppervlak zijn voor rekening van de initiatiefnemer.
Ook op locaties waar de gemeente een GAP-project uitvoert kunnen eigenaren van
gebouwen gebruik maken van de afkoppelsubsidie. Aanvullend aan wat de gemeente
afkoppelt op het openbaar terrein kunnen eigenaren met behulp van deze subsidie
dakoppervlakken zelf afkoppelen en het hemelwater infiltreren op eigen grond.

8.1.3.
RIOOLRETRIBUTIE
Het afkoppelen van bestaande oppervlakken wordt gefinancierd uit het
afkoppelbudget. Dit budget bedraagt 20 miljoen euro en is in het kader van het
waterplan reeds vastgesteld. We gaan er op dit moment vanuit dat dit budget
toereikend is voor het behalen van onze afkoppeldoelstelling.
Het hemelwaterbeleid heeft geen consequenties voor de rioolretributie. De
heffingsgrondslag blijft voorlopig intact. Met het oog op het anders omgaan met
hemelwater is aanpassing van de heffingsgrondslag in Ede in de toekomst wellicht
noodzakelijk (zie § 4.2). Een mogelijke nieuwe grondslag zou bijvoorbeeld het bruto
oppervlak kunnen zijn in plaats van het afvoerend oppervlak.
In de huidige rioolretributie willen we:
- bij benutting van hemelwater volgens de gestelde criteria (bijlage 3) wél
2
korting geven op de heffing per m . Het hergebruikte hemelwater wordt bij
3
afvoer op de riolering per m aangeslagen.
- geen korting geven op rioolretributie door bedrijven die hemelwater willen
infiltreren of willen lozen op oppervlaktewater.
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Het ongewenst afkoppelen van bedrijven (§4.2) blijft een belangrijk punt van
aandacht.

8.1.4.
BEKOSTIGING AFKOPPELEN
Het niet-aankoppelen van nieuwe oppervlakken komt volledig voor rekening van de
initiatiefnemer. Dit geldt ook voor nieuwe inbreidingsplannen.
Voor bewoners in bestaand stedelijk gebied die hun dak afkoppelen is een subsidie
mogelijk mits wordt voldaan aan de eisen die de gemeente stelt in de
subsidieverordening. In projecten (GAP’s) kunnen aanvullende subsidieregels gelden
voor het afkoppelen door particulieren. In de toekomst willen we mogelijk korting
geven op de rioolretributie als eigenaren hun dak afkoppelen.

8.2.

Consequenties voor de gemeente Ede

De uitvoering van het hemelwaterbeleid zal in de toekomst binnen de gemeente extra
capaciteit vergen. Hieronder is een selectie van activiteiten aangegeven die op
voorhand al zijn te voorzien:
- registratie van afkoppelprojecten;
- opstellen, begeleiden en/of uitvoeren van Gemeentelijke Afkoppel Plannen
(GAP’s);
- beheer, onderhoud en vervanging van gemeentelijke
hemelwatervoorzieningen;
- communicatie en voorlichting;
- vergunningverlening en handhaving;
- advisering;
- uitvoering en handhaving van de afkoppelsubsidie.

Ongewenst afkoppelen door bedrijven
Hoewel het ongewenst afkoppelen van bedrijven geen direct gevolg is van het
hemelwaterbeleid in Ede, is het wel een belangrijk aandachtspunt.
Als veel bedrijven er (al dan niet via juridische stappen) in slagen een deel van de
rioolretributie te “ontvluchten” door hemelwaterbenutting of “dubbel afkoppelen”, dan
heeft dit negatieve consequenties voor onze inkomsten uit de rioolretributie. De
gemeentelijke kosten voor onderhoud en vervanging van het rioolstelsel blijven echter
even hoog. Er wordt ook niet bijgedragen aan het behalen van de afkoppeldoelstelling
als bedrijven op reeds gescheiden bedrijventerreinen “dubbel afkoppelen”. Daarnaast
kan het “dubbel afkoppelen” tot overlast leiden doordat het gemeentelijke
drainagesysteem mogelijk (over)belast wordt .
De rioolretributie zal door andere gebruikers (vooral de burgers) moeten worden
opgebracht waardoor de jaarlijkse kosten voor burgers zullen stijgen.
We willen dan ook geen korting op de rioolretributie toekennen op bedrijven die op
gescheiden bedrijventerreinen dubbel willen afkoppelen.
Bij hemelwaterbenutting (voor bijvoorbeeld wasinstallaties) willen we wél korting
toestaan op de rioolretributie, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden
(bijlage 3). We volgen de ontwikkelingen van het ongewenst afkoppelen van bedrijven
en zullen in de toekomst mogelijk de heffingsgrondslag voor rioolretributie aanpassen.
Het bruto oppervlak zou bijvoorbeeld als grondslag kunnen worden gebruikt, of het
lozen van hemelwater in de bodem zou aan de huidige verordening toegevoegd
kunnen worden.
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Bijlage 1 : afkoppelprojecten

jaar

locatie
kern
1994 Molenweg, Harskamp zuidwest
Harskamp
1998 inbreidingswijkje tz Kierkamperweg
Bennekom
2001 Parkeerplein Raadhuis
Ede
Achterstraat/Roskammersteeg
2002
Lunteren
2002 Roskammersteeg
Lunteren
2003 Beatrixpark
Ede
2003 Breelaan
Ede
2003 Buurtweg
Otterlo
2003 Detmarlaan
Ede
2003 Parkweg
Ede
2003 van Anrooylaan
Ede
2003 Zweerslaan
Ede
2004 Acacialaan
Bennekom
2004 Enkapark
Ede
2004 Fred Bantinglaan
Bennekom
2005 Dorpsstraat
Harskamp
2005 Dorpsstraat thv nr 204
Lunteren
2005 Kraatsweg
Harskamp
2005 Laan 1948
Ede
2005 Markt, hof van Gelderland fase 1, Nieuwe T Ede
2006 Europabaan
Ede
2006 Haagbeuklaan Beukhof
Ede
2006 Heideoordlaan
Ede
2006 Parkweg
Ede
2006 Schapenoordseweg
Bennekom
2006 Schoolstraat/Bergakkerweg
Bennekom
2007 St. Barbara, Min. Aalbersepark
Ede
2006 Streekziekenhuis de Hoven
Bennekom
2006 Telefoonweg/ Molenstraat hoek
Ede
2007 Nieuweweg
Ederveen
2007 Uitvindersbuurt
Ede
Julianaziekenhuis
Ede
Beatrixlaan 20
Ede
Binnenweg
Wekerom
Bisschopsweg
Lunteren
Bospoort 17
Ede
Bosrand
Ede
Buurtscheuterlaan
Ede
De Hooge Vlucht
Ede
Doornlaan Appartementencomplex
Ede
Edeseweg 109
Bennekom
Ernst Casimirlaan
Ede
Hoek Stationsweg en Ericalaan
Ede
Hotel Hoek de klomp
Klaphekweg
Ede
Laarweg-Eikenlaan-Heidelaan
Bennekom
Molen van de Kraats
Ede
Molenpol
Lunteren
Museumplein
Ede
Parkhof
Ede
Selterskampweg 71
Bennekom
Slijpkruikerweg/wijk? Wijnveen
Ede
Spinderweg
Ede
Timorlaan
Ede
Uitbreiding Maanderzand
Ede
van Heeckerenlaan
Ede
Vleugelakkers
Ede
Oud-Ede zuid
Ede

Totaal

In de weer met neerslag, Hemelwaterbeleid Ede

oppervlak
afgekoppeld
(ha)
0,00
0,00
0,69
0,44
0,12
2,50
0,00
0,04
0,36
0,21
0,02
0,02
0,20
5,00
0,22
0,60
0,00
0,85
0,23
1,34
0,17

0,84
0,00
0,00
0,30
2,49
0,00
0,15
4,55
1,17
0,01
0,00
1,17
0,06
0,00
0,00
0,06
0,08
0,01
0,00
0,14
0,00
0,00
0,44
0,60
0,00
0,05
0,00
0,00

dak/straat
dak & straat
Parkeerplein

straat
straat

berging
(mm)
aanleiding

30 Voorkomen wateroverlast Ede-Centrum
80
80
40 inbreiding

woonstraat & busroute
wegverharding

woonstraat
dak/straat
woonstraat
dak/straat
dak& straat

80
15 inbreidingswijk & wateroverlast benedenstrooms
80
rioolvervanging
wateroverlast
wateroverlast
Inbreidingsplan

marktplein
dak/parkeerterrein
dak/parkeerterrein
dak/parkeerterrein
dak/parkeerterrein
dak/parkeerterrein
dak & verharding
dak/parkeerterrein
dak&straat

15 mm

inbreidingswijk na sloop oud

0,53
0,00
0,03
0,00
0,20
0,00

23,74
ha
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Bijlage 2: Toelichting artikel 2.7.5 Bouwverordening
De zwarte tekst is de standaard toelichting van de modelbouwverordening, de blauwe
en cursief gedrukte tekst zijn de aanvullingen vanuit het Hemelwaterbeleid.
Artikel 2.7.5 Aansluiting anders dan aan de openbare riolering
Alternatief 1
Lid 1, onder c
Het verdient aanbeveling om de aanvrager van de bouwvergunning erop te wijzen dat
voor lozing op oppervlaktewater een vergunning vereist is ingevolge artikel 1, eerste
lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Lid 1, onder d
In het belang van de goede werking van een rottingput (septic tank) dienen daarop
geen afvoerleidingen voor afvalwater zonder faecaliën, respectievelijk hemelwater te
worden aangesloten. Indien geen lozing op een waterloop met behoorlijke
doorstroming kan worden gerealiseerd, zal een zo goed mogelijke andere oplossing
moeten worden gezocht.
Lid 2
Advies over de mogelijkheid van ontheffing kan worden gevraagd aan de inspecteur
van het staatstoezicht op de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu.
Zie voorts de toelichting op lid 1, onder c.
Alternatief 2
Lid 2, onder b
De voorgeschreven verplichting om het hemelwater niet op traditionele wijze af te
voeren naar het gemeenteriool of naar oppervlaktewater, maar naar een op het eigen
erf of terrein aan te leggen opvang- en bezinkingsvoorziening, berust op
milieuhygiënische overwegingen (‘duurzaam bouwen’). Hiermee wordt beoogd om het
hemelwater aan de bodem toe te voegen om op deze wijze zo veel
mogelijk bij te dragen aan de instandhouding van het grondwaterpeil en het
tegengaan van verdroging van het milieu.
De gemeente Ede hanteert bij de vergunningaanvraag een schema met
hemelwaterbehandelingsvoorkeuren. Hierin staan de voorkeuren van
hemelwaterbehandeling aangegeven, met verschillende uitvoeringstechnieken. Ook
als niet geïnfiltreerd kan worden zijn er nog duurzame hemelwaterbehandelingen
mogelijk. Het schema met hemelwaterbehandelingsvoorkeuren is opgenomen in
bijlage 5 van het Hemelwaterbeleid.
Afhankelijk van de grootte van het erf en de bodemgesteldheid ter plaatse kan
bedoelde infiltratievoorziening bestaan uit een oppervlakkige infiltratievoorziening of
een onder de grond aangebrachte voorziening. Richtlijnen voor dergelijke
voorzieningen kunnen worden ontleend aan ISSO-publicatie nr. 70-1, Hemelwater
binnen de perceelsgrens – Ontwerp en uitvoering van voorzieningen ten behoeve van
opvang, gebruik en infiltratie van hemelwater binnen de perceelsgrens, uitgave
Stichting Bouwresearch (SBR), Rotterdam, september 2000 (telefoon 010-2065959).
Voor de capaciteit van de infiltratievoorziening wordt verwezen naar het hoofdstuk
“afkoppelnormen” , paragraaf 6.3. van het hemelwaterbeleid.
De aanvrager van de bouwvergunning dient van tevoren te (laten) onderzoeken welke
van de genoemde infiltratievoorzieningen, gelet op de ter plaatse aanwezige
bodemgesteldheid en grondwaterstand, voor zijn bouwplan geschikt is. Bij het
ontwikkelen van een bestemmingsplan of grootschalig bouwproject zal een dergelijk
onderzoek in de praktijk reeds in het kader van het vooronderzoek door de
projectontwikkelaar zijn verricht en/of kunnen de uitkomsten van gemeentewege
beschikbaar worden gesteld.
Lid 3, onder b
Om verzakking van de te stichten of reeds aanwezige bouwwerken, alsmede
wateroverlast voor de belendende percelen te voorkomen moet de
infiltratievoorziening voor hemelwater zodanig op het eigen erf kunnen worden
gesitueerd dat voldoende afstand tot genoemde bouwwerken en de perceelgrenzen in
acht wordt genomen. Die afstand is geen vast gegeven, maar hangt af van de
hoeveelheid te lozen hemelwater in relatie tot de aard van de infiltratievoorziening en
de bodemgesteldheid ter plaatse. Op grond van de terzake overgelegde of bij de
gemeente aanwezige gegevens kunnen burgemeester en wethouders dan ook
ontheffing verlenen van de verplichting tot het aanbrengen van een
infiltratievoorziening, indien de bodemgesteldheid, de grondwaterafvoer en/of de
geringe afmetingen van het erf daartoe aanleiding geven.
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Bij de keuze van een meer traditionele wijze van hemelwaterafvoer is overigens van
belang dat terwille van een goede werking van een rottingsput (septic tank) daarop
geen afvoerleidingen voor hemelwater mogen worden aangesloten.
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Bijlage 3: Toelichting Afkoppelnormen
A.
Bergen in oppervlaktewater
De afkoppelnorm is vooral van belang bij infiltratie en benutting van hemelwater.
Indien wordt afgekoppeld door hemelwater te lozen op oppervlaktewater, dan gelden
de normen van het waterschap ten aanzien van afvoer en peilstijging. Al het
hemelwater wordt in principe afgekoppeld op oppervlaktewater. In figuur 1 is
schematisch weergeven welke afkoppelnorm in welke situatie geldt.

Waar wordt hemelwater
geborgen

LT= ledigingstijd

A

B

Oppervlaktewater

C
Benutting

Bodem

Inbreidings
locatie

Uitbreidings
locatie
Cat. 3

Cat. 1
30-500 m2 dak
oppervlak

100% afkoppelen
Normen Waterschap
-Afvoer
-peilstijging

20 mm
LT<24hr

Uitbreiding
verharding
Cat. 4

Cat. 2
>500 m2 dak
oppervlak

>250 m2 verhard
afvoerend oppervlak

maatwerk

40 mm
LT<24hr

40 mm beschikbare
Opslagcapaciteit,
Ledigingstijd opslag
maximaal 24 uur

Gevolgen T=100 bui

figuur 1: afkoppelnorm
B.
Infiltratie in de bodem
Infiltratie van hemelwater in de bodem verloopt trager dan de afvoer via een gemengd
stelsel of afvoer naar oppervlaktewater. Een infiltratievoorziening met te kleine inhoud
in een minder goed doorlatende bodem kan bij heviger buien overlopen. Hierdoor
ontstaat risico op wateroverlast. Dit risico is in hellende delen binnen het stedelijke
gebied het grootst.
Ongeacht de infiltratienorm of bergingsnorm is het voor ieder afkoppelproject van
belang dat de gevolgen van een forse bui (T=100) in beeld worden gebracht.
We hebben infiltratienormen die gedifferentieerd zijn naar de volgende categorieën:
1. Bouwvergunningplichtige objecten met verhard afvoerend dakoppervlak
2
2
tussen de 30 m en de 500 m in bestaand stedelijk gebied;
2. Bouwvergunningplichtige objecten (gebouwen, wijken, cluster met woningen)
met een totaal verhard afvoerend oppervlak ≥ 500 m2 (dakvlak + verharding)
in het bestaand stedelijk gebied;
3. Stadsuitbreidingen ≥ 500 m2
4. Nieuwe verharding (nieuwe parkeerterreinen, uitbreiding parkeerterreinen met
afvoerend oppervlak) > 250 m2
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Categorie

Criterium

1

Dakoppervlak
2
30-500 m
Dakoppervlak
>500 m2

2

Berekenings
grondslag
Dak
Dak&
Verharding

3

Totaal
afvoerend
verhard
oppervlak

Dak &
Verharding

4

Verharding >

Verharding

250 m2

Infiltratie Norm

Procedure via

20 mm, ledigingstijd
maximaal 24 hr.
Maatwerk, uitgaan
van berging 40 mm,
ledigingstijd
maximaal 24 hr. evt
in overleg met
waterschap in
watertoets
≥40mm, ledigingstijd
maximaal 24 hr.
in overleg met
waterschap in
Watertoets.
40 mm, ledigingstijd
maximaal 24 hr.

Aanvraag
bouwvergunning
Aanvraag
bouwvergunning of
Watertoets

Watertoets

Hieronder volgt een toelichting op de afkoppelnorm bij bodeminfiltratie per categorie:
Categorie 1:
In deze categorie vallen ondermeer particulieren die zelf een huis bouwen aan- of
verbouwingen, nieuwe winkelpanden, nieuwe kantoorgebouwtjes, nieuwe
horecagelegenheden enz.
- Nieuwe verharde oppervlakken tot 30 m2 vinden we te klein om
hemelwatervoorzieningen voor te eisen,
- Een bergingsnorm van 20 mm vinden we voor deze categorie een redelijke
inspanningsverplichting.
- Een infiltratienorm van 20 mm is gelijkwaardig aan de capaciteit van het
rioolstelsel.
- In specifieke gebieden (Ede hoog, hellend terrein) kan deze norm
onvoldoende zijn. Noodzakelijke aanvullende maatregelen zullen door de
gemeente worden gerealiseerd. We hanteren voor deze categorie één vaste
norm met het oog op gelijkheid en eenvoud.
- Een ontlastpunt van de infiltratievoorziening is noodzakelijk.
Deze norm heeft consequenties voor deze categorie. Dit hangt vooral samen met de
verplichting tot het infiltreren van hemelwater in de bouwverordening. Tot 2003 werd
geen hemelwatervoorziening van deze categorie verlangd. Na het toepassen van
artikel 2.7.5 van de bouwverordening wordt van deze categorie verlangd dat ze wel
een hemelwatervoorziening aanbrengen.
Vooral voor deze categorie is het belangrijk dat er praktische informatie wordt
verstrekt. Bijvoorbeeld hoe de doorlatendheid van de bodem op een praktische manier
kan worden getest, een rekenvoorbeeld hoeveel berging nodig is, uitgewerkte
voorbeelden van infiltratievoorzieningen etc. Deze informatie kunnen we (net als
Arnhem) aanbieden via de internetsite (dit wordt verder uitgewerkt in het
communicatieplan zie hoofdstuk 7 communicatie).
Categorie 2:
In deze categorie vallen gebouwen, inbreidingswijken, wijkrenovaties etc. in
bestaand stedelijk gebied. Meestal treedt bij inbreidingen een verdichting op
waardoor het verhard afvoerend oppervlak toeneemt. Vanwege de verdichting en
de reeds bestaande omliggende infrastructuur is het in de praktijk technisch en
financieel lastig om hemelwatervoorzieningen in te passen. Voor deze categorie
hanteren we in principe de norm van 40 mm berging en 24 hr. ledigingstijd, maar
hier kan op maat en binnnen door ons gestelde criteria van af worden geweken.
Als de watertoets van toepassing is op het project gebeurt dit samen met het
Waterschap. De bergings- en afvoernorm voor een wijk moet in totaliteit passen
binnen het bestaande systeem. Bij de afweging van de bergingsnorm voor deze
categorie spelen de volgende doelmatigheidscriteria een rol:
- Voorkomen van onaanvaardbare wateroverlast;
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-

Voorkomen van overbelasting cq ontlasting van het gemengde rioolsysteem
en de RWZI;
Norm waterschap (bij watertoets);
Technische en financiële haalbaarheid.

Aan dimensioneringsberekeningen en ontwerp stellen wij de volgende eisen:
- Een deugdelijke doorlatendheidsbepaling in het veld met de omgekeerde
boorgatmethode moet aan de gemeente overlegd kunnen worden;
- Alleen beschikbare bergingscapaciteit mag worden meegenomen in de
berekening (conform leidraad module C2200).
- Bij hellende terreinen kan locatiespecifiek extra onverhard oppervlak als
afvoerend oppervlak meegerekend moeten worden.
- De methode moet door de gemeente worden goegdkeurd;
- Een ontlastpunt is noodzakelijk.
De consequenties van de voorgestelde norm voor deze categorie zijn gering. In de
huidige praktijk is de infiltratienorm voor inbreidingen ook al locatiespecifiek maatwerk.
Categorie 3:
Bij stadsuitbreidingen en stadsrenovaties (zoals Kernhem,Enka-park) worden de
waterhuishoudkundige aspecten van de nieuwe wijk altijd samen met het
waterschap in de watertoets opgesteld.
- Hemelwater moet volledig van het vuilwaterriool worden gescheiden. Indien
het hemelwater niet (volledig) geïnfiltreerd kan worden, dan wordt het
geborgen in oppervlaktewater. Hierbij mag de afvoernorm van het waterschap
niet overschreden worden.
- Een ontlastpunt is noodzakelijk.
De consequenties van de voorgestelde norm voor deze categorie zijn gering. In
de huidige praktijk wordt reeds een infiltratienorm van 40 mm voor uitbreidingen
toegepast of wordt gekozen voor een combinatie van infiltratie en bergen in
oppervlaktewater waarbij het resultaat van beide methoden gelijk is aan ± 40 mm.
NB: voor categorie 1 t/m 3 kan op basis van artikel 2.7.5 van de bouwverordening
ontheffing worden verleend als de bodemgesteldheid, grondwaterstand of omvang
van het perceel de infiltratie van hemelwater niet toelaten.
Categorie 4:
Bij uitbreiding of nieuwe aanleg van verharde afvoerende terreinen zoals pleinen,
parkeerterreinen willen we niet dat dit wordt aangesloten op de riolering of
ongewenste afstroming naar de omgeving veroorzaakt. Vanaf 250 m2 verhard
afvoerend oppervlak geldt een bergingseis van 40 mm met een maximale ledigingstijd
van 24 hr.
De consequenties voor deze categorie zijn gering. Tegen geringe meerkosten kan
bijvoorbeeld gekozen worden voor waterdoorlatende verharding in plaats van
traditionele afvoerende verharding. Een ontlastpunt is noodzakelijk.
C.
Benutting
Als hemelwater wordt benut voor bijvoorbeeld het productieproces binnen een bedrijf
staat de gemeente korting op de m2 heffing van de rioolretributie toe. Hiervoor gelden
de volgende voorwaarden:
Maximaal 24 uur na een neerslaggebeurtenis moet er weer 40 mm berging
beschikbaar zijn.
- overstort van regenwater bij voorkeur niet op gemengd rioolstelsel, maar
volgens schema hemelwaterbehandelingsvoorkeuren.
- Een ontlastpunt is noodzakelijk.
Voor ontwerprichtlijnen van voorzieningen ten behoeve van opvang, gebruik en
infiltratie van hemelwater binnen de perceelgrens verwijzen we naar ISSO publicatie
70-1 “Hemelwater binnen de perceelsgrens” .
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Bijlage 4: Beslisbomen kwaliteit regenwater (Bron: Bijlagenrapport Waterplan
Ede, GRP-aspecten 2003)
Toelichting op de beslisbomen
Daar waar in het onderstaande gesproken wordt over afkoppelen van verhard
oppervlak (in bestaand gebied) kan ook gelezen worden “het niet aansluiten van
verharding” (voor nieuw te ontwikkelen gebieden).
In het algemeen kan gesteld worden dat de voorkeursvolgorde voor afkoppelen van
afstromend regenwater als volgt is (zie ook bijlage 5
hemelwaterbehandelingsvoorkeuren):
- Benutting;
- Infiltratie in de bodem (evt. gedeeltelijk zoals bij wadi’s);
- Lozing op oppervlaktewater;
- Lozing op riool.
Door afstromend regenwater te infiltreren in de bodem wordt een maximale bijdrage
geleverd aan verdrogingsbestrijding en het voorkomen van piekafvoeren. Na nuttige
toepassing van regenwater heeft dit dus de voorkeur. Met de gemeente of de
provincie, die afhankelijk van de situatie het bevoegd gezag is voor bodemlozingen,
dient over mogelijkheden en voorwaarden te worden overlegd.
Bedrijven
De keuze tussen wel of niet afkoppelen van het afstromend regenwater afkomstig van
verschillende soorten bedrijven is opgenomen in een aparte tabel. In de beslisbomen
“regenwater van daken” en “regenwater van terreinen” wordt hiernaar verwezen. Deze
tabel heeft tot doel specifieker onderscheid te maken tussen relatief schoon en relatief
meer verontreinigd regenwater en dient met gezond verstand voor locale
omstandigheden te worden toegepast.
Regenwater van daken
Uit diverse studies is gebleken dat regenwater dat afstroomt van daken verontreinigd
is met vooral zink, lood en chroom. Deze verontreinigingen kunnen worden
toegeschreven aan het gebruik van materialen als zinken dakgoten, loodslabben en
andere dak- en gevelbekleding.
Bij een zeer beperkt aantal bedrijven is het te verwachten dat het regenwater van
daken daarnaast verontreinigd raakt als gevolg van de activiteiten, bijvoorbeeld door
depositie van emissies naar de lucht. Dit kan dan ook voor de belendende percelen
gelden. In deze gevallen is aansluiting op het vuilwaterriool gewenst.
In alle andere gevallen wordt ervan uit gegaan dat de verontreiniging van het
afstromende regenwater voldoende beperkt kan worden door het verwijderen, niet
toepassen of behandelen van uitlogend materiaal. Afstromend regenwater van daken
waar dit gebeurd is, is dan ook relatief schoon en kan zonder problemen worden
geïnfiltreerd in de bodem of geloosd op oppervlaktewater. Vooral bij nieuwbouw of
renovatie is het zeer gewenst geen uitlogende materialen meer toe te passen, maar
bijvoorbeeld kunststof, of deze afdoende te behandelen door coaten. Voor
alternatieven wordt onder meer verwezen naar de folder “10 vragen over de relatie
tussen bouwmaterialen en de kwaliteit van het oppervlaktewater” van het RIZA”
Onder excessieve toepassing wordt bijvoorbeeld een koperen dak verstaan of zinken
gevelbekleding.
Bij excessieve toepassing in nieuwe situaties wordt een vergaande
zuiveringstechnische voorziening verlangd. Hierbij is toetsing aan de
e
waterkwaliteitsnormen uit de 4 Nota waterhuishouding het uitgangspunt. In
bestaande situaties dient de lozing in elk geval op het vuilwaterriool plaats te vinden
gezien de hoge vrachten aan verontreiniging die hierbij vrijkomen.
Regenwater van wegen
In de beslisboom zijn rijks- en provinciale wegen buiten beschouwing gelaten omdat
deze in de woonkernen nauwelijks een rol spelen. Bovendien gelden hiervoor
specifieke omstandigheden en derhalve ander beleid.
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Afstromend regenwater van wegen kan met name verontreinigd zijn met zware
metalen (lood, zink, koper, chroom), zwevende stof, minerale olie en PAK’s. Gemeten
concentraties vertonen een grote spreiding.
Vooral in (rustige) woonstraten worden naast bovengenoemde stoffen vooral hogere
concentraties stikstof, fosfaat en CZV aangetroffen. Deze worden toegeschreven aan
onder andere hondenpoep.
Omdat regenwater afkomstig van wegen in het algemeen meer verontreinigd is dan
dat van daken heeft infiltratie hier nog eerder de voorkeur dan bij daken. Bij infiltratie
is de verspreiding van eventuele verontreiniging in het algemeen beter beheersbaar.
Verkeersarme- en luwe wegen
Hieronder worden onder andere woonerven, wijkstraten, buurtontsluitingswegen en
parallelwegen verstaan. Aangenomen kan worden dat het afstromende regenwater
van dergelijke relatief rustige wegen zonder overwegende bezwaren kan worden
geïnfiltreerd in de bodem of geloosd op oppervlaktewater, indien op het gebied van
onderhoud verontreiniging zoveel mogelijk wordt voorkomen door inzamelen van het
afval, vegen en het niet toepassen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
Daarnaast is het wenselijk dat, zeker in nieuwe situaties, bronmaatregelen worden
getroffen door bijvoorbeeld geen gebruik te maken van uitlogend straatmeubilair,
zoveel mogelijk beperking van het afstromend oppervlak, toepassing van half-open
wegdek en afwatering naar de berm.
Voor wat betreft de directe lozing op oppervlaktewater verdient het wel de voorkeur
om een slib/zandvang aan te leggen, waardoor uitspoeling van grote hoeveelheden
zand en slib in de watergang wordt voorkomen.
Drukke wegen
Met drukke wegen worden bijvoorbeeld stadsontsluitingswegen, busbanen en
industriewegen bedoeld. Als het niet mogelijk is het afstromend regenwater te
infiltreren dienen drukke wegen op het verbeterd gescheiden stelsel (of via een
gelijkwaardige voorziening) af te wateren, zodat de first flush wordt gezuiverd.
Daarnaast is het wenselijk de mate van verontreiniging te beperken door onderhoud
en geen gebruik te maken van uitlogend straatmeubilair.
Regenwater van terreinen
De verontreiniging van terreinen is zeer afhankelijk van het gebruik en de locale
omstandigheden. Het afstromende regenwater van diverse terreinen kan dan ook in
zeer uiteenlopende mate verontreinigd zijn met alle voornoemde stoffen. Een kritische
afweging per geval is dan ook noodzakelijk.
Voor alle terreinen geldt dat door het beheer en onderhoud verontreiniging van het
regenwater kan worden beperkt. Voorbeelden zijn periodiek vegen en het niet
toepassen van onkruidbestrijdingsmiddelen.
Verharde oppervlakken van markten, festivalterreinen en drukke winkelstraten kunnen
beter niet worden afgekoppeld. Aansluiting op het regenwaterriool van het verbeterd
gescheiden stelsel heeft hier de voorkeur. Indien dit niet mogelijk is dan dienen deze
oppervlakken te worden aangesloten op het vuilwaterriool.
Voor potentieel risicovolle terreindelen bij bedrijven, zoals de opslag-, laad- en
losplaats, dient het regenwater in het algemeen een (calamiteiten)voorziening te
doorlopen. Dit geldt eveneens voor parkeerplaatsen van bussen en vrachtwagens.
Gezien de kans op verontreiniging als gevolg van calamiteiten dient niet afgekoppeld
te worden, maar aangesloten te worden op het vuilwaterriool. Parkeerterreinen voor
vrachtwagens en/of bussen kunnen ook aangesloten worden op een verbeterd
gescheiden stelsel of gelijkwaardige voorziening.
Relatief schoon verondersteld regenwater van terreinen wordt bij voorkeur
geïnfiltreerd in de bodem of anders rechtstreeks of via het regenwaterriool geloosd op
oppervlaktewater. Ook hier geniet het plaatsen van een zand/slibvang wel de voorkeur
voordat lozing op oppervlaktewater plaatsvindt.
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Regenwater van daken

Bedrijven

Woonwijken

Indeling tabel
BEDRIJVEN
zie bijlage

nee

Nieuwbouw of
renovatie ?

Let op
belendende
percelen!

ja

Bronmaatregel
Uitlogend materiaal zo
mogelijk verwijderen, niet
toepassen of behandelen

nee

Excessieve
toepassing uitlogend
materiaal?

Excessieve
toepassing uitlogend
materiaal?

Zuiveringstechnische
voorziening

ja
naar Droog Weer Afvoer
(vuilwaterriool)

Infiltreren (bij voorkeur) of
rechtstreeks of via regenwaterriool
op oppervlaktewater
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Regenwater van wegen (geen rijks- en provinciale)

Drukke wegen (doorgaande-, industrie- en
stadsontsluitingswegen)

Onderhoud
- vegen
- geen chemische
onkruidbestrijding

Onderhoud
- inzamelen afval
- aanpak hondepoep
- geen chem. onkruid
bestrijding
- vegen

Bronmaatregel
- geen uitlogend
straatmeubilair
- afstroming naar berm

nee

Verkeersarme en –luwe wegen
(buurtwegen)

Bronmaatregel
- (half)open wegdek
- beperken opp.vlak
- geen uitlogend
straatmeubilair
- afstroming naar
berm
- geen auto’s wassen

Is infiltratie
mogelijk?

Is infiltratie
mogelijk?

ja

nee

ja

Infiltreren in bodem

Verbeterd Gescheiden Stelsel of
gelijkwaardig
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Regenwater van terreinen

Bedrijfsterreinen

(overige)
Parkeerterreinen

Onderhoud
- geen chemische
onkruidbestrijding
- vegen

Onderhoud
- geen chemische
onkruidbestrijding
- vegen

Opslag- en
laad- en
losplaats

Markten e.d.

Onderhoud
- geen chemische
onkruidbestrijding
- vegen

Parkeer- en
overig terrein

nee
Indeling tabel
BEDRIJVEN
zie bijlage

Parkeerterrein
voor vrachtwagens
/ bussen?

ja
c en d

(calamiteiten)voorziening
(olie/slib/zandafscheider
of automatische
afsluiter)

olie/slib/zandafscheider

naar Droog Weer Afvoer
(vuilwaterriool)

Is infiltratie
mogelijk?

Rechtstreeks of via regenwaterriool
op oppervlaktewater
Verbeterd gescheiden stelsel of
gelijkwaardig
Infiltreren in bodem
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Bijlage 5: Hemelwaterbehandelingsvoorkeuren
verklarende termen op volgende pagina
Hemelwater

1. Afkoppelen/niet aankoppelen

1.1 Infiltratie

2. Aankoppelen/niet afkoppelen

1.2 Percolatie

1.4 RWA riool

2.1 RWA+ riool (VGS)

2.2 Gemengd riool

Stroomt direct af naar
oppervlakte water

First Flush 4mm VWA
Slim pompsysteem

Hemelwater wordt
Vermengd met vuilwater

1.3 Oppervlaktewater
Via maaiveld naar
ondergrond

1.1.1 Zaksloot

Via leiding naar
Ondergrondse berging

1.2.1 Lavakoffer
(poriëngehalte >40%)

Voorkeursrichting

1.1.2 Infiltratiegreppel

1.2.2 Grindkoffer
(poriëngehalte <40%)

1.1.3 Infiltratieveld
(vloeiveld)

1.2.3 Zakput (met grind)

1.1.4 Groene vijver

1.2.4 Percolatieriool
(lekke rioolbuis)

1.1.5 Waterdoorlatende
bestrating

1.2.5 percolatiekrat

1.1.6 Waterpasserende
bestrating

1.2.6 Holle bergings
Ruimte in de bodem
(kelder e.d.)

1.1.7 Wadi

1.3.1 Afstromend
via filterberm

1.4.1 Afstromend naar kolk
(via berm)

1.3.2 Afstromend via
berm

1.4.2 Afstromend naar kolk
(via verharding)

1.3.3 Leiding
direct op water

1.4.3 Leiding direct op riool

1.2.7 infiltratiebollen

Voorkeursrichting

42

•
•
•
•
•
•
•

Infiltratie: water dat aan het grondoppervlak de grond binnentreedt;
Percolatie: water dat via een leiding in een ondergrondse ruimte terecht komt en vanuit daar met een
neerwaartse beweging verder kan doorsijpelen in de onverzadigde zone;
Groene vijver: (Jan Steenlaan Ede) Singelprofiel aangelegd boven de grondwaterstand, staat
normaliter droog (is groen) en kan zich vullen met hemelwater wat daarna kan infiltreren;
Zaksloot: zie groene vijver maar dan slootprofiel;
Wadi: Verlaging in maaiveld (max 0.35m) met gazon, daaronder drainzand met een ondergrondse
bergingsruimte;
Waterdoorlatende bestrating: betonstenen die poreus zijn waar hemelwater kan insijpelen;
Waterpasserende bestrating: beton of gebakken stenen die nokken aan de zijkanten hebben
waardoor er sleuven ontstaan waarlangs water kan insijpelen;

Toelichting Hemelwaterbehandelingsvoorkeuren
De hemelwaterbehandelingsvoorkeuren zijn opgesteld conform de principes van duurzaam waterbeheer
uit het waterbeleid 21e eeuw, en de daaruit voortvloeiende beleidsnotities van lagere overheden
waaronder het Waterhuishoudingsplan, het Waterbeheersplan en het Waterplan. De principes bestaan
uit de volgende twee tritsen:
o vasthouden, bergen en afvoeren;
o schoonhouden, scheiden en zuiveren.
De trits “vasthouden, bergen en afvoeren” houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms
wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water
tijdelijk geborgen en pas als vasthouden en bergen niet mogelijk of wenselijk is wordt het water
afgevoerd.
Bij de trits “schoonhouden, scheiden en zuiveren” gaat het erom dat het water zoveel mogelijk wordt
schoongehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste,
wanneer schoonhouden en scheiden niet mogelijk is, komt het zuiveren van verontreinigd water aan
bod.
Infiltratie en percolatie staan bovenaan het voorkeurlijstje omdat dan het regenwater wordt
vastgehouden in de bodem, de eerst voorkeur in de trits “vasthouden, bergen en afvoeren”. Infiltratie
heeft daarbij de voorkeur boven percolatie omdat dit bovengronds, dus zichtbaar, gebeurt. Daarmee is
de kans op verontreiniging (door bijvoorbeeld foutaansluitingen) kleiner.
Bergen en/of afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater (al dan niet via een RWA-riool) heeft de
voorkeur als infiltratie of percolatie in de bodem niet mogelijk of wenselijk is. Ook hier heeft
bovengrondse (dus zichtbare) afstroming de voorkeur boven ondergrondse afvoer in verband met de
kans op verontreiniging.
Afvoeren van regenwater naar het gemengd riool heeft de minste voorkeur, en gebeurt alleen als
vasthouden en bergen van regenwater niet mogelijk of wenselijk is. Het is de laatste optie van beide
tritsen. Het schone hemelwater wordt immers gemengd met het vuile afvalwater, waarna het afgevoerd
moet worden naar de rioolwaterzuivering waar het weer gezuiverd en op oppervlaktewater wordt
geloosd.
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Bijlage 6: Rekenvoorbeelden particuliere infiltratievoorzieningen

Algemeen
In de rekenvoorbeelden is uitgegaan van een gemiddeld woonhuis. Dit gemiddelde woonhuis heeft een
breedte van 5 meter en een diepte van 10 meter hieruit volgt dus een dakoppervlak van 50m². Volgens
het hemelwaterbeleid moet deze woning 20mm hemelwater bergen en infiltreren Î 50m² X 20mm =
1000 liter berging en inhoud voorziening nodig. De onderstaande voorzieningen moeten wel worden
voorzien van een (nood)overloop. Deze overloop over het maaiveld naar de straat dient te gaan werken
als de voorziening vol zit met hemelwater. Het surplus aan hemelwater kan dan op de straat worden
geborgen.
In alle hieronder volgende rekenvoorbeelden is er gerekend met deze 1000 liter inhoud/berging per
voorziening. Bij elke voorziening zit een technische berekening met een korte omschrijving en vanuit de
technische omschrijving/berekening zijn de kosten zo goed mogelijk bepaald. De kosten staan vermeld
als totaalprijs (excl. BTW) voor de gehele voorziening en tussen haakjes de prijs per afgekoppelde
vierkante meter dakoppervlak. In de totaalprijs zitten de arbeids- en materiaalkosten prijspeil 2006 +
3%, 5% onvoorzien post en 15% voorbereiding en toezicht.
Zaksloot/infiltratiegreppel
De sloot/greppel kan op verschillende manieren worden vormgegeven afhankelijk van de tuin en eigen
inzicht. Er is gekozen voor een vorm die wij als gemeente hanteren. Bodembreedte 0.50m, talud van
1:1, diepte 0.75m (maximale waterstand 0.50m) hieruit volgt een bovenbreedte van 2.00m. deze
greppel moet dan 2.00m lang zijn en heeft dan een totaal oppervlak van 7m² aan het maaiveld. De
kosten voor grondwerk en aanleg van een zaksloot/greppel zijn € 240,- (prijs per m² € 4.80).
Infiltratieveld/verlaagd maaiveld
Maximale waterhoogte is 0.10m (10cm) dus 100 liter/m² hieruit volgt dat je dus 10m² verlaging nodig
hebt. Deze verlaging is vrij gemakkelijk te maken met relatief weinig kosten, maar deze kosten zijn
lastig te ramen dus een schatting € 200,- (prijs per m² € 4,-).
Grindkoffer en lavakoffer
Grind heeft een holle ruimte percentage van 30%, in 1 m³ grind kan dus 300 liter water geborgen
worden. Lava (porudur lava) heeft een holle ruimte percentage van 45%. Grind en lavakoffers kun je op
verschillende manieren aanleggen en vormgeven. De koffer kan ondergronds worden gemaakt maar de
bovenkant van de koffer kan ook zichtbaar zijn in het maaiveld. Bij deze berekening is de bovenkant
van de koffer zichtbaar in het maaiveld, zodat het water de koffer kan instromen vanaf het maaiveld.
Tussen de bodem en het grind en lava wordt een zgn. geotextiel aangebracht. Dit ter voorkoming van
vermenging.
Grind Î 300 liter inhoud/1000 liter benodigt = 3,3m³ grind nodig. Lxbxh: 3,3m X 1m X 1m met geotextiel
omhuld. Kosten voor het maken van een grindkoffer komen ongeveer op € 300,- (prijs per m² € 6,-).
Lava Î 450 liter inhoud/1000 liter benodigt = 2,2m³ lava nodig. Lxbxh: 2,2m X 1m X 1m met geotextiel
omhuld. Kosten voor het maken van een lavakoffer komen ongeveer op € 190,- (prijs per m² € 3.80).
Percolatiebuizen
Betonnen infiltratiebuizen zijn er in 2 types, de permeabele buizen (Permeo, fa. de Hamer) en buizen
met gaten erin omhuld met geotextiel (fa. Waco). Er zit een prijsverschil tussen de 2 types, wij als
gemeente passen de Permeobuis toe van fa. de Hamer. Zijopeningen dichtgemaakt met een
schildmuur, rondom de buizen komt er drainagezand. De buizen kunnen afhankelijk van de lokale
situatie zowel horizontaal alswel verticaal worden geplaatst.
Ø300mm (71 liter/m¹) Î 14.10m¹buis nodig. Kosten €3600,- (prijs per m² € 72,-)
Ø400mm (126 liter/m¹) Î 7.95m¹buis nodig. Kosten €2600,- (prijs per m² € 52,-)
Ø500mm (196 liter/m¹) Î 5.10m¹buis nodig. Kosten €2100,- (prijs per m² € 42,-)
Ø600mm (283 liter/m¹) Î 3.55m¹buis nodig. Kosten €1750,- (prijs per m² € 35,-)
Ø700mm (385 liter/m¹) Î 2.60m¹buis nodig. Kosten €1550,- (prijs per m² € 31,-)
Ø800mm (503 liter/m¹) Î 2.00m¹buis nodig. Kosten €1450,- (prijs per m² € 29,-)
Kunststof infiltratiebuizen van PP (fa. Beuker) zijkanten dichtgemaakt met een afdekkap rondom de
buizen komt drainagezand:
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Ø315mm (60 liter/m¹) Î 16.60m¹buis nodig. Kosten €3950,- (prijs per m² € 79,-)
Ø400mm (95 liter/m¹) Î 10.50m¹buis nodig. Kosten €3200,- (prijs per m² € 64,-)
Ø500mm (149 liter/m¹) Î 6.70m¹buis nodig. Kosten €2700,- (prijs per m² € 54,-)
Infiltratieunit van kratten, boxen of bollen
Infiltratieunits met geotextiel en drainagezand. De kratten, boxen of bollen zijn van kunststof en hebben
een holle ruimte van ongeveer 95%. Deze holle ruimte wordt benut voor de waterberging en daarna kan
het water in de unit langzaam infiltreren naar de bodem door het geotextiel heen. Voor deze berekening
zit de krat/boxunit onder de grond en is omhuld met drainagezand, dit om de infiltratie te bevorderen.
Kratten en boxen hebben een voordeel ten opzichte van bollen, ze zijn iets makkelijker te reinigen en te
inspecteren dan bollen.
1 krat/box lxbxh 0.81m X 0.44m X 0.40m Î inhoud per krat 143 liter. Om tot 1000 liter inhoud te komen
moet er een unit van 7 kratten komen, de unit kan verschillende vormen hebben afhankelijk van de
beschikbare ruimte in de ondergrond. De losse kratten worden aan elkaar gemaakt (in fabriek of op het
werk) en de unit die dan ontstaat wordt omhuld met een geotextiel en voorzien van inlaatopeningen. De
kosten voor een infiltratiekrattenunit zijn € 1550,- (prijs per m² € 31,-).
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