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Samenvatting

Voor een gezonde en leefbare stad met droge voeten. Voortvarend pakt Rotterdam het
water in de stad aan. Rotterdammers kunnen vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar
leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en
na hevige neerslag gewoon door. De grondwaterstand is geen belemmering voor het gebruik
van de grond, of voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Bodem, oppervlaktewater en
grondwater zijn beschermd tegen vervuiling. Zo blijft Rotterdam een aantrekkelijke, moderne
stad met schoon water waar het prettig wonen en werken is.
Daarom stelt Rotterdam een GRP op. In dit vierde gemeentelijk rioleringsplan laat
Rotterdam zien hoe, wanneer en met welke middelen ze de riolering beheert, de aanpassingen voor de toekomst in gang zet en wat dit betekent voor de rioolheffing voor de planperiode
2016-2020. Bij wet is geregeld dat Rotterdam verantwoordelijk is voor het inzamelen en
afvoeren van stedelijk afvalwater en een zorgplicht heeft voor het hemelwater en grondwater.
Waterschappen zuiveren het stedelijk afvalwater en houden de waterstand en waterkwaliteit
van singels en stadswateren op peil. De onderdelen van het systeem zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Daarom werkt Rotterdam nauw met de waterschappen samen
aan het stedelijk watersysteem.
Ook Rotterdammers doen mee. Het grondgebied van particuliere eigenaren is bijvoorbeeld
nodig om ook in de toekomst droge voeten te kunnen houden. De eigenaren krijgen een
grotere rol bij het verwerken van hemelwater op eigen terrein en moeten zich realiseren dat
het voor een goed functionerend rioolstelsel niet geoorloofd is alles naar het riool af te
voeren.
Het stedelijk watersysteem is robuust , in de planperiode vervangt Rotterdam 200 km
riolering, dat komt neer op gemiddeld 40 km per jaar. Dat komt vooral doordat de
capaciteit van het Rotterdamse rioolstelsel en de gemalen groot is. Maatregelen, zoals
waterpleinen en waterpasserende verharding, die hemelwater op een andere manier
afvoeren dan via het afvalwaterriool, dragen daaraan bij. Zelfs bij extreem hevige neerslag,
zoals de bui in de herfst van 2013, komen slechts op enkele plaatsen in de stad water-opstraat situaties voor. Soms blijven overstorten nodig om het voor huishoudens in nagenoeg
alle situaties mogelijk te maken hun afvalwater op het riool te lozen en droge voeten te
houden in de stad. Hoewel Rotterdam dat zoveel mogelijk wil voorkomen.
De zettingsgevoelige bodem maakt het beheer ingewikkeld. Verzakte riolen bemoeilijken
een goede afstroming van afvalwater. Zetting veroorzaakt breuken in rioolbuizen en particuliere huisaansluitingen. Ook kan dit overlast en onderlast van grondwater veroorzaken bij
woningen. Lekkende rioolbuizen werken onbedoeld als een drain en verlagen de grondwaterstand. De gebieden met een verhoogd risico voor grondwateronderlast krijgen extra aandacht in het rioolvervangingsprogramma. Om vervolgens te voorkomen dat rioolvervanging
leidt tot een te hoge grondwaterstand legt de gemeente gelijktijdig drains aan op singelpeil.
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Toch is overlast niet geheel te voorkomen, want bijvoorbeeld niet onderheide woningen zijn
in de loop van de tijd met de bodem meegezakt. De eigenaar is verantwoordelijk om maatregelen te treffen, daarnaast is een goede communicatie met de huiseigenaren, overleg en
maatwerkadvies voorafgaand aan de werkzaamheden hierbij belangrijk. Via het Waterloket
en het Funderingsloket ontvangen de inwoners van Rotterdam informatie en kunnen ze de
gemeente aanspreken voor vragen en meldingen.

lende conclusies en aanbevelingen. In dit GRP4 worden de aanbevelingen overgenomen en
geborgd in het GRP.
Voor de planperiode van dit GRP 4 zijn vier doelen geformuleerd. Deze zijn niet
gebaseerd op een norm, maar op het effect van maatregelen en activiteiten op het gehele
stedelijk watersysteem en de beleving en welzijn van Rotterdammers. De doelen zijn:
1 Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater.

Rotterdam zorgt ervoor dat het stedelijk watersysteem ook in de toekomst robuust is.
De gemeente bereidt zich voor op extremere neerslag en droogte, meer huishoudens en dus
meer afvalwater en grondstoffenschaarste. Tegelijkertijd zal de overheid een terughoudender
en meer ondersteunende rol vervullen en bieden nieuwe technieken enorme mogelijkheden
om hier op in te spelen. Rotterdam zet daarom in op een circulaire economie. Over 40 jaar
worden bijvoorbeeld energie, grondstoffen en gezuiverd zoet water, die vrijkomen bij de
behandeling van afvalwaterstromen, teruggewonnen en hergebruikt. De komende decennia
past Rotterdam daarvoor haar bestaande stelsel geleidelijk aan door het scheiden van de
waterstromen zodat er zo weinig mogelijk hemelwater naar de afvalwaterzuivering gaat. Een
gebiedsgerichte aanpak en een goede samenwerking met alle partners in de afvalwaterketen
(RoSA) is hierbij het uitgangspunt.

2 Voorkomen van wateroverlast door doelmatig inzamelen, transporteren en verwerken van
hemelwater.
3 Voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van een hoge of lage grondwaterstand door doelmatige maatregelen in openbaar gebied.
4 Rotterdammers van dienst zijn en bewustwording tot stand brengen over hun rol in het
stedelijk watersysteem door actief communiceren en de Rotterdammers en Rotterdamse
bedrijven handelingsperspectieven te laten zien.

In de Herijking Waterplan 2 en de Rotterdamse Adaptatie Strategie (RAS) is de strategie
voor de inrichting van de stad en haar watersysteem al in beeld gebracht. Rotterdam, de stad
van vernieuwing en innovatie, loopt daar met dit GRP 4 met volle kracht op vooruit.

In de planperiode van dit GRP4 heeft Rotterdam een opgave. De opgave bestaat uit het
instant houden van het bestaande robuuste stelsel en het werken aan de opgave voor de
toekomst. De Rotterdamse aanpak voor het realiseren van de opgave steunt op drie pijlers:

Met het vorige GRP 3 is al veel bereikt. Dit plan stond in het teken van de gebiedsgerichte
en doelmatige aanpak. Een aantal complexe projecten als waterpleinen en ondergrondse
waterbergingen is in deze periode uitgevoerd. O.a. daardoor is het stelsel robuust en kan het
anticiperen op extreme neerslag. 190 km vrijvervalriool is binnen de tijd en het budget
vervangen. Ieder gebied in Rotterdam heeft nu een Meerjarenplan Onderhoud Riolering en
Grondwater. En in 2013 is gestart met de implementatie van assetmanagement.

1 Rotterdam past assetmanagement toe op al haar voorzieningen.
2 Rotterdam werkt samen binnen de afvalwaterketen met de waterschappen.
3 Rotterdam werkt gebiedsgericht.
Wat is asset management?
Rotterdam denkt al jaren na over het slim beheren van de stad, maar het belangrijkste
verschil met de ‘oude’ manier van werken is dat uitgegaan wordt van de mogelijke risico’s
die het functioneren van de stad bedreigen. Hierbij kijkt Rotterdam verder dan alleen
kosten en techniek. Ook het effect op veiligheid, imago, wet- en regelgeving en milieu/
gezondheid neemt Rotterdam mee in de te maken keuze. Als alle risico’s in kaart zijn
gebracht, is te zien welke risico’s het grootste zijn en welke maatregelen daarom met
voorrang aangepakt moeten worden. Rotterdam zoekt altijd de juiste balans tussen kosten,
prestaties en risico’s.

In de landelijke Benchmark Riolering scoort Rotterdam goed. Een grotendeels gemengd
stelsel op een slechte bodem zorgt voor complexer en intensiever onderhoud. Met relatief
weinig mensen in de binnen- en buitendienst wordt dit gerealiseerd. De vorm van financiering
(directe afboeking van de vervangingsinvesteringen) maakt dat de rioolheffing op de korte en
lange termijn evenwichtig is. De hoogte van de rioolheffing is gemiddeld in vergelijking met
de andere drie grote steden.
In september 2015 heeft de Rekenkamer Rotterdam een rapport (Leidingen onder druk)
gepresenteerd over de riolering in Rotterdam. Het door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op het GRP3 met planperiode 2011-2015. Het rapport bevat verschil-
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Om de riolering robuust en de stad aantrekkelijk te houden, zet Rotterdam het dagelijks
beheer van de riolering zoals gebruikelijk voort en brengt de aanbevelingen uit het rekenkamer onderzoek in praktijk. Voorbeeld hiervan is het reguliere programma voor inspectie,
reiniging en onderhoud van de riolen, gemalen en persleidingen met als speerpunt het
vervangen van 200 km vrijvervalriolering in deze planperiode (aanbeveling 1, Rekenkamer
Rotterdam: ‘leidingen onder druk’). Als gevolg van teruglopend budget voor wegonderhoud,
is de vervangingsbehoefte van de riolering meer leidend geworden. De huidige prioritering
voor de rioolvervanging is gebaseerd op leeftijdgegevens, zettingsgegevens, funderingsrisico’s, eventuele systeemaanpassingen, klachten, en de onderhoudstoestand. Voor het
risicogestuurd beheer van de riolering worden veel gegevens verzameld zoals inspectie- zettings- en leeftijdgegevens. Deze gegevens gebruikt Rotterdam om ervoor te zorgen dat nog
preciezer bepaald kan worden welke riolen vervangen moeten worden (aanbeveling 1,
Rekenkamer Rotterdam: ‘leidingen onder druk’).

De opgave voor de planperiode 2016-2020 bestaat uit een verzameling aan onderzoeken en
maatregelen die uitgevoerd moeten worden. Binnen dit pakket aan maatregelen kunnen vijf
speerpunten onderscheiden worden. Het college informeert de raad jaarlijks over de
voortgang (aanbeveling 7, Rekenkamer Rotterdam: ‘leidingen onder druk’). De speerpunten
zijn:
• Vervanging van vrijvervalriolering ,collecteurriolen, gemalen en persleidingen voor het in
stand houden van het robuuste Rotterdamse stelsel.
• Grondwater: onderzoek en maatregelen in gebieden met risico op funderingsschade.
• Voortgang implementatie en doorontwikkeling van assetmanagement.
• Voortgang in de ontwikkeling van het watersysteem van de toekomst.
• Informatie verstrekken aan en participatie met bewoners.
Financiële middelen en kostendekking
Om de doelen te kunnen bereiken en alle maatregelen, waaronder de noodzakelijke vervanging van jaarlijks gemiddeld 40 km riolering, uit te kunnen voeren zijn er voldoende financiële
middelen nodig. Ook wil het college het riooltarief beheersbaar houden. Daarom maakt
Rotterdam een keuze voor een combinatie van een gedeelte van de jaarlijkse investering
direct uit de rioolheffing betalen én een ander gedeelte van de investering tijdelijk te lenen en
deze zo snel mogelijk weer af te lossen. Dit kan worden bereikt door:
• Een geleidelijke tariefsverhoging, waarbij afspraken uit het coalitieakkoord overeind
blijven. Het tarief gaat voor de jaren 2016-2020 elk jaar met € 5 omhoog. Met een
verwachte sterkere daling dan € 5 per jaar van de ASH voor de komende jaren, blijft de
gemeente voldoen aan de afspraak dat de totale woonlasten voor Rotterdammers dalen.
• Het tarief bedraagt aan het eind van de collegeperiode (2018) €193,90, het tarief aan het
eind van de planperiode van het GRP4 (2020) bedraagt € 203,90. Vanaf 2021 wordt het
riooltarief langzaam met 4%, oplopend naar 6%, verhoogd per jaar. Het maximale tarief
van € 292,37 wordt bereikt in 2027. In de periode 2027 t/m 2036 blijft het tarief gelijk.
Vanaf 2037 kan het tarief weer licht dalen.
• De lening, voor het deel dat niet uit het tarief kan worden betaald , wordt zo snel mogelijk
weer afgelost. Dat kan doordat het tarief en de rioolbaten geleidelijk blijven toenemen.
Rotterdam betaalt dus weinig rentelasten doordat de lening zo snel mogelijk wordt
afgelost. Dus geen afschrijving en rentelasten over 30 jaar. Het opgebouwde deel (actief)
dat niet uit het tarief kan worden betaald (periode 2016 – 2023) is in 2037 weer afgelost.
Als alles is afgelost kan het tarief weer dalen (omstreeks 2037). Deze systematiek past
binnen het besluit begroting en verantwoording (de financiële gemeentelijke spelregels) en
hiermee wordt ook zoveel mogelijk de huidige financieringswijze gevolgd.

Ook geeft Rotterdam invulling aan haar grondwaterzorgplicht door middel van gericht
onderzoek en maatwerk en is de communicatie met Rotterdammers en bedrijven over
klachten en meldingen en informatie over het gebruik van het riool zeer belangrijk.
De doorontwikkeling van risicogestuurd assetmanagement krijgt alle ruimte in de komende
planperiode. In dit kader wordt de inspectie en reinigingsstrategie geactualiseerd (aanbeveling 3, Rekenkamer Rotterdam: ‘leidingen onder druk’), daarnaast wordt de actuele zettingsituatie verder vastgelegd ten behoeve van de vervangingsstrategie (aanbeveling 3 en 4,
Rekenkamer Rotterdam: ‘leidingen onder druk’) en worden de gegevens van de vervangen
riolen bijhouden voor controle achteraf op doelmatigheid en juistheid (aanbeveling 5,
Rekenkamer Rotterdam: ‘leidingen onder druk’).
Rotterdam werkt ook aan het stedelijk watersysteem van de toekomst. Hoe gaat Rotterdam
om met extreme hoeveelheden neerslag zodat de Rotterdammers droge voeten kunnen
houden en de stad niet ontwricht raakt. Het sluiten van de kringlopen is daarbij het uitgangspunt. Dit bereikt de gemeente door het scheiden van de waterstromen, het multifunctioneel
gebruik van het robuuste rioolstelsel en de participatie van de bewoners bij het verwerken
van hemelwater in Rotterdam te bevorderen.
Rotterdam kent zijn afvalwaterketen goed. Een circulaire keten vraagt om een grondig begrip
van het functioneren van de verschillende onderdelen. De afvalwaterketen is robuust, maar
door klimaatveranderingen kunnen de veiligheidsmarges kleiner worden. Om grote investeringen in de afvalwaterketen te beperken is het optimaal benutten van de assets in de keten
een grote uitdaging. De gemeente investeert daarom in het uitbreiden van het monitoringsnetwerk en in de middelen die nodig zijn om de data en informatie over de assets te kunnen
vastleggen, analyseren en delen met bewoners en partners in de afvalwaterketen.
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1 Inleiding

1.1 Waarom? Daarom!
Rotterdam pakt het water in de stad voortvarend aan. Goed beheer van het stedelijk watersysteem houdt de stad namelijk gezond, leefbaar en aantrekkelijk. Rotterdammers houden
droge voeten en kunnen vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Bodem, oppervlaktewater en grondwater zijn zo goed mogelijk beschermd tegen vervuiling. De economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Ook is de
grondwaterstand geen belemmering voor het gebruik van de grond of voor een nieuwe
ruimtelijke ontwikkeling.
Zo blijft Rotterdam een aantrekkelijke, moderne stad met een goed milieu en veel schoon
water waar het prettig wonen en werken is. Rotterdammers zijn trots op hun schone,
waterrijke stad. In dit vierde gemeentelijk rioleringsplan (GRP 4) beschrijft Rotterdam hoe,
wanneer en met welke middelen ze het stedelijk watersysteem beheert, hoe ze toewerkt naar
aanpassingen voor de toekomst en wat dit betekent voor de rioolheffing voor de planperiode
2016-2020.
De Waterwet en de Wet Milieubeheer regelen dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het
inzamelen, afvoeren en verwerken van stedelijk afvalwater en hemelwater. Daarnaast spant
de gemeente zich in om overlast van water-op-straat en structurele grondwateroverlast en
-onderlast te voorkomen. Bij de inrichting van de stad en het beheer en onderhoud van de
openbare buitenruimte krijgt dit vorm. Ook de waterschappen hebben een verantwoordelijkheid. Zij zuiveren het stedelijk afvalwater dat Rotterdam aanlevert en houden de waterstand
en de waterkwaliteit van singels en stadswateren op peil. Alle onderdelen van dit systeem
zijn sterk met elkaar verbonden. Rotterdam en de waterschappen kunnen geen maatregelen
treffen zonder dat dit invloed heeft op het onderdeel van het systeem waar het waterschap of
de gemeente verantwoordelijk voor is.
Dat maakt intensieve samenwerking met de waterschappen belangrijk. Én het biedt beide
partijen voordelen: het maakt het beheer doelmatig en bespaart kosten. In het samenwerkingsverband Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSA) stemmen
Rotterdam en de waterschappen hun doelen af en maken samen keuzes. Ook
Rotterdammers hebben een verantwoordelijkheid: zij kunnen en moeten een bijdrage leveren
door bijvoorbeeld hemelwater te bergen en vast te houden op hun eigen perceel, en door te
vertellen dat het voor een goed functionerend rioolstelsel niet geoorloofd is alles naar het
riool af te voeren.
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Ontwikkelingen in klimaat, techniek, demografie en maatschappij dwingen Rotterdam om de
bestaande stelsels continu aan te passen. Op de lange termijn zal de stad in een circulair
systeem de vuile en schone waterstromen scheiden en hergebruiken. Rotterdam, de stad
van vernieuwing en innovatie, loopt daar met volle kracht op vooruit. In de Herijking
Waterplan 2 en de Rotterdamse Adaptatie Strategie (RAS) is, tezamen met de ‘Rotterdamse
Stijl’, de strategie voor de inrichting van de stad en haar watersysteem in beeld gebracht en
toegepast. Maatregelen als de waterpleinen en de ondergrondse waterberging zijn inmiddels
internationaal bekend. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is de verbindende schakel
tussen de Herijking Waterplan 2 en de RAS.

de instanties, zoals de waterschappen en Rijkswaterstaat. Om de vaktaal voor iedereen
begrijpelijk te maken is een uitgebreide verklarende woordenlijst in bijlage 1 opgenomen.
De doelgroep van dit GRP is de gemeenteraad van Rotterdam.

1.4 De waterschappen en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken
De volgende instanties zijn bij het opstellen van dit plan intensief betrokken:
1 De drie waterschappen: waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard en hoogheemraadschap van Delfland. 1 Met hen deelt Rotterdam
een taak in het beheer van het stedelijk watersysteem;
2 Rijkswaterstaat, beheerder van de Nieuwe Maas, waar de waterschappen het door de
gemeenten aangeleverde afvalwater gezuiverd op lozen, de gemeente loost in geval van
hevige neerslag en speciale gevallen zoals werkzaamheden en incidenten ook ongezuiverd afvalwater op de Maas via de zogenaamde overstort bemaling;
3 De milieudienst Rijnmond DCMR, toezichthouder op een schone en veilige omgeving.

Deze vierde editie van het GRP legt voor de volgende 5-jaarsperiode (2016-2020) het beleid
voor het stedelijk waterbeheer in Rotterdam vast. De strategieën voor het beheer van het
stedelijk water uit deze plannen zet het om in praktische maatregelen. Rotterdam bouwt
voort op wat ze al decennia doet (het optimaliseren, herstellen en vervangen van onderdelen
van het rioolstelsel), wat ze in voorgaande plannen heeft geïnitieerd (het scheiden van
afvalwater en hemelwater, de zorg voor het grondwater en het toekomst bestendig maken
van het stedelijk watersysteem vanwege de klimaatsverandering) en neemt initiatieven voor
het toekomstig beheer van het watersysteem.

Het GRP 4 is door de Rotterdamse gemeenteraad vastgesteld en bekend gemaakt in De
Havenloods. Rotterdammers en andere geïnteresseerden hebben op deze manier kennis
kunnen nemen van de inhoud van dit GRP 4. Na de vaststelling is het ter kennisname
gestuurd naar de bovengenoemde instanties en naar gedeputeerde Staten van de Provincie
Zuid-Holland, toezichthouder van de gemeentelijke financiën, en de minister.

1.2 Nieuw!
Assetmanagement is de nieuwe denk- en werkwijze. Rotterdam is begonnen met het
implementeren van assetmanagement in de gemeentelijke organisatie, daarmee is het een
nieuw onderdeel in deze vierde editie van het GRP. Omdat de middelen beperkt zijn,
Rotterdammers om een beter onderbouwde verantwoording vragen en de rol van de
overheid verandert, zet Rotterdam nog efficiënter budgetten in en beheert nog doelmatiger
haar objecten. De nieuwste technieken en modellen worden hiervoor ingezet. Niet de norm,
maar het risico en de kosten bepalen de overweging om een object te vervangen of te
repareren. Zo maakt Rotterdam nog duidelijker wat de overwegingen zijn bij een besluit.

1.5 Leeswijzer
Dit GRP 4 gaat op de onderdelen van het stedelijk watersysteem in waarvoor Rotterdam
verantwoordelijk is: het beheer van het afvalwater- en hemelwatersysteem en grondwater.
Het beschrijft het stedelijk watersysteem en de verantwoordelijkheden (hoofdstuk 2), en licht
de relaties met andere functies en plannen voor de stad en de samenwerkingsverbanden toe
(hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 blikt terug op het GRP 3, de evaluatie van het GRP 3 en de
aanbevelingen die daaruit voortkomen (hoofdstuk 4). Het functioneren in de huidige situatie
wordt beschreven in hoofdstuk 5. Daarna beschrijft het plan het toekomstbeeld voor het
stedelijk watersysteem en de opgaven voor de komende 5 jaar (hoofdstuk 6 en 7). Uit de
voorgaande hoofdstukken zijn de opgaven voor de komende planperiode afgeleid (hoofdstuk
8). Ten slotte zijn de kosten van de maatregelen en de gevolgen voor de rioolheffing in beeld
gebracht (hoofdstuk 9).

In dit plan vult Rotterdam haar rol als overheid verder in. Ze is, samen met de waterschappen, steeds meer een ondersteunende overheid. In die rol zal ze Rotterdammers en de
private partijen aanmoedigen om zelfredzaam te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor
maatregelen in de (afval)waterketen, zoals op het gebied van hemelwaterafvoer en grondwatermaatregelen op eigen terrein.

1.3 In het GRP staat vaktaal

De snelle lezer heeft voldoende aan de samenvatting.

Rotterdam laat met dit GRP 4 zien hoe ze het beheer en onderhoud van het stedelijk (afval)
watersysteem aanpakt en wat de resultaten en de financiële gevolgen van de maatregelen
zijn. En het is vooral een middel voor de afstemming met de in de Wet milieubeheer genoem-
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2 Het stedelijk

2.1 Rotterdam gebruikt het 19de eeuwse rioolstelsel als noodvoorziening
Rotterdam heeft een bijzonder stedelijk watersysteem dat ontstaan is in het begin van de
19de eeuw. Ir. Rose ontwierp voor Rotterdam een stedelijk watersysteem dat de stad
doorspoelde met relatief schoon water. De singels en stadswateren waren toen nog een open
riool waarmee ook afvalwater werd afgevoerd. Rose maakte daarbij gebruik van het voordeel
van de ligging van de stad: aan een grote rivier die moeiteloos grote hoeveelheden afvalwater, oppervlaktewater en hemelwater uit de stad kon ontvangen.

watersysteem en
verantwoordelijkheden

De singels, stadswateren en de afvalwaterriolen maakten deel uit van het OB-systeem
(overstort-bemaling) en waren onderling verbonden. De gemalen regelden alles: niet alleen
de afvoer van afvalwater en hemelwater, maar voerden ook het water uit de singels af en
regelden zo het waterpeil in de singels. En de singels dienden tegelijk als tijdelijke piekberging voor het geval het rioolstelsel bij hevige neerslag veel afval- en hemelwater moest
afvoeren.
In de jaren ’70 en ‘80 van de 20e eeuw werd het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit
belangrijk. De waterschappen kregen toen de taak het stedelijk afvalwater te zuiveren (Wet
verontreiniging oppervlaktewater). Om zo efficiënt mogelijk te zuiveren is het relatief schone
oppervlaktewater ‘afgekoppeld’. Sindsdien voert de gemeente het gescheiden en met aparte
oppervlaktewatergemalen af naar de Nieuwe Maas. Het afvalwater en (nog steeds grote
hoeveelheden) hemelwater gaan naar de zuivering, via aparte riolen en rioolgemalen. Het
oude stelsel van Rose, met de rioolgemalen en -leidingen uit de 19de eeuw blijft intact en
werkt incidenteel bij hevige neerslag en in noodsituaties.
Met behulp van het OB-systeem is het mogelijk extra afvoercapaciteit van het rioolstelsel te
genereren. Als het nodig is kan met behulp van aparte riolen en gemalen grote hoeveelheden
verdund stedelijk afvalwater, rechtstreeks maar ongezuiverd afgevoerd worden naar de
Nieuwe Maas. Hiermee wordt bereikt dat overstorten van afvalwater op de singels zo min
mogelijk optreden. Dit maakt het Rotterdamse stelsel robuust en veerkrachtig en zorgt ervoor
dat de waterkwaliteit in de singels relatief goed is.
De OB-bemaling zet Rotterdam in enkele situaties in. Bij hevige, extreme (kortdurend maar
zeer intens) neerslag situatie wordt de OB-bemaling ingezet. Het stelsel is niet ontworpen
voor dit soort buien en de zuivering heeft onvoldoende capaciteit om al dit water te zuiveren.
Het riool loopt dan zo snel vol dat er een overstort op de singels dreigt. Nog vóór dat dit
gebeurt wordt de OB-bemaling ingezet. In een andere situatie, bij extreme neerslag, stijgen
ook de waterpeilen in de singels en stadswateren dusdanig dat het via de overstortdrempel in
het riool stroomt. Op dat moment wordt ook oppervlaktewater via OB-bemaling afgevoerd en
ontstaan er geen water-op-straat situaties, door inundaties vanuit het oppervlaktewater, in de
buitenruimte. Ook wordt de OB-bemaling ingezet bij alternatieve bedrijfsvoering en noodsitu-
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aties, bijvoorbeeld in geval van storingen in de zuiveringsinstallaties of de persleidingen.

Figuur 1 Het stedelijk watersysteem de verantwoordelijkheden

Ondanks de OB-bemaling stort het riool toch af en toe over op de singels en stadswateren en
kan bij hevige neerslag water-op-straat voorkomen. Het aantal locaties waar dit plaatsvindt
en de frequentie is echter laag voor een grote stad met een groot verhard oppervlak als
Rotterdam.

Hemelwater

Drinkwater
Particulier
huishouden

2.2 De schakels in het stedelijk watersysteem zijn verbonden
Het stedelijk watersysteem bestaat uit drie componenten die nauw met elkaar zijn verweven:
• de buitenruimte bestaande uit openbaar of particulier terrein met verhard oppervlak (b.v.
bestrating, daken) en onverhard oppervlak (b.v. grasveld).
• de afvalwaterketen met de aaneengeschakelde riolering (het inzamelen en transporteren
van stedelijk afvalwater via het vuilwater- of gemengd riool, de persleidingen en de
gemalen), zuiveringen met de lozing van het effluent op de Nieuwe Maas, de hemelwaterriolen, de waterbergingen en de infiltratievoorzieningen.
• het watersysteem met het oppervlaktewater (singels en stadswateren en de Nieuwe Maas)
en het grondwatersysteem (drainage).

Verhard oppervlak

Hemelwaterriool

Afvalwaterriool

Onverhard oppervlak

Drainage

Infiltratie in
de bodem

Zuivering

Nieuw Maas

In Figuur 1 zijn de drie componenten grafisch weergegeven.
Om de inzameling en het transport van afvalwater goed uit te voeren beheert Rotterdam een
stelsel van riolen, gemalen en persleidingen. Particuliere huishoudens en bedrijven lozen
hun afvalwater via een huisaansluitleiding op het gemeentelijke riool in de straat. Voor de
huisaansluitleidingen zijn zij zelf verantwoordelijk. Als het afvalwater in het gemeentelijk riool
terechtkomt, stroomt het, meestal onder vrijverval, naar een groter verzamel- of collecteurriool, waarna de gemalen het via de persleidingen uiteindelijk naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie van een waterschap verpompen. De waterschappen lozen het gezuiverde afvalwater
(effluent) vervolgens op de Nieuwe Maas.

Singels, stadswateren

Grondwater
Gemeente op openbaar terrein
Eigenaar op particulier terrein

Perceeleigenaar
Gemeente Rotterdam

Waterschappen

Gemeente Rotterdam,
Waterschappen, provincie
Zuid-Holland

Drinkwaterbedrijf

Rijkswaterstaat

Waterstromen, zoals deze in de huidige situatie veel voorkomen in het Rotterdams rioolstelsel
Ongewenste stromen, zoals water-op-straat situaties, riooloverstorten en lekkende riolen
De robuuste stad: gewenste stromen, zoals afkoppelen van hemelwater, berging op maaiveld

Naast afvalwater van huishoudens en bedrijven komt er ook veel hemelwater (via straatkolken) en grondwater (via drainage of lekke rioolbuizen) in de afvalwaterketen terecht. De
gezamenlijke ambitie van Rotterdam en waterschappen is om deze hoeveelheden in de
komende jaren fors te verminderen. Hemelwater en grondwater hoeven namelijk in principe
niet gezuiverd te worden en vormen een onnodige belasting van de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze schone waterstromen kunnen beter apart worden gehouden van het vuilwater en/of worden hergebruikt dan wel vertraagd naar het oppervlaktewater worden afgevoerd.
Het hemelwater fysiek losmaken van het gemengde rioolstelsel wordt afkoppelen genoemd.
In Rotterdam is niet overal het hemelwater afgekoppeld van de afvalwaterketen. Dit betekent
dat bij hevige neerslag het rioolstelsel nog steeds overbelast kan raken.

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 / 2 Het stedelijk watersysteem en verantwoordelijkheden

9

H

Het komt dan helemaal vol te staan en als het blijft regenen kan er wateroverlast op
straat of in panden optreden. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, is het stelsel
voorzien van overstorten. Via deze noodvoorzieningen kan afvalwater, verdund met
hemelwater, vanuit het rioolstelsel kortstondig geloosd worden op de singels en stadswateren en via de OB-bemaling rechtstreeks op de Nieuwe Maas. Omdat dit een nadelige
invloed kan hebben op de waterkwaliteit probeert Rotterdam dit zoveel mogelijk te
voorkomen.

Perceeleigenaar

Gemeente Rotterdam

Waterschappen

Stedelijk

Aanbieden van afval-

Inzamelen van stedelijk afvalwater

Zuiveren van het stede-

afvalwater

water via een huisaansluitlei-

en afvoeren via de riolering naar de

lijk afvalwater.

ding op het gemeentelijk riool.

zuivering.

Beheer en onderhoud van
huisaansluitleidingen is de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar.
Indien gemeente ontheffing

Rotterdam en de waterschappen hebben er dus beide baat bij om het hemelwater te
scheiden van het vuilwater. De inrichting van de buitenruimte is daarbij zeer belangrijk,
omdat daarin de voorzieningen moeten komen die het mogelijk maken om hemelwater
vast te houden in de bodem en naar de singels of stadswateren af te voeren.

2.3 Gemeente, waterschappen en perceeleigenaren zijn
verantwoordelijk

nvt

heeft van de zorgplicht in het

Onderhoud van de IBA
(optioneel).

buitengebied is particulier zelf
verantwoordelijk om aan de lozingsregels te voldoen.
Hemelwater

De Waterwet en de Wet Milieubeheer regelen dat Rotterdam drie zorgplichten heeft:
• zorgplicht afvalwater: het inzamelen en afvoeren van stedelijk afvalwater;
• zorgplicht hemelwater: verwerken van hemelwater om overlast van water-op-straat te
voorkomen;
• zorgplicht grondwater: het doelmatig treffen van maatregelen in openbaar gebied om
structurele grondwateroverlast en -onderlast te voorkomen.

Zoveel mogelijk verwerken van

Op openbaar terrein: doelmatig ver-

Ontvangen van hemel-

hemelwater op eigen terrein.

werken in de bodem of via hemel-

water en afvoeren via de

waterriool afvoeren naar singels en

singels en stadswateren.

stadswateren.
Afvoeren naar het gemeentelijk

Voorziening aanbieden om aange-

Handhaven waterpeil in

afvalwaterriool of hemelwater-

boden hemelwater van particulier

het oppervlaktewater.

riool, als zelf verwerken niet

terrein in te zamelen en af te voeren

mogelijk is.

naar stadswateren, singels of zuivering.

Ook de waterschappen en particuliere perceeleigenaren hebben een verantwoordelijkheid in het stedelijk watersysteem. Uit de vorige paragraaf blijkt wel dat de afvalwaterketen, het watersysteem en de buitenruimte veel raakvlakken hebben. Logisch dus dat
nauwe samenwerking tussen gemeente, waterschappen en Rijkswaterstaat van groot
belang is voor het functioneren van het totale stedelijk watersysteem. De samenhang in
de verantwoordelijkheden is in tabel1 weergegeven.

grondwater

tabel 1 Verantwoordelijkheden in het stedelijk watersysteem

Op eigen terrein: verwerken in

Op openbaar terrein: doelmatig ver-

Indirect invloed op

de bodem of afvoeren naar sin- werken in de bodem of afvoeren via

grondwaterpeil door

gels en stadswateren.

drainage of hemelwater-

handhaven waterpeil van

riool.

het oppervlaktewater.

Afvoeren naar het gemeentelijk

Inzamelen van overtollig grondwater

drainagestelsel- of hemelwa-

van particulier terrein en verwerken.

terriool, als het leidt tot overlast
op eigen terrein.
oppervlakte-

Loketfunctie voor klachten , meldin-

water

gen en informatieverstrekking.
Verantwoordelijk voor het op profiel

Kwantiteit en kwaliteit

houden en kwantiteit van overige

van het stedelijk binnen-

watergangen.

dijks oppervlaktewatersysteem.
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3 Rekening houden

Ten eerste zijn er de landelijke wetten, regels en taakverdelingen, waaraan gemeenten
moeten voldoen. Daarnaast werkt Rotterdam met de waterschappen aan hetzelfde stedelijk
watersysteem en raken de werkvelden elkaar op veel punten. Ook de mondiale en regionale
ontwikkelingen voor de komende 40 tot 60 jaar zijn van invloed. Deze zullen de stad en de
leefomstandigheden van z’n bewoners veranderen en ook dán moet het afvalwatersysteem
en de afvalwaterketen robuust zijn. In twee strategische plannen, die voor dit GRP van
belang zijn (RAS en Herijking Waterplan 2), zijn deze veranderingen en de gevolgen voor het
afvalwatersysteem al beschreven.

met verschillende
zaken

3.1 Wetten regelen de verantwoordelijkheden
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en het afvoeren van het stedelijk
afvalwater naar een geschikt lozingspunt, bijvoorbeeld een afvalwaterzuivering. Dit is
vastgelegd in de Wet Milieubeheer. In 2008 zijn daar de zorgplichten voor het hemelwater en
grondwater bijgekomen. De Waterwet regelt dat gemeenten ook een inspanningsverplichting
hebben voor het hemelwater en het ondiepe grondwater. De nationale wetgeving regelt ook
dat gemeenten een loketfunctie hebben voor klachten en meldingen over deze onderwerpen.
De Wet Milieubeheer verplicht gemeenten hun werkzaamheden voor het afvalwater, hemelwater en grondwater in een GRP te beschrijven. Rotterdam vernieuwt het GRP om de 5 jaar.

3.2 RoSA versterkt de samenwerking met de waterschappen
De waterschappen zijn samen met Rotterdam aan zet om de wateropgave in stedelijk gebied
op te lossen. Het waterschap heeft de taak te zorgen voor voldoende bergings- en afvoercapaciteit van het oppervlaktewater en de oppervlaktewatergemalen. Daardoor kan Rotterdam
in de toekomst meer hemelwater en grondwater via het oppervlaktewater in plaats van via
het riool afvoeren. Andersom hebben de waterschappen de gemeente ook nodig voor het
beschikbaar maken van grond voor het realiseren van bijvoorbeeld de wateropgave.
De verwevenheid in het stedelijk watersysteem maakt de samenwerking met de drie waterschappen en Rijkswaterstaat noodzakelijk. De waterbergingen zoals langs de Tjalklaan en in
het Zuiderpark en de ondergrondse waterberging Museumpark zijn resultaten van deze
samenwerking. Deze samenwerking is ook van belang voor het vergroten van de doelmatigheid, zoals bedoeld in het landelijke Bestuursakkoord Water (2011) en de doelstelling om de
lasten van de inwoners van Rotterdam zo laag mogelijk te houden. Met het oog op klimaatverandering en de vervangingsopgave van 200 kilometer riolering in deze planperiode,
nemen de opgaven nog wel toe.
Waterschappen en gemeenten (ook gemeente Capelle aan de IJssel heeft zich inmiddels bij
RoSA aangesloten) verwachten hiermee het stedelijk watersysteem efficiënt te kunnen
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beheren en kosten te kunnen besparen. In de bestuurlijke overeenkomst voor de
Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen (RoSA) hebben deze partijen afgesproken
om:
• De doelmatigheid van de afvalwaterketen te vergroten en daarmee de kostenstijging te
beperken (‘meer doen voor minder geld’);
• De toekomstbestendigheid (duurzaamheid) van de afvalwaterketen te vergroten en om de
kwetsbaarheid van het afvalwatersysteem te verminderen;
• De kwaliteit van de dienstverlening en het milieu te verbeteren.

heid van leefomgeving te verbeteren.
• In 2027 voldoen de wateren in de stad aan de wettelijk doelen van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). Samen met de waterschappen heeft Rotterdam dan bereikt
dat het water van de Rotte, de Schie, het Noorderkanaal en de grote plassen helder en
plantenrijk zijn en ecologisch gezond. De waterschappen zijn verplicht deze resultaten te
behalen. De KRW betekent voor de wijkinrichting- en ontwikkelingplannen een zodanige
aanpassing dat de ecologische en waterkwaliteit niet verslechtert. Maatwerk voor de
singels en lokale knelpunten met betrekking tot de waterkwaliteit worden doelmatig
opgelost in de planperiode.

3.3 Drie Rotterdamse plannen hebben raakvlakken

Het Waterplan 2 en daarmee ook de Herijking uit 2013 is op detailniveau uitgewerkt in de
voormalige deelgemeentelijk waterplannen, nu Gebiedswaterplan en met de waterschappen
zijn de kosten van de maatregelen verdeeld. Voorbeelden van maatregelen zijn het actieprogramma “tegel eruit, groen erin” voor het aanmoedigen van perceeleigenaren om hun tuinen
te ontharden, groene daken voor gebouwen en de Blauwe Verbinding op Zuid, een waterverbindingen met regionale zoete wateren. In dicht stedelijk gebied zijn gecombineerde maatregelen mogelijk zoals waterpleinen en (ondergrondse) waterbergingen. In de naoorlogse
wijken is er meer ruimte (en zijn er dus meer kansen) voor open water of wadi’s. Op deze
manier wordt van Rotterdam een aantrekkelijke en klimaatbestendige stad gemaakt.

1 Herijking Waterplan 2
Door de huidige economische situatie, de voortgang van de uitvoering van de maatregelen,
nieuwe inzichten in de waterveiligheid en de ontwikkelingen in de afvalwaterketen was in
2013 een herijking van het Waterplan 2 nodig. Naast de oorspronkelijke drie thema’s
waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit is ook de afvalwaterketen als vierde thema
toegevoegd.
Het doel van de herijking is de verschillende wateropgaven op te lossen en tegelijk bij te
dragen aan een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige stad. Dat betekent bijvoorbeeld een combinatie van de wateropgaven voor het voorkomen van wateroverlast met de
opgave voor vergroening. De volgende punten uit de Herijking Waterplan 2 zijn relevant voor
het GRP 4:
• Er is een forse opgave om droge voeten te houden. In het Nationaal Bestuursakkoord
Water (NBW) van 2011 is met de waterschappen en de provincie afgesproken dat de
inspanningverplichting voor maatregelen tegen wateroverlast in 2027 is uitgevoerd.
• Het is noodzakelijk dat Rotterdam meer investeert in de inrichting van de buitenruimte
door bovengrondse (en ondergondse) voorzieningen aan te leggen die hemelwater
vasthouden, bergen en vertraagd afvoeren.
• Kleine ingrepen in de buitenruimte, in de ‘haarvaten van de stad’, zijn zeer geschikt om
kleine en alternatieve vormen van waterberging te realiseren. Naast de gebruikelijke
grootschalige projecten als herstructurering en sociaal-economische programma’s voor
vergroening en kindvriendelijke wijken koppelt Rotterdam de opgave ook aan kleinschalig
onderhoudswerk op straatniveau voor bijvoorbeeld rioolvervanging en beheer en onderhoud van de buitenruimte. Voorbeelden zijn het verwijderen van verharding en het
vergroenen van verhard oppervlak. Als dit niet mogelijk is dan blijven technische oplossingen zoals ondergrondse waterbergingen of het vergroten van de pompcapaciteit van de
gemalen als laatste alternatief over.
• Rotterdam zet de intensievere samenwerking met de waterschappen door in bijvoorbeeld
RoSA. De partijen verwachten er een kostenbesparing (minder meerkosten) mee te
bereiken, de afvalwaterketen doelmatiger te beheren en tegelijk de kwaliteit en duurzaam-
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2 Rotterdamse Adaptatiestrategie
Het doel van de Rotterdamse Adaptatiestrategie (RAS) is dat Rotterdam in 2025 klimaatbestendig is. Dat houdt in dat in 2025 maatregelen getroffen zijn waarmee in de daaropvolgende decennia, in ieder gebied van Rotterdam, minimaal last en maximaal profijt van klimaatverandering is verkregen. Het betekent ook dat bij de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam
structureel rekening gehouden moet worden met de voorziene klimaatverandering op langere
termijn en de onzekerheid daarover. Voor het thema water is de kern van de RAS een
robuust en veerkrachtig water- en waterveiligheidssysteem dat bereikt kan worden door de
dijken, singels en riolen te optimaliseren, te versterken en te onderhouden, de stedelijke
ruimte en de haarvaten van de stad te benutten en samen te werken. Deze beleidslijn is ook
voortgezet en geconcretiseerd in het programma duurzaam 2015-2018.
Ook in de RAS zijn maatregelen omschreven om wateroverlast door extreme neerslag,
hoogwater buitendijks, verzilting van oppervlaktewater en (te) lage grondwaterstanden door
lange droogteperioden te voorkomen. Voorbeelden zijn hemelwater vasthouden, te infiltreren
en als het niet anders kan vertraagd af te voeren, de bergingscapaciteit van het oppervlaktewater te vergroten en de singels en plassen, gegeven de klimaatverandering, zo optimaal
mogelijk te laten functioneren. Rotterdam bereikt dit door aan te sluiten bij gebiedsontwikkelingen en onderhoudsplannen om de stedelijke ruimte in met name de haarvaten van de stad
te benutten en aan te sluiten bij sociale en maatschappelijke programma’s. Maar ook door
alle relevante partijen (bedrijfsleven, andere overheden, nutsbedrijven en de Rotterdammers)
zoveel mogelijk te betrekken.
12
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3 De Rotterdamse Stijl
De Rotterdamse Stijl (2008) beschrijft een standaardkwaliteit voor inrichting van de buitenruimte. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om inrichtingsprofielen waarin bomen, wegen, water en
voetpaden een eigen plek krijgen. Dit levert een aantrekkelijke, leefbare en veilige werk- en
leefomgeving op. De Rotterdamse Stijl beschrijft voor zes gebieden de kenmerken, waarvan
water er één is. Ook in de Rotterdamse Stijl is het principe van bergen en vasthouden van
hemelwater opgenomen. Omdat niet alle maatregelen in iedere wijk even geschikt en
inpasbaar zijn, is per wijk de kans aangegeven. Voorbeelden daarvan zijn toevoegen van
open water, nieuwe typen bestrating (zoals waterpasserende verharding) en mogelijkheden
voor het scheiden van hemelwater zoals het zichtbaar afvoeren hiervan, ingepast in een
aantrekkelijke buitenruimte.

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 / 3 Rekening houden met verschillende zaken
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4 Rotterdam is al goed

Het GRP 3 is halverwege de planperiode geëvalueerd. Hieruit blijkt dat er in de voorgaande
planperiode al veel is bereikt. Een groot aantal kostbare en complexe projecten is in deze
periode uitgevoerd om het stelsel robuust te houden en te kunnen anticiperen op extreme
neerslag. Zo zijn drie waterpleinen (Bellamyplein, Benthemplein en Kleinpolderplein), twee
ondergrondse waterbergingen (Kruisplein en Museumpark) aangelegd en is 190 km riool
binnen de tijd en het budget vervangen. Gemalen en persleidingen zijn vervangen of
aangelegd, zoals de OB-leiding van gemaal Kerkedijk naar het Zuiddiepje. Door de aanleg
van de OB-leiding bij de Kreekse Boezem is de waterkwaliteit nu sterk verbeterd. Ieder
gebied in Rotterdam heeft een Meerjaren Onderhoudsprogramma Riolen en Grondwater
(MORG). En ten slotte is de implementatie van assetmanagement in 2013 gestart.

bezig

Dit hoofdstuk beschrijft de bereikte resultaten van de zes technische doelen uit het GRP3 en
de ontwikkeling van de rioolheffing.

4.1 De resultaten van het GRP 3 zijn geëvalueerd
Doel 1: Inzameling en transport van stedelijk afvalwater
Nagenoeg alle panden op het gemeentelijk grondgebied van Rotterdam, inclusief de
glastuinbouwbedrijven, zijn voorzien van gemeentelijke riolering of hebben een Individuele
Behandeling van Afvalwater (IBA). Eigenaren van woonboten worden gemotiveerd om hun
woonboten aan te sluiten op de riolering en krijgen daarbij advies van de gemeente. In het
Westelijk Havengebied is het onderzoek naar aansluitingen op persleidingen en indirecte
lozingen van bedrijven afgerond. De bedrijven zijn nu benaderd over deze kwestie. Het
onderhoud van persleidingen en gemalen verloopt volgens plan.
Ook de geplande vervanging van de vrijvervalriolering is gehaald, waarbij indicatoren als
leeftijd, type stelsel, zettingen en hydraulisch functioneren de vervangingsbehoefte van een
vrijvervalriool bepalen. De vervanging gebeurt steeds vaker gebieds- of wijkgericht. Deze
gebiedsgerichte aanpak, die in een geleidelijk proces van afstemming met andere betrokken
partijen tot stand komt, maakt het ook mogelijk om op systeemniveau verbeteringen aan het
riool door te voeren.
Samen met Rioned en TNO is in de planperiode van het GRP3 gestart met het werken aan
een beoordelingsmodel voor persleidingen. In de komende planperiode verzamelt Rotterdam
de benodigde gegevens, toetst het model en gaat het model ook daadwerkelijk toepassen.
Rotterdam gaat deze planperiode de inspectiemethode voor de riolering verder verfijnen om
nog beter een afweging te kunnen maken of een riool moet worden gerepareerd of vervangen.

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 / 4 Rotterdam is al goed bezig
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Doel 2: Doelmatige inzameling, transport en verwerking van hemelwater
Hoogtepunten voor Rotterdam waren de officiële opening van de waterpleinen Benthemplein
(2013) en Bellamyplein (2012), de ondergrondse waterberging op de Kruispleingarage (2013)
en de ondergrondse waterberging in de Museumparkgarage (2010). De regenradar (2015) op
het Gebouw Delftse Poort is een modern middel om op actuele neerslaginformatie te
anticiperen en de opvang en afvoer van grote hoeveelheden hemelwater voor te bereiden.
Ook de hemelwatermatrix, een afwegingskader voor het gescheiden inzamelen en transporteren van hemelwater en huishoudelijk afvalwater draagt daaraan bij. Eén van de toepassingen uit de matrix (de waterpasserende verharding) is onderdeel van de Rotterdamse Stijl.

die met rioolbeheer te maken hebben, zijn in voorbereiding of uitgevoerd.
Ten slotte zet Rotterdam de lijn door die ze in de vorige planperioden al heeft ingezet: steeds
doelmatiger en duurzamer werken, buizen van gerecycled pvc gebruiken, mogelijkheden
voor verdere CO2-reductie onderzoeken en gemalen energiezuiniger maken (het gemaal van
de toekomst).
Doel 5: Actief communiceren met Rotterdammers en bedrijven
Actief communiceren betekent dat Rotterdam op haar bewoners afstapt. Met buurtbezoeken,
bewonersavonden, individueel contact en via het Waterloket spreekt ze met hen over en
betrekt ze de Rotterdammers bij haar plannen en activiteiten. Zo is bijvoorbeeld bij het
aanleggen van een grootschalig project in de buitenruimte, zoals een waterplein, aan de
bewoners in de omgeving gevraagd mee te denken over de inrichting en gebruik van het
waterplein.

Met het stimuleringsprogramma “groene daken”, dat met behulp van het Waterloket en
buurtbezoeken onder de aandacht is gebracht, zijn Rotterdammers enthousiast gemaakt om
op hun perceel hemelwater vast te houden: ongeveer 140.000 m2 aan groen dak is de
afgelopen 5 jaar aangelegd. Het zijn allemaal effectieve manieren om water-op-straat
situaties te voorminderen en de werking van overstorten op de singels te voorkomen.

Via het Waterloket en met buurtbezoeken motiveert ze Rotterdammers om hemelwater op
hun eigen perceel vast te houden. Medewerkers uit de organisatie geven voorlichting over en
lessen in watermanagement op middelbare scholen en begeleiden stagiaires en afstudeerders. Op Open Monumentendag of bij aanvragen voor rondleidingen informeren de gemeente veel belangstellenden over het Rotterdams rioolstelsel en de ondergrondse en bovengrondse waterbergingen.

Rotterdam staat mede door deze projecten wereldwijd op de ‘Waterkaart’ en is bekend als
innovatieve stad die hemelwatermaatregelen in dicht stedelijk gebied kan en wil uitvoeren.
Doel 3: Overlast en veiligheidsrisico’s voor de gemeenschap voorkomen
Het Rotterdamse stedelijk watersysteem is robuust. Dat blijkt onder andere uit herberekeningen, die inzicht geven in het hydraulisch functioneren van het systeem. Het rioolstelsel kan
de gevallen neerslag volgens de ontwerpnormen verwerken zonder dat er water-op-straat
optreedt. Dat het stelsel robuust is blijkt ook uit de evaluaties van extreme neerslag gebeurtenissen die er zijn geweest. Er was gelukkig beperkt sprake van water-op-straat situaties,
ernstige verkeershinder en ondergelopen woningen en bedrijven.

In die communicatie is ook aandacht voor verantwoordelijkheden van de Rotterdammer zelf.
Buitendijks wonende Rotterdammers bijvoorbeeld krijgen informatie over de overstromingsrisico’s en de maatregelen die ze in zo’n situatie kunnen nemen. De actie “tegel eruit, groen
erin”, die Rotterdammers stimuleert om hun eigen terrein te vergroenen, en de actie tegen
vet en doekjes in het riool, zijn hier voorbeelden van. De proactieve houding naar
Rotterdammers is één van de belangrijkste uitgangspunten voor het jaarlijkse communicatieplan. De hoofdthema’s zijn informatieverstrekking, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van bewoners, educatie, innovatie en duurzaamheid.

Incidenten met klachten over (rioolgerelateerde) stankoverlast komen nauwelijks voor en de
weinige gevallen die er waren zijn onderzocht en verholpen. Met lokale maatregelen zijn
problemen weer opgelost. En tenslotte is de afgelopen 5 jaar weer meer hemelwater
afgekoppeld, waardoor er tijdens hevige neerslag minder afvalwater op de singels is overgestort en water-op-straat situaties zijn voorkomen.

Doel 6: Zorgen dat grondwater geen structurele belemmering is voor het grondgebruik
Het peilbuizenmeetnet is met meer dan 300 peilbuizen uitgebreid tot circa 2000. De meetgegevens zijn te raadplegen via het internet. Met informatie over de grondwaterstanden is de
relatie tussen de actuele grondwaterstand en de meldingen en klachten over (grond)
wateroverlast en –onderlast af te leiden. Bij een gebiedsontwikkeling of vervanging van
riolering is dan op hoofdlijnen bekend waar rekening mee gehouden moet worden. Indien
nodig legt de gemeente grondwater voorzieningen aan zoals drainage, IT-riolen, waterpasserende verharding en wadi’s.

Doel 4: Negatieve effecten op het milieu minimaliseren
De maatregelen uit de gebiedswaterplannen (voormalige deelgemeentelijke waterplannen),
die gericht zijn op het voorkomen van negatieve effecten van riooloverstorten op de oppervlaktewaterkwaliteit, zijn voor een groot deel uitgevoerd.
Bij de Herijking van het Waterplan 2 is met de waterschappen afgesproken om vóór 2018
ongeveer de helft van de overstortlocaties, die nog resteren en die een knelpunt vormen in
het waterkwaliteitsspoor, op te heffen. De overige maatregelen uit de gebiedswaterplannen,
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In 2014 is aan de hand van een aantal praktijkgevallen de grondwaterkwantiteitsnota uit 2011
geëvalueerd. Hieruit blijkt dat:
• De criteria, waarmee structurele grondwateronderlast objectief is vast te stellen, nog niet
is bepaald.
• De criteria voor structurele grondwateroverlast niet toepasbaar zijn in zettingsgevoelige
gebieden als gevolg van omgevingsinvloeden van bijvoorbeeld niet onderheide bebouwing.
• Het moeilijk is om op een objectieve manier te bepalen of een maatregel doelmatig is.

Tabel 2 Ontwikkeling van de rioolheffing (in euro) per huishouden in de planperiode 20112015
Jaar

2011

2012

2013

2014

2015

Tariefsontwikkeling conform GRP 3

183,20

183,20

189,10

195,20

201,40

183,20

187,70

195,80

177,10

178,80

(prijspeil 2011)
Werkelijke tariefsontwikkeling

In het GRP3 is de aanpak voor de meest urgente funderingsrisicogebieden (gebieden met
houten paalfunderingen, die risico op paalrot als gevolg van droogstand lopen) vastgelegd.
De ambitie was om vóór 2021 in deze gebieden tachtig km (lekke) riolering te vervangen.
Deze ambitie was echter onvoldoende onderbouwd. Gebleken is dat voor een zorgvuldige
aanpak in deze gebieden eerst meer onderzoek nodig is naar de relaties tussen riolering,
grondwater en funderingsschade. Naast een lage grondwaterstand zijn er nog andere
oorzaken van funderingsschade. Bovendien is het niet altijd zo dat een lage grondwaterstand
veroorzaakt wordt door het riool.
De in GRP3 genoemde tachtig kilometer zijn gebaseerd op de aanwezige kilometers
rioolstelsel ouder dan 1980 in de risicogebieden. In al deze gebieden is/wordt onderzoek
uitgevoerd en worden er zonodig maatregelen genomen. Dit wordt uitgevoerd in nauwe
samenwerking met bewoners (eigenaren) en/of woningcorporaties, omdat zij een eigen
verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de aanpak van de funderingsproblematiek. Het
door de gemeente vervangen van het riool alléén biedt daarvoor geen oplossing. Tijdens de
planperiode van GRP4 intensiveert Rotterdam de werkwijze ten aanzien van dit onderwerp.

4.3 Benchmark: Rotterdam doet het goed
Rotterdam heeft in 2013 meegedaan aan de landelijke Benchmark Rioleringszorg. Hierin
worden de resultaten vergeleken met die van andere, vergelijkbare gemeenten. Op hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste conclusies:
• Op het onderdeel ‘stelselkenmerken en organisatie’ scoort Rotterdam goed tot uitstekend.
Een slechte bodemopbouw en een grotendeels gemengd stelsel zorgen voor complexer
en intensiever onderhoud. Rotterdam realiseert dit met relatief weinig personeel in de
binnen- en buitendienst.
• Ook op het onderdeel ‘kwaliteit en functioneren’ doet de gemeente het goed. Het aantal
rioolgerelateerde meldingen en klachten is ten opzichte van 2009 met 24% gedaald en het
aantal schadeclaims is gelijk gebleven. Rotterdam is koploper voor wat betreft de vervanging van de riolering en het voorbereiden van het stelsel op de veranderende neerslagintensiteit (waterpleinen en ondergrondse waterberging).
• Op het onderdeel financiën scoort de gemeente uitstekend. Het meest in het oog springt
de vorm van financiering (directe afboeking van de vervangingsinvesteringen) die maakt
dat de rioolheffing op de korte en lange termijn evenwichtig is. De hoogte van de rioolheffing is gemiddeld in vergelijking met de andere drie grote steden.

4.2 Ontwikkeling van de rioolheffing in de periode 2011-2015
Tot en met 2013 heeft de ontwikkeling van de rioolheffing de voorgestelde lijn uit het GRP 3
gevolgd. In 2014 is de rioolheffing eenmalig naar beneden bijgesteld en is de totale vervangingsopgave voor de periode 2011-2015 aangepast van 200 km naar 190 km. In 2015 is de
hoogte van de rioolheffing op het niveau gebleven van 2014. Hiermee blijven de inkomsten
uit de rioolheffing onder het gewenste niveau conform het GRP 3. Om de doelstellingen uit
het GRP3 toch te kunnen halen is de bestemmingsreserve Riolen en Rioolgemalen volledig
gebruikt. In tabel 2 is de ontwikkeling van de rioolheffing weergegeven.
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4.4 Een aantal aanbevelingen krijgt vervolg in het GRP 4
De afgelopen jaren is, samen met de waterschappen, hard gewerkt aan het in stand houden
en succesvol verbeteren van het stedelijk watersysteem in Rotterdam. Er is gestructureerd
en planmatig gewerkt: onderzoeken en maatregelen zijn grotendeels uitgevoerd tegen de
maatschappelijk laagst mogelijke kosten. Uit de evaluatie komt een aantal aanbevelingen
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Aanbeveling 3: “Geef meer prioriteit aan de inspectie van oude riolen (> 40 jaar) en breng
de toestandsaspecten in kaart om de vervanging van riolen effectiever en doelmatiger aan te
pakken. Leg hierbij de inspectiestrategie van te voren vast (in het GRP of andere beleidsdocumenten) en stel de gewenste inspectiefrequenties zodanig op dat een doelmatige inzet
mogelijk is. Leef deze gewenste inspectiefrequenties na en rapporteer aan de raad over de
gevolgen van eventuele afwijkingen.”
De uitvoering van deze aanbeveling wordt meegenomen in de doorontwikkeling van risicogestuurd assetmanagement binnen het cluster Stadsbeheer, zie ook §8.2.1. Voor het risicogestuurd beheer is het nodig om de voorzieningen, zoals de riolen, planmatig te inspecteren en
risico analyses te maken door de inspectiegegevens te beoordelen. Met meer en betere
inspectiegegevens is het mogelijk betere afwegingen te maken. In het proces van asset
management worden deze gegevens ook vastgelegd zodat er altijd analyses gemaakt
kunnen worden over de gemaakte keuzes. In de planperiode van het GRP actualiseert
Rotterdam dan ook de inspectiestrategie voor de vrijvervalriolering, zie §8.4.2.

voort die een vervolg krijgen in dit GRP 4:
• Opstellen van beheerplannen voor vrijvervalriolering, gemalen, persleidingen en drainage.
• Verdere implementatie van assetmanagement in de organisatie.
• Uitvoeren van het gemeentelijk grondwaterbeleid, waaronder het vervangen van drainerende vrijvervalriolering in funderingsrisicogebieden.
• Beheer en onderhoud van hemelwatervoorzieningen.
• Implementeren van 3Di waarmee Rotterdam water-op-straat in beeld kan brengen.

4.5 Aanbevelingen van de Rekenkamer Rotterdam
In 2015 heeft de Rekenkamer Rotterdam onderzoek gedaan naar de rioleringszorg in
Rotterdam (Leidingen onder druk, Rekenkamer Rotterdam 2015). Dit onderzoek is uitgevoerd
omdat de rioleringszorg een groot aandeel heeft in de lokale lasten, de riolering een grote
vervangingswaarde heeft en dat een goed functionerende riolering van groot belang is voor
Rotterdam om een gezonde en aantrekkelijke stad te zijn met een robuust stedelijk watersysteem. Deze paragraaf beschrijft de aanbevelingen die de Rekenkamer Rotterdam doet en
hoe deze een plek hebben gekregen in dit GRP.

Aanbeveling 4: “Bepaal de toegestane/acceptabele mate van zetting van riolen en werk
ingrijpmaatstaven voor het aspect zettingen uit, om doelmatige vervangingsplannen te
kunnen maken, die passen bij de gebiedsgerichte aanpak. Maak hierbij zonodig onderscheid
in gebieden, soorten riolen en/of andere risicofactoren. Leg de strategie, werkwijze en
planning vast voor het verkrijgen van actuele informatie over de zetting van de riolen. Leef
deze planning na en rapporteer de raad over de gevolgen van eventuele afwijkingen.”
De onderbouwing van de keuzes die worden gemaakt waar het rioolvervanging betreft wordt
beter vastgelegd, zie ook §8.4.2 (opgave 19). De uitvoering van deze aanbeveling wordt ook
meegenomen in de doorontwikkeling van risicogestuurd assetmanagement, zie ook §8.2.1.
Voor het risicogestuurd beheer van de vrijvervalriolering, welke riolen moeten als eerste
vervangen worden zijn zettingsgegevens van de riolen belangrijk. De mate van zetting is een
van de belangrijkste criteria waarop de beslissing is gebaseerd om het rioolstelsel te
vervangen. Naast inspectiegegevens worden daarom ook de zettingsgegevens van riolen
ingemeten, vastgelegd en geanalyseerd. De gebiedsgerichte aanpak inclusief de planning op
wijkniveau voor de rioolvervanging wordt vastgelegd in de Meerjaren Onderhoudsbehoefte
Riolen en Grondwater (MORG). Het college informeert de raad als dat nodig is voor de door
de raad uit te voerencontrole op hoofdlijnen, zie ook §8.6.4.

Aanbeveling 1: “Er is sprake van een spanningsveld tussen het rioolheffingstarief, de
hoeveelheid rioolvervanging en de huidige financieringswijze van vervangingsinvesteringen.
Bepaal het gewenste rioolvervangingstempo, met inachtneming van de minimale vervanging
van 40 km per jaar om de kwaliteit van de riolering te waarborgen en zie erop toe dat, ook bij
de gebiedsgerichte aanpak, de ‘juiste riolen’ (riolen met ernstige schade of overmatige
zetting) worden vervangen. Leg bij rioolvervangingen voor het einde van de levensduur de
afweging van de voor- en nadelen van die vroegtijdige vervanging vast.”
De uitvoering van deze aanbeveling wordt meegenomen in de doorontwikkeling van risicogestuurd assetmanagement, zie ook §8.2.1. Voor het risicogestuurd beheer van de riolering
worden veel gegevens verzameld zoals inspectie- zettings- en leeftijdgegevens. Deze
gegevens gebruikt Rotterdam om te bepalen welke riolen in aanmerking komen om vervangen te worden. De strategie voor de vervanging van vrijvervalriolering, gemiddeld 40 km per
jaar, wordt voortgezet, zie ook §8.4.2..
Aanbeveling 2: “Houd vast aan de huidige financieringswijze voor rioolvervanging en
overweeg ook om de huidige financieringswijze voor vervangingsinvesteringen toe te passen
op de verbeteringsmaatregelen.”
De huidige financieringswijze blijft gehandhaafd voor rioolvervanging, zie ook §9.3.5. Deze
financieringswijze wordt en zal niet worden toegepast op verbeteringsmaatregelen, omdat
deze investeringen jaarlijks aanzienlijk in omvang fluctueren. De huidige financieringswijze
biedt alleen financiële voordelen als er sprake is van een redelijk constante investering per
jaar. In dat geval kan de jaarlijkse investering gelijk zijn aan de jaarlijkse afschrijving (ideaalcomplex) Deze situatie doet zich enkel voor bij vervangingsinvesteringen.
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Aanbeveling 5: “Houd de gegevens van de vervangen riolen bij zodat de vervangingskeuzes
achteraf controleerbaar zijn op doelmatigheid en juistheid.”
De uitvoering van deze aanbeveling wordt meegenomen in de doorontwikkeling van risicogestuurd assetmanagement, zie ook §8.2.1. Dit houdt in dat de gegevens, die betrokken zijn bij
de vervangingskeuze van een voorziening, bewaard blijven voor eventuele analyses achteraf.
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Aanbeveling 6: “Er worden relatief hoge kosten van het planmatig reinigen per eenheid riool
en kolken doorberekend door Schone Stad (voormalig Roteb). Kom met voorstellen om deze
eenheidskosten te verlagen.”
Het college staat voor een doelmatige aanpak van haar activiteiten tegen zo laag mogelijke
kosten. Het college zal proberen de kosten met betrekking tot kolk- en rioolreiniging verder te
verlagen. Dit is onderdeel van de doorontwikkeling van Schone Stad Stadsbeheer en valt
daarmee buiten het kader van dit GRP.
Aanbeveling 7: “Informeer de raad voor de behandeling van het nieuwe GRP 4 over de
mogelijke beleidskeuzes, met inachtneming van een minimale vervangingstempo van 40 km
per jaar en handhaving van de huidige financieringswijze. Geef hierbij de gevolgen op korte
en lange termijn aan. Vermeld tevens richting de raad het dekkingspercentage van de
rioolheffing bij de vaststelling ervan om de kostendekkendheid inzichtelijk te maken.”
Het college informeert de raad als dat nodig is voor de door de raad uitgevoerde controle en
sturing op hoofdlijnen. Het vaststellen van een nieuw GRP is voor de raad het aangewezen
moment om mede de richting te bepalen die de stad kiest. De opgave voor de planperiode
2016-2020 bestaat uit een verzameling aan onderzoeken en maatregelen die uitgevoerd
moeten worden. Binnen dit pakket aan maatregelen kunnen vijf speerpunten onderscheiden
worden. Het college informeert de raad jaarlijks over de voortgang van:
• Vervanging van vrijvervalriolering ,collecteurriolen, gemalen en persleidingen voor het in
stand houden van het robuuste Rotterdamse stelsel, zoals hoeveel km riool is er in het
afgelopen jaar vervangen, welke gemalen zijn er gerenoveerd e.d.
• Grondwater: welke gebieden met risico op funderingsschade zijn onderzocht, welke
maatregelen zijn uitgevoerd en hoeveel km riool is er in deze gebieden vervangen?.
• Voortgang implementatie en doorontwikkeling van assetmanagement. Rotterdam voert
asset management stap voor stap in door bijvoorbeeld de beheerstrategie voor de
rioolinspecties te actualiseren, de strategie en werkwijze van zetting op rioolvervanging te
formuleren en de gegevens vast te leggen van de vervangen riolen. De raad wordt jaarlijks
over de voortgang geïnformeerd.
• Voortgang in de ontwikkeling van het watersysteem van de toekomst. Gerapporteerd
wordt welke maatregelen Rotterdam heeft uitgevoerd om het stedelijk watersysteem
robuust te houden en welke innovaties toegepast zijn om droge voeten te kunnen houden.
• Informatie verstrekken aan en participatie met bewoners. Welke communicatiemiddelen,
acties en activiteiten zijn ingezet.

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020
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5 Het Rotterdamse

5.1 Rotterdam beheert een uitgebreid stedelijk watersysteem
Om een indruk te geven van de omvang van de riolering in Rotterdam: Rotterdam heeft
ongeveer 2.400 km vrijvervalriolering, 927 natte-put en microgemalen en meer dan 300 km
persleiding waarmee het stedelijk afvalwater en hemelwater wordt ingezameld en afgevoerd
naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Een totaal overzicht van de voorzieningen in
de riolering die bij de gemeente in beheer zijn, is opgenomen in bijlage 2.

stelsel is robuust

De negen RWZI’s van de waterschappen verwerken jaarlijks circa 80 miljoen m3 van een
mengsel van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De namen van de RWZI’s
inclusief het gebied waarvan ze het afvalwater zuiveren zijn in figuur 2 weergegeven. De
RWZI’s Dokhaven en Kralingseveer zuiveren het afvalwater van het dicht stedelijk gebied en
nemen daarmee het grootste deel voor hun rekening. Voor de zuiveringen stuurt een centraal
sturingssysteem de gemalen aan om het afvalwater zo gelijkmatig mogelijk af te voeren. Het
gezuiverde afvalwater (effluent) lozen zij daarna op de Nieuwe Maas.
figuur 2 Overzicht afvalwaterzuiveringseenheden met de naam van de RWZI

Vanaf de jaren ‘50 zijn grote hoeveelheden riolering aangelegd, zie figuur 3. Het aantal
0
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voorzieningen voor de gescheiden verwerking van afvalwater en hemelwater groeit in
verhouding tot het aantal kilometers gemengd riool. Dit geeft aan dat de gemeente inspeelt
op de verwachte veranderingen in neerslagpatronen en dat hemelwater zowel boven- als
ondergronds verwerkt wordt.

DIT-riolen (een 3-in-1-leiding voor Drainage, Infiltratie en Transport), wadi’s, waterpasserende verharding en infiltratiekratten. Of berging in bijvoorbeeld waterpleinen, die op een
innovatieve manier hemelwater vasthouden en tegelijk een aantrekkelijke, groene, multifunctionele en robuuste buitenruimte mogelijk maken.

figuur 3 Overzicht van de lengte aangelegde vrijvervalriolering

5.2 Rotterdam kijkt naar het functioneren in theorie en in de praktijk

gemeengd riool

vuilwater riool

Ze toetst het functioneren van de riolering op vier manieren:
1 Theoretische toetsing (periodiek) van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren.
2 Toetsing in de praktijk door te monitoren (gevolgen van zetting voor hydraulisch functioneren).
3 Inspecteren van de toestand van de riolering.
4 Oplossen van klachten en meldingen.
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Het functioneren van de Rotterdamse riolering is in eerste instantie theoretisch bepaald met
behulp van berekeningen van een bemalingsgebied, Daarvoor is het uitgangspunt een
regenbui met een intensiteit die eens in de 2 jaar voorkomt. Ieder riooldistrict wordt gemiddeld eens in de 10 jaar op deze manier doorgelicht. Klimaatontwikkelingen, gebiedsontwikkeling, nieuwe aanleg en vervangingen zijn erin meegenomen.
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Uit de berekeningen blijkt of het stelsel naar verwachting functioneert, hoeveel water het
stelsel kan verwerken en hoeveel water-op-straat situaties kunnen voorkomen. Wijkt het
theoretisch functioneren af van de verwachting, dan is het mogelijk om met het rioleringsmodel ook de effecten door te rekenen van theoretische maatregelen die in het model zijn
ingevoerd. Voor uitvoering van de maatregelen worden de waterschappen geraadpleegd. Het
instrumentarium om de stroming van hemelwater over straat te modelleren en de mogelijke
effecten van maatregelen in beeld te brengen is sterk in ontwikkeling.
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De in Rotterdam beperkt aanwezige glastuinbouw is aangesloten op (druk)riolering. Naast
het huishoudelijk afvalwater zamelt de gemeente ook het proceswater in en voert het af naar
de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dit proceswater kan meststoffen en bestrijdingsmiddelen
bevatten. Om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water is landelijk met de glastuinbouwsector afgesproken dat deze voor 2027 een (nagenoeg) nullozing heeft naar de
riolering, oppervlakte- en grondwater. De bedrijven en het waterschap sluiten aan bij lopende
onderzoeksprogramma’s. De gemeente heeft hier geen taak.

De berekeningen beschrijven ook per gebied het milieutechnisch functioneren oftewel hoe
groot is de theoretische vuilemissie uit het gemengde rioolstelsel op het oppervlaktewater.
Deze gegevens gebruiken de waterschappen om te kunnen toetsen of de theoretische
vuilemissie uit een overstort een knelpunt kan opleveren voor de waterkwaliteit van de
singels en stadswateren.

In de jaren ’70 van de vorige eeuw is in de nieuwbouwwijken begonnen met de aanleg van
een gescheiden riolering. Sinds circa 10 jaar vindt dit ook plaats bij herstructurering of
vervangingswerkzaamheden in bestaande wijken en in dicht stedelijk gebied. In een periode
van10-20 jaar is zodoende circa 320 kilometer hemelwaterriool aangelegd. Om praktische
redenen is in bestaand gebied alleen het afstromend hemelwater van de wegen gescheiden.
De dakvlakken blijven op het vuilwaterriool aangesloten. Hier is een gemengd stelsel in
combinatie met een hemelwaterriool ontstaan.

Rotterdam vergelijkt het theoretisch functioneren met de meetgegevens (functioneren van
gemalen en de belangrijkste overstorten) uit de praktijk. Deze vergelijking maakt duidelijk of
de theoretische berekeningen een voldoende nauwkeurig beeld geven.
Ook inspectiegegevens geven waardevolle informatie over het werkelijk functioneren van de
riolering. Klachten en meldingen, de inspectiegegevens en de meetgegevens geven samen

Verwerking van hemelwater kan ook op andere manieren, zoals infiltratie in de bodem via
Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 / 5 Het Rotterdamse stelsel is robuust

20

H

veel informatie over het werkelijk functioneren van de riolering en met deze informatie is te
bepalen of eventueel nader onderzoek noodzakelijk is.

resultaten en het deskundig oordeel van de beheerder.
De toestand van persleidingen is lastig te beoordelen, want vanwege de hoge druk in de
leiding is video camera inspectie tijdens normale bedrijfsvoering niet mogelijk. Het is namelijk
niet mogelijk voor een lange periode de persleiding buitenbedrijf te zetten zonder ongewenste consequenties voor het milieu (extra overstorten op oppervlaktewater). In de afgelopen
periode is hiernaar onderzoek gedaan om te komen tot goede criteria voor de vervanging van
persleidingen, in hoofdstuk 8 wordt hier verder op ingegaan.

5.3 De toestand en functioneren van het stedelijk afvalwaterstelsel is
goed
5.3.1 Toestand van de afvalwater- en hemelwatervoorzieningen
Afvalwaterriolering
De rioolinspecties geven een totaalbeeld van de stabiliteit, afstroming en waterdichtheid van
het rioolstelsel. Deze informatie gebruikt Rotterdam voor het plannen van de reparatie- en
vervangingswerkzaamheden. Er zijn twee inspectiemethoden: globaal (met putvideo) of
gedetailleerd (met rijdende camera). Beoordeling van de inspecties van vrijvervalriolen vindt
plaats op basis van de Nederlandse Norm NEN3398 ‘Buitenriolering’ (Europese Norm
NEN-EN 13508-2).

5.3.2 Het functioneren van de vrijvervalriolering
Het stelsel heeft een grote bergingscapaciteit
Het Rotterdamse afvalwaterstelsel functioneert goed. Zelfs bij extreem hevige neerslag,
zoals de bui in de zomer van 2013, is er geen sprake van verminderde bedrijvigheid of
ontwrichting van de stad door wateroverlast. Slechts op enkele plaatsten in de stad komt
water-op-straat en overstorten op de singels en stadswater voor met naar verwachting
minimale effecten en schade.

Sinds 1987 is in totaal circa 67% van het vrijvervalstelsel door middel van putvideo inspectie
geïnspecteerd. Gedetailleerde inspecties voert Rotterdam risicogestuurd uit. Van de
(onderheide) collecteurriolen zijn circa 45% sinds 2010 gedetailleerd geïnspecteerd. De
toestand van deze collecteurriolen, de transportriolen die als slagaders fungeren in het
rioolstelsel, is daardoor nu bijna voor de helft in beeld.

Rotterdam is wat dat betreft uniek. Dat heeft met de eerder genoemde overstortbemaling
(OB-bemaling) en de grote capaciteit van de rioolgemalen te maken. Die zorgen er gezamenlijk voor dat er bij zulke buien weinig situaties met water-op-straat ontstaan. Ook dragen de
waterpleinen, de ondergrondse waterbergingen en de vergroening van de wijken hieraan bij.

Voor risicogestuurd beheer of assetmanagement is gedetailleerde en actuele informatie
nodig over de toestand en het functioneren van het hele stelsel. Dit geldt in het bijzonder
voor één van de belangrijkste faalmechanismen, namelijk zetting. Rotterdam zal daarom de
huidige inspectiestrategie in de planperiode van het GRP 4 tegen het licht houden. In
hoofdstuk 8 komt dit onderwerp terug.

Het riool vraagt wel om goed gedrag van de Rotterdammers. Het functioneren van het stelsel
hangt mede af van wat zij via het riool afvoeren. Frituurvet en vochtige doekjes zorgen
bijvoorbeeld voor verstopping in het rioolstelsel en van de pompen in de gemalen, de afvoer
is dan niet meer te garanderen.

Hemelwaterriolering
Hemelwater is van zichzelf schoon. Hemelwaterriolen vervuilen niet snel en om die reden is
inspectie en reiniging minder noodzakelijk dan bij vuilwaterriolen. Hemelwatervoorzieningen,
zoals waterpleinen, infiltratiekratten, waterpasserende verharding, wadi’s e.d. zijn relatief
nieuw. In de komende planperiode krijgen deze voorzieningen een structurele plaats in het
beheer door standaard beheerprotocollen op te stellen.

Een beperkte mate van water-op-straat en overstorten is acceptabel
In extreme situaties is water-op-straat niet te voorkomen. Soms blijft overstorten nodig,
hoewel Rotterdam dit zoveel mogelijk probeert te voorkomen, om het voor huishoudens in
nagenoeg alle situaties mogelijk te maken hun afvalwater op het riool te lozen en droge
voeten te houden in de stad.
De berging en de afvoercapaciteit van het oppervlaktewater is lokaal kleiner dan het rioolstelsel. Het oppervlaktewatersysteem is in het verleden ontworpen voor een veel kleinere stad
en in de 19e en eerste helft van de 20e eeuw zijn veel stadswateren gedempt ten bate van
de bedrijvigheid en bereikbaarheid. Bij extreme neerslag kunnen flinke peilstijgingen
optreden met als gevolg dat oppervlaktewater overloopt in het rioolstelsel. Daarmee verkleint
het de berging in het rioolstelsel op een moment waarop juist daar een grote afvoercapaciteit
gewenst is.

Gemalen en persleidingen
De inspecties van de grote gemalen geven een beeld van het functioneren van de installaties
en de procesvoering van de afvalwaterstromen. Het Meerjaren Renovatieprogramma schrijft
voor dat Rotterdam periodiek groot onderhoud uitvoert voor de 39 grootste gemalen. Voor
een doelgerichte aanpak van dat onderhoud zijn de inspectieresultaten van belang. Het
onderhoud van de overige circa 887 gemalen vindt jaarlijks plaats aan de hand van inspectie-
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Zettingen maken het ingewikkeld
Door de geografische ligging (deltastad aan de oever van een grote rivier) is Rotterdam
grotendeels gebouwd op een slappe bodem. Samen met de menselijke activiteit heeft dit
gezorgd voor een niet homogene bodemopbouw met lokaal sterk verschillende zettingen en
lokaal een hoge kweldruk. Het rioolstelsel is gevoelig voor deze zettingsverschillen.

eigenaar of bewoner te kunnen adviseren in de volgende stap naar een oplossing. Indien het
probleem zich bevindt in de huisaansluitleiding is de woningeigenaar echter zelf verantwoordelijk voor het oplossen hiervan.
Daarnaast blijkt in de praktijk dat woningeigenaren hun huisaansluiting voor afvalwater
onbedoeld aansluiten op het schoon hemelwaterriool in plaats van op het afvalwaterriool. Zo
komt huishoudelijk afvalwater rechtstreeks in het water van de singels of stadswateren
terecht. De belangenvereniging voor rioolbeheer (Rioned) schat in dat in Nederland 2 á 3%
van de huisaansluitingen verkeerd zijn aangesloten. Dit zorgt voor onbedoelde extra vervuiling van het oppervlaktewater. De eigenaar is verantwoordelijk en heeft de taak om de
verkeerde aansluiting te herstellen.

Door de zettingsverschillen is het moeilijker om het afvalwater onder vrijverval te laten
afstromen. De collecteurriolen zijn namelijk onderheid, net als enkele overstorten, en
verzakken niet. Maar de vrijvervalriolen, die het afvalwater aanleveren uit de wijk, zakken wel
en na verloop van tijd is de kans groot dat het vrijvervalriool onder het niveau van de
collecteurriolen komt te liggen waardoor een goede afstroming niet meer mogelijk is (gevolg
vaker reinigen). Daarnaast zakt de vrijvervalriolering ook nog ongelijkmatig en dat veroorzaakt breuken, lekkage en opsluitingen. Gebroken huisaansluitingen zijn ook een gevolg van
ongelijkmatige zettingen.

Sturing in de riolering voor het reduceren van de emissie op het oppervlaktewater
De samenwerking in de afvalwaterketen in Rotterdam is gestart sinds eind jaren negentig in
het kader van het Waterplan I. Om stadsbreed de vereiste emissiereductie voor de hele
afvalwaterketen te bereiken hebben de gemeente en de drie Rotterdamse waterschappen
gezamenlijk afgesproken een Centrale Automatische Sturing (CAS) voor het rioolstelsel van
Rotterdam op te zetten. CAS moet leiden tot een rendementsverbetering van de zuivering
Dokhaven en een verminderde vuilemissie op het geheel van de singels en de Maas, via de
overstorten en de overstortbemalingen.

De zettinggevoelige gebieden en de eventueel aanwezige hoge kweldruk vormen ook een
risico voor grondwateroverlast. Paragraaf 5.4.3 gaat dieper in op de oorzaken en gevolgen
van een te lage en te hoge grondwaterstand.
De niveauverschillen die door de zetting ontstaan zorgen er ook voor dat het een ingewikkelde ingreep is om bij rioolvervanging maatwerk te leveren. Dat raakt vaak veel particuliere en
private belangen. Bij iedere rioolvervanging vindt de afstemming met die belangenpartijen
plaats in de gebiedsprocessen. Naast het belang van het geven van goede informatie aan de
huiseigenaren via brieven en bewonersbijeenkomsten is het van belang om met deze
bewoners in gesprek te gaan om zoveel mogelijk en doelmatig rekening te kunnen houden
met alle belangen en zonodig maatwerk te kunnen leveren.

Het overall beeld van de bijdrage van CAS aan een goed rioolbeheer is positief. Met CAS is
een groot deel van de oorspronkelijke doelstellingen gehaald en verdere verbetering is nodig
om de keten als geheel doelmatiger te laten functioneren.
Sinds 2012 werken de gemeente en de drie waterschappen samen aan een verbrede
evaluatie van de effecten van de centrale sturing van de gemalen op de werking van de
zuivering. In 2013 is dat voortgezet in het samenwerkingsverband RoSA. In de werkgroep
Centrale sturing vanuit RoSA is een nieuw inzicht verkregen in de huidige centrale sturing in
de riolering. De rioolbeheerder en waterkwaliteitsbeheerders werken samen aan een nieuw
kader voor een nieuw sturingssysteem waarbij rekening wordt gehouden met beleidsdoelstellingen in de gehele afvalwaterketen. Noodzakelijk hierbij is dat de werking van de riolering
naast de werking van de RWZI gelegd wordt.

Klachten en meldingen
Meldingen van storingen en klachten van Rotterdammers vergroten het inzicht in het
werkelijk functioneren van het rioolstelsel en met deze informatie past Rotterdam haar
beheerstrategie aan.
Binnen de daartoe gestelde tijd beantwoordt en behandelt Rotterdam het merendeel van de
klachten over het functioneren van de riolering. Als er klachten zijn, dan hebben deze vaak
een relatie met het beheer van de openbare ruimte, bijvoorbeeld verstopte kolken door zwerfvuil.
De gemeente ontvangt klachten over huisaansluitingen op het afvalwaterriool die niet
functioneren (het gedeelte vanaf de voorgevel tot aan het openbare riool). Na ontvangst van
de klacht neemt de gemeente contact op met de betreffende eigenaar of bewoner. Er wordt
dan eventueel een afspraak gemaakt om de situatie nader te kunnen beoordelen en de
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5.4 Grondwater

dit ook preventief gebeurd, omdat de grondwaterstand daar kan stijgen als de oude (lekkende) riolen zijn vervangen. Een dergelijke preventieve aanpak hoort bij de gemeentelijke
inspanningsplicht.

5.4.1 De voorzieningen
Grondwatermeetnet
De grondwaterstand varieert per locatie en in tijd. Dat heeft verschillende oorzaken: bodemopbouw, neerslag, seizoensverschillen, nabijheid van open water of grondwatergerelateerde activiteiten, aanwezigheid van bemalingen e.d.. In Rotterdam kunnen zelfs op straat of
wijkniveau grote verschillen voorkomen en daardoor is het grondwaterpeil niet voor iedere
bewoner of gebruiker naar wens.

Klachten en meldingen inventarisatie
De wettelijke zorgplicht voor het grondwater houdt onder andere in dat gemeenten perceeleigenaren informeren over de mogelijke risico’s, oorzaken en gevolgen van overlast- en
onderlast. Rotterdam zet hiervoor het Waterloket in. Alle meldingen en klachten legt ze vast
in het Meldingen Systeem Buitenruimte (MSB), om ze vervolgens te vergelijken met de
resultaten van het gemeentelijke peilbuizenmeetnet. Tot slot heeft Rotterdam een funderingsloket als aanspreekpunt voor funderingsproblemen op particulier terrein.

Dankzij een netwerk van circa 2.000 peilbuizen (zie figuur 4) is er inzicht in het peil van het
ondiepe (en op een aantal plaatsen ook het diepe) grondwater. Met onder andere deze
informatie bepaalt Rotterdam of er sprake is van structurele grondwateroverlast en onderlast.
Op basis van deze informatie heeft de gemeente in beeld gekregen waar mogelijk sprake kan
zijn van grondwateroverlast of grondwateronderlast. De meetgegevens, van de ondiep
peilbuizen, zijn door iedere Rotterdammer via het gemeentelijke Waterloket te raadplegen.

5.4.2 Toestand van de grondwatervoorzieningen
Rotterdam inspecteert en reinigt de grondwatervoorzieningen tot dusver niet regelmatig. Dat
gebeurt incidenteel, na klachten. Er is daarom geen actueel inzicht in de toestand van de
grondwatervoorzieningen. Hoofdstuk 8 gaat hier verder op in.
5.4.3 Functioneren van de grondwatervoorzieningen

figuur 4 Het Rotterdams grondwatermeetnet

Meetnet
Het meten van de grondwaterstand in de circa 2000 peilbuizen gebeurt momenteel nog
grotendeels handmatig. Vanaf 2015 schakelt Rotterdam om naar grotendeels geautomatiseerde metingen met dataloggers om frequenter te kunnen meten en neerslaginvloeden
beter zichtbaar te maken.
Drainage
Drainage wordt aangelegd om de grondwateroverlast te verminderen, in de praktijk komt het
voor dat de grondwateroverlast niet geheel verdwijnt. Dit wordt veroorzaakt door het dichtslibben van de drains, bodemopbouw, mankementen aan het stelsel en de staat van de
bebouwing. In deze planperiode wordt een beheer- en onderhoudsplan opgesteld voor de
drainage.
Klachten en meldingen
Door de slappe bodem en de zettingen komt het regelmatig voor dat de rioolbuizen niet meer
waterdicht zijn. De buizen werken dan als waterafvoerende drains en verlagen de grondwaterstand op openbaar terrein en kunnen ook een effect hebben op particulier terrein. Daarom
is er in deze wijken een risico op grondwateronderlast. De gebieden met een verhoogd risico
op grondwateronderlast zijn bekend bij de gemeente. In gebieden met grondwateronderlast
ligt het risico op funderingsschade tussen 5 en 30% van de panden.

Drainage, IT- en DIT stelsels
In het Rotterdamse openbare gebied is circa 130 km permanente drainage aangelegd. Deze
drains voeren het grondwater af naar de singels en stadswateren. De meeste drains zijn
gelijktijdig met rioolvervangingswerk aangelegd. In risicogebieden voor grondwateroverlast is
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Het oorzakelijk verband tussen een te lage grondwaterstand en funderingsschade is niet
altijd duidelijk. Er zijn ook andere oorzaken mogelijk, zoals bacteriële aantasting, negatieve
kleef, of constructieve fouten.
In de meest urgente risicogebieden is Rotterdam in 2010 aan de slag gegaan met een
fasegewijze vervanging van oude en (onbedoeld drainerende) riolen. De grondwaterstand
stijgt namelijk als oude riolen vervangen worden voor nieuwe en gesloten riolen. Door de
(vervroegde) vervanging komt de gemeente eigenaren van panden, die funderingsschade
ondervinden, gedeeltelijk tegemoet. Deze maatregel heeft ook een keerzijde: de grondwaterstand kan te veel stijgen en overlast veroorzaken. Om dit negatieve effect te ondervangen
legt de gemeente, gelijk met de rioolvervanging, ook drainage aan op het niveau van het
oppervlaktewater.
Maar dit is toch niet altijd voldoende om kruipruimtes en kelders/souterrains van woningen
droog te houden en treedt er toch grondwateroverlast op in Rotterdam. In die gevallen is de
woningeigenaar aan zet om maatregelen te nemen voor bijvoorbeeld de bouwkundig staat
van zijn pand of waterhuishoudkundige maatregelen op eigen terrein. Rotterdam kent veel
niet onderheide bebouwing, die in de loop van de tijd zijn meegezakt met de omgeving en
ook hier is maatwerk niet altijd mogelijk en blijft overlast bestaan.
Het komt dus voor dat na vervanging van de riolen eigenaren van particulier terrein met een
hogere grondwaterstand op hun terrein te maken krijgen. Goede communicatie, overleg en
op de situatie afgestemd advies voorafgaand aan de werkzaamheden zijn zeer belangrijk.
Eigenaren krijgen daarom, voorafgaand aan de werkzaamheden, schriftelijk informatie over
de eventuele gevolgen van de noodzakelijke rioolvervanging en de maatregelen die zij zelf
op eigen terrein kunnen treffen. Ook tijdens bewonersbijeenkomsten gaat de gemeente met
de bewoners is gesprek over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen op eigen terrein.
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len van gemalen) robuuster.
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Groen en water zijn essentiële onderdelen van een moderne stad. De vergroening van Rotterdam
vermindert onder andere de risico’s van wateroverlast, doordat groene gebieden zelf, vanwege hun
natuurlijke sponswerking, water vasthouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de aanleg van een nieuw
stadspark en herinrichting van pleinen in de binnenstad.

H

Cloudburst Kopenhagen: kan het Rotterdam ook overkomen?
In 2011 viel het in Kopenhagen met bakken uit de hemel. Door een extreme bui, die theoretisch eens in de 1000
jaar voorkomt, viel er meer dan 100 mm neerslag in één uur. Dat is even veel als de hoeveelheid die gewoonlijk
in twee maanden valt. Kopenhagen raakte daardoor ontwricht: het openbare leven kwam stil te liggen, wegen
waren onbegaanbaar, er ontstond een enorme verkeershinder, ziekenhuizen en tienduizenden inwoners zaten
tijdelijk zonder elektriciteit en hulpdiensten konden niet uitrijden. Er waren geen dodelijk slachtoffers. De
economische schade was enorm: circa € 1 miljard.

Ook adaptieve maatregelen door derden hebben een belangrijke rol, zoals het op hoogte
plaatsen van vitale infrastructuur en bouwkundige maatregelen aan woningen. De particuliere perceeleigenaar heeft een rol bij het opvangen van overtollig hemel- en grondwater.
Groen en water zijn essentiële onderdelen van een moderne stad. De vergroening van
Rotterdam vermindert onder andere de risico’s van wateroverlast, doordat groene gebieden
zelf, vanwege hun natuurlijke sponswerking, water vasthouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door
de aanleg van een nieuw stadspark en herinrichting van pleinen in de binnenstad. Verdere
vergroening en andere kleinschalige maatregelen worden ook als uitgangspunt genoemd in
de RAS en is verankerd als doelstelling in het programma Duurzaam (2015-2018).



Klimaatverandering brengt ook langere periodes van droogte met zich mee. De grondwaterstand kan daardoor langere tijd laag zijn met mogelijke aantasting van de houten paalfunderingen en zettingschade als gevolg. Ook in de RAS is aangegeven dat effecten van langdurige droogte een aandachtspunt is en nader onderzoek gewenst is.
Rotterdam kan extreme neerslag beter opvangen als ze anticipeert op de opvang en afvoer
van extreme neerslag. Met een regenradar op het gebouw Delftse Poort, geplaatst in het
kader van het internationale project Raingain, is sinds kort gedetailleerde kennis beschikbaar
over extreme neerslagprocessen in de regio. Met deze actuele informatie is het mogelijk om
met behulp van het rekenmodel 3Di de stroming van water over het maaiveld te modelleren.
Het geeft Rotterdam de mogelijkheid om snel operationeel te anticiperen op extreme
neerslag en de opvang en afvoer van dit water voor te bereiden. Het is een effectievere
manier om water-op-straat situaties te voorspellen.

6.1.2 Grote gebiedsontwikkelingen liggen stil, marktpartijen zijn aan zet
Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020

Cloudburst Kopenhagen: kan het Rotterdam ook overkomen?
In 2011 viel het in Kopenhagen met bakken uit de hemel. Door een extreme bui, die
theoretisch eens in de 1000 jaar voorkomt, viel meer dan 100 mm neerslag in één uur. Dat
is even veel als de hoeveelheid die gewoonlijk in twee maanden valt. Kopenhagen raakte
daardoor ontwricht: het openbare leven kwam stil te liggen, wegen waren onbegaanbaar,
er ontstond een enorme verkeershinder, ziekenhuizen en tienduizenden inwoners zaten
tijdelijk zonder elektriciteit en hulpdiensten konden niet uitrijden. Er waren geen dodelijk
slachtoffers. De economische schade was enorm: circa € 1 miljard.
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Rotterdam heeft een faciliterende rol en richt zich op het investeren in de bestaande stad, op
verdere verdichting en inbreidingen en op het behoud en versterken van de kwaliteiten die
bijzonder zijn voor Rotterdam. Ze sluit aan op kleinschalige (beheers- en onderhouds)
projecten voor water op gebouw- en straatniveau, zoals onderhoud aan wegen of pleinen.
Met hun aantallen vullen deze projecten de opgave voor een klimaatbestendige stad in. De
marktpartijen en Rotterdammers hebben een actieve rol bij het ontwikkelen en inrichten van
de stad en nemen het voortouw om op eigen én openbaar terrein bij te dragen aan het
voorkomen van wateroverlast. De ontwikkeling van de Stadshavens is een goed voorbeeld.
Rotterdam ondersteunt hen hierin en houdt de kwaliteit van de buitenruimte van de bestaande stad op orde.

Deze bui had ook hier kunnen vallen. Kopenhagen en Rotterdam lijken op elkaar: het
klimaat, de ligging aan zee en het (grotendeels gemengd) rioolstelsel zijn vergelijkbaar.
Door de klimaatverandering moet Rotterdam zich voorbereiden op dit soort extreme buien
die nu nog ondenkbaar lijken.
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Datum

De economische ontwikkeling heeft de rol en taak van de overheid veranderd.
Ontwikkelingen van grote bouwprojecten, waarin tot voor kort Rotterdam en actieve rol had
en er belangrijke water- en rioleringsopgaven mee realiseerde, vinden vrijwel niet meer
plaats. Ook de rollen veranderen. Hoewel de gemeente verantwoordelijk blijft voor de drie
zorgplichten, zullen de marktpartijen en Rotterdammers een actievere rol krijgen.
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6.1.3 Met nieuwe technieken zijn schaarse grondstoffen terug te winnen

6.2 Toekomstbeeld: over 40 jaar heeft Rotterdam een circulaire economie

Met nieuwe technologische kennis van bijvoorbeeld inzamelen, afvoer en zuivering leert de
gemeente afvalwater beter te benutten en energie en waardevolle stoffen terug te winnen.
Experimenteren en kennisontwikkeling zijn daarbij van groot belang. De waterschappen
hebben een leidende rol voor de zuiveringstechnische kant van het verwerken van stedelijk
afvalwater.

Door de mondiale en regionale ontwikkelingen ziet Rotterdam er in 2050 anders uit en heeft
dan andere behoeften. Het afvalwatersysteem kan bijdragen in het aanvullen van de tekorten
die zullen ontstaan. Energie, warmte, grondstoffen en gezuiverd zoet water, die vrijkomen bij
de be- en verwerking van afvalwaterstromen, worden teruggewonnen en hergebruikt.
Rotterdam sluit op deze manier kringlopen van grondstoffen, energie en water, zie figuur 5.

Door de combinatie van een snel groeiende wereldbevolking en een hoger welvaartsniveau
neemt de consumptie exponentieel toe. Naar verwachting zullen er in 2030 mondiaal zo’n 3
miljard meer middenklasse consumenten zijn dan vandaag. Er ontstaat een stijgende vraag
naar grondstoffen, energie, schone lucht, water en voedsel en dat zal de prijzen opdrijven.
Door deze ontwikkelingen neemt het bewustzijn toe dat wereldwijd uitputting van grondstoffen dreigt en dat fossiele brandstoffen eindig zijn.

Rotterdam sluit (afval)waterkringloop
fosfaat, syngaat
medicijnen
water

voedsel

De kijk op stedelijk afvalwater verandert. Tot voor kort werd het gezien als een afvalstof die,
met het oog op de volksgezondheid, snel uit de directe leefomgeving verwijderd moest
worden. Nu wordt het stedelijk afvalwater gezien als een bron van nuttige grondstoffen en
energie, zoals fosfaten die nodig zijn voor de productie van kunstmest. De circulaire economie is de toekomst: met innovatie en technologische ontwikkelingen, slimmere samenwerking
en efficiënter gebruik van grondstoffen is kostenbesparing op korte termijn mogelijk en is van
afvalwater op de lange termijn mogelijk een verdienmodel te maken.

toiletpapier

warmte

decentraal

hemelwater

glastuinbouw

leefomgeving

stad/woning
stoffen

warmte
water

6.1.4 Meer afvalwater met een grotere hoeveelheid medicijnresten

industrie/bedrijven

energie
water

Rotterdam groeit en vergrijst. De hoeveelheid afvalwater neemt toe en bevat meer resten van
het gebruik van medicijnen, vitamines en hormoonverstorende stoffen. Deze resten worden
terug gevonden in het effluentwater van de RWZI en komen uiteindelijk in de Nieuwe Maas
en de singels terecht en hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit en het waterleven.

water

fosfaat, energie

fosfaat, cellulose, syngas, etc.

water

centrale afvalwaterzuivering

figuur 5 Rotterdam sluit de (afval)waterkringloop
Het bestaande rioolstelsel kan deze groei wel opvangen, maar het stijgende gehalte aan
medicijnresten in het afvalwater maakt het noodzakelijk dat nagedacht wordt over andere
manieren van inzamelen en zuiveren van afvalwater. Bijvoorbeeld decentraal in plaats van
centraal (bron of end-of-pipe). In Rotterdam starten bijvoorbeeld het Sint Franciscus
Gasthuis en het Erasmus MC met een proef waarbij het door middel van een Pharmafilter
medicijnresten uit het afvalwater van het ziekenhuis verwijdert. De waterschappen doen
momenteel gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen en oplossingen voor dit probleem.
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Over 40 jaar is de Rotterdamse economie omgevormd naar zo’n circulair systeem. Zoveel
mogelijk worden waterstromen gescheiden en hergebruikt en zoet water, grondstoffen en
energie terug gewonnen uit het afvalwater. Ons rioolstelsel zal flexibeler zijn en niet alleen
afvalwater afvoeren. Dat is het basisprincipe voor de kringloop, droge voeten en schoon
water
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In de stad en in de wijk komt deze vraag naar grondstoffen, energie en het aanbod van
afvalwater bij elkaar. Voor Rotterdam en de haven is dit een kans, want ze hebben wereldwijd
een
op het gebied
van innovatie
verduurzaming.
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in dit opzicht een
stad naam
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is in
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voor
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energieen grondstoffen
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met onze partners
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zoals
waterschappen, drinkwaterbedrijven en industrie, cruciaal.
en industrie,
cruciaal.

stendige stad. De speerpunten zijn het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, innovaties
en duurzame initiatieven en educatie. Rotterdammers en bedrijven zijn hierdoor op de
hoogte van de noodzaak van goed gebruik van de riolering (geen kunstvezeldoekjes en vet
doorspoelen), het ontharden van particulier terrein, het waterdicht maken van woningen,
goede huisaansluitingen, drainage op eigen terein en de problematiek van de houten
paalfunderingen. In educatieprogramma’s leren kinderen verstandig om te gaan met water in
de stad. En door samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen komen de
nodige technologische innovaties tot stand
Om dit toekomstbeeld te bereiken zet Rotterdam een strategie uit inclusief de doelen voor de
korte en middellange termijn. De eerste stappen zijn al in het GRP3 gezet.

6.3 Strategische principes van Rotterdam

figuur 6 Visie voor een robuuste waterketen met flexibele schil als basis voor een waterbestendige
figuur 6 Visie voor de waterketen met flexibele schil als basis voor een waterbestendige stad
stad

Stap voor stap werkt Rotterdam toe naar zo’n circulaire economie. Het is niet nodig om het
Stap voor stap werkt Rotterdam toe naar zo’n circulaire economie. Het is niet nodig om het huidige
huidige stedelijk watersysteem volledig om te vormen. Het functioneert goed en is robuust.
stedelijk watersysteem volledig om te vormen. Het functioneert goed en is robuust ondanks dat het
Het is een sterke basis waar in de loop van de komende decennia langzaam maar zeker
aan het eind is van zijn economische levensduur. Het is een sterke basis waar in de loop van de
aanpassingen aan gedaan worden. Deze waardevolle infrastructuur stond en staat centraal
komende decennia langzaam maar zeker aanpassingen aan verrichten worden. Deze waardevolle
in een gezonde, droge en leefbare stad. Zo’n (centrale) basisvoorziening zal er blijven.
infrastructuur stond en staat centraal in een gezonde, droge en leefbare stad. Zo’n (centrale)
basisvoorziening zal er blijven.
De belangrijkste aanpassing voor de lange termijn is ontvlechten van het bestaande stedelijke watersysteem: zo veel mogelijk waterstromen scheiden. Dit is het basisprincipe voor de
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kringloop en voor droge voeten.
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riolering (geen kunstvezeldoekjes en vet doorspoelen), het ontharden van particulier terrein, het

Huishoudelijk afvalwater en (schoon) hemelwater en grondwater zijn zoveel mogelijk
gescheiden. Dat maakt het mogelijk om het hemelwater schoon te houden en het stedelijk
afvalwater te benutten of gelijkmatig af te voeren naar de zuivering. Door centrale én
decentrale verwerking van stedelijk afvalwater is het mogelijk om energie en grondstoffen
terug te winnen bij de zuivering en gemalen. Hemelwater en grondwater worden zo veel
mogelijk benut of lokaal teruggebracht in het milieu om in de behoeften van de stad te
voorzien. Deze behoeften kunnen zijn het hebben van voldoende schoon water, het aanvullen van grondwaterstanden, het tegengaan van verzilting of het gebruik in de buitenruimte.
Rotterdam bereikt dit door de volgende strategische principes omgevingsbewust toe te
passen:
Stedelijk afvalwater
• Schoonhouden – scheiden – terugwinnen.
• Ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt.
• Verontreiniging van stedelijk afvalwater wordt voorkomen.
• Waterstromen worden gescheiden.
• Doelmatige terugwinning en hergebruik van grondstoffen en energie.
Hemelwater
• Vasthouden, bergen en toepassen.
• De gemeente past zoveel mogelijk bovengrondse afvoersystemen toe in plaats van het
(traditionele) ondergronds afvoeren van hemelwater.
• De gemeente kiest bewust voor het hergebruik van opgevangen hemelwater.
• De gemeente accepteert water-op-straat situaties, maar zo min mogelijk gevolgschade
als gevolg van wateroverlast

H

Rotterdamse WaterBlog

7 juli 2050

Speciale editie | Circulaire Afvalwaterketen afgerond | Terugblik 2015 - 2050

Grondwater
• De gemeente heeft sinds 1 januari 2008 een zorgplicht voor het grondwater. Dit is een
inspanningsverplichting in het openbaar gemeentelijk gebied. Dit betekent: het beschermen van het grondgebruik conform de gegeven bestemming door zoveel mogelijk
structureel nadelige gevolgen van grondwater te beperken of voorkomen. De voorwaarde
hierbij is dat maatregelen in het openbare gebied doelmatig zijn en niet tot de zorg van de
provincie of waterschap behoren.

2015 Lancering strategie LTV 2015 - Hoe het begon
De visie op de

Robuust systeem
De Rotterdamse afvalwaterketen zorgt voor
een gezonde, leefbare
en aantrekkelijke stad.

afvalwaterketen
in 2050 kort

fosfaat, syngaat
medicijnen
water

voedsel

toiletpapier

hemelwater

Kringlopen: Inzamelen van afvalwater is gericht op het terugwinnen van schone waterstromen, energie en grondstoffen op passend schaalniveau.

leefomgeving

glastuinbouw

Structuren: Bestaande structuren worden, zo mogelijk, meervoudig benut en ingezet voor andere functies als dat aan de orde is.

fosfaat,
energie

warmte

stad/woning

decentraal

industrie/bedrijven

stoffen

samengevat:

Rotterdam sluit (afval)waterkringloop

Stromen: Het afvoeren van (afval)waterstromen is gericht op leef-omgeving en hergebruik.
Schoon water blijft schoon en draagt zichtbaar bij aan een aantrekkelijke stad.

warmte
water

Na het ondertekenen van een samenwerkingsakkoord in 2012, zijn de Rotterdamse
ketenpartners aan de slag met het uitvoeringsprogramma RoSA. In de voorbereiding
hebben de partners een langetermijnvisie
opgesteld en onderzoek gedaan naar optimalisatiekansen.

energie

water

water
fosfaat, cellulose,
syngas, etc.

water
centrale afvalwaterzuivering

2017

tegels uit de tuin

AGF, granen...

Gestimuleerd door het succesvolle actieprogramma “Tegel eruit, groen erin”
besloten de bewoners van het Zomerhofkwartier om massaal de tegels uit hun
tuinen te halen. Het regenwater kan nu
langzaam de grond in zakken in plaats
van dat het in de riolering verdwijnt. De
vergroening van de wijk krijgt verder
vorm door de grootschalige aanleg van
geveltuinen, regenwatertuinen en groene
daken.

2018 Rotterdams Medisch Centrum
2018 krijgt een Pharmafilter

Met het toepassen van dit revolutionair zuiveringsconceptwordt het afvalwater van het ziekenhuis ontdaan van o.a. medicijnen en neemt de afvalstroom af. Door alle afvalstromen te
bundelen, ontstaat er voor de ziekenhuizen een aanmerkelijk simpelere bedrijfsvoering. Het
resultaat voor de omgeving: schoonwater om in te spelen en te zwemmen!

2020

Rotterdamse zuiveringen winnen 100%
fosfaat terug
Fosfaatmijnen

Kunstmeestfabrieken

Planten

Vlees
(vee)

Mens

Poep en plas

2016 Zomerhofkwartier haalt massaal

Waterzuivering

Zee

Rotterdamse afvalwaterzuiveringen zijn al enige tijd bezig om fosfaat terug te winnen uit het afvalwater. Door verbeterde technologieën
zijn ze nu in staat om al het fosfaat uit het afvalwater terug te winnen. Fosfaat is een essentiële grondstof voor onder meer de voeding van
gewassen. Het geproduceerde fosfaat uit de zuiveringen is van dusdanige kwaliteit dat het zonder verdere bewerking in de kassen van het
Westland gebruikt kan worden.

Woningen Heijplaat krijgen
een “Smart-Pot”
Een groot aantal nieuwbouwwoningen op de Heijplaat in Rotterdam krijgen een zogenaamde “Smart-Pot”. Deze intelligente wc-potten kunnen het gebruikte douchewater
gebruiken als spoelwater.
In Nederland wordt daar normaal gesproken drinkwater voor gebruikt. Daarnaast
worden de bruine en gele “stromen” gescheiden afgevoerd.

Masterplan ROSA gepresenteerd
Hoge ambities voor een klimaat- en energieneutraal Rotterdam

2021 Er stroomt weer water door
de Coolsingel
2022
Dankzij de aanleg van waterpasserende bestrating
kan het regenwater ter plaatse van de Coolsingel voortaan in de bodem doordringen, in plaats
van dat het door de riolering wordt afgevoerd. Zo
raakt het rioleringssysteem bij hevige buien niet
overbelast en dit voorkomt wateroverlast….

2023
2024
2025
2027

Waterakkoord Woningbouwcorperaties
over hergebruik hemelwater
Na een aantal succesvolle pilots, in onder andereHeijplaat en het Zomerhofkwartier, hebben de Rotterdamse woningcorporaties de handen ineen geslagen om op grote schaal het afvalwater binnen hun woningvoorraad te gaan hergebruiken. Lokale zuivering en eenvoudige aanpassingen aan het leidingenstelsel
maken hergebruik van afvalwater voor toiletspoeling, (vaat)wasmachines en sproeiwater mogelijk.

RWZI hoek van Holland voorziet Westland van schoon zoet water
Tweede generatie regenradar
op Euromast
De regenradar op het gebouw Delftse Poort heeft een geavanceerd broertje
gekregen op een spectaculaire plek: bovenop de Euromast. Met behulp van
deze nieuwe regenradar kan Rotterdam nog beter in kaart brengen waar
neerslag is gevallen en zelfs gedetailleerd voorspellen waar dat zal gebeuren. Met behulp van die informatie is de stad beter in staat om al het water
tijdig te verwerken en kunnen op de juiste plekken slimme maatregelen ter
bestrijding van wateroverlast worden getroffen. De regenradar 2.0 is tot
stand gekomen in nauwe samenwerking met Parijs, waar een identieke installatie op de Eiffeltoren is geplaatst.

Alle energie die nodig is voor het transport en verwerking van afvalwater wordt voortaan volledig op duurzame wijze geproduceerd door de gemalen en afvalwaterzuivering zelf. De gemalen worden voorzien van
zonnepanelen en de afvalzuiveringen zijn voorzien van
een windturbine.

Nieuwe Kuip volledig waterneutraal
Rotterdam heeft schoonste
zwemwater van Nederland

2028

Samen hebben de waterschappen en de
gemeente Rotterdam tal van maatregelen
getroffen die de waterkwaliteit drastisch
hebben verbeterd. Rotterdammers kunnen
zwemmen in het schoonste zwemwater van
Nederland!

2029

Rotterdamse gemalen volledig
energieneutraal

Door koude anammox
Dokhaven in 2027
energieneutraal
De afvalwaterzuivering Dokhaven maakt nu gebruik van het
revolutionaire koude anammox-proces en is daardoor volledig
energieneutraal...

Geen ijzel meer op Rotterdamse wegen

riothermie een succes
2030 Rotterdam stopt bodemdaling
door water vast te houden
2032

Grote delen van Rotterdam hebben een slappe bodem, met als gevolg dat deze steeds lager komt te liggen
en vaak moet worden opgehoogd. Door water vast te houden in de bovengrond, kan bodemdaling worden
tegengegaan. Tegelijkertijd creëren we op deze manier meer ruimte voor waterberging. Het regenwater verdwijnt niet meer in het riool, maar infiltreert ter plaatse in de bovengrond. Om dit te bevorderen zijn op veel
plaatsen speciale voorzieningen in de vorm van infiltratiekratten of wadi’s aangelegd. Om te voorkomen dat
er door de wateropslag juist grondwateroverlast ontstaat, ligt er drainage.

verwarmde weg
warmtewisselaar

rioolbuis

warmtepomp

Nauwelijks meer regenwater
in het riool

Afkoppelen van het rioolstelsel staat in een nieuw perspectief. De
afgelopen jaren zijn verschillende wijken in de regio voorzien van
regenwaterstelsels, waterpasserende verhardingen en groenblauwe
netwerken. Dit zijn de belangrijke bouwstenen in de watersensitieve
stad.

2033

Rotterdam stopt zoutwatertong door Zoetwaterfabriek

2035

Rotterdam heeft nu 1 miljoen vierkante
meter aan groen/blauwe daken

2036

Het oppervlak aan groene en blauwe daken heeft de magische grens van 1 miljoen vierkante meter bereikt. Sinds 2010 groeit het aantal groene daken in Rotterdam gestaag. Er komt per jaar ongeveer 40.000 vierkante meter aan groen dak bij.
Groene daken zijn goed voor het klimaat, ze houden regenwater vast, zorgen voor
verkoeling in de stad en zuiveren de lucht. Blauwe daken (een waterberging op het
dak) zijn de laatste jaren ook populair. Het water wordt gebruikt voor toiletspoeling en sproeiwater.

2038 Postbedrijf iPak gebruikt
voormalige riolering als

2039 transportmiddel

Het innovatieve postbedrijf iPak gaat de rioleringsbuizen in Prins-Alexander
gebruiken om pakketjes te bezorgen. De oude rioolbuizen zijn al jaren niet
meer in gebruik, omdat het afvalwater lokaal gezuiverd wordt. Door de nieuwe
vacuümtechniek is het mogelijk geworden om op een hele snelle en goedkope
manier de pakketjes te transporteren tussen de iPak-stations.

AWZI’s in Rotterdam produceren
6000 ton recyclebaar plastic
Het recyclebare plastic, ook wel bioplastic genoemd, wordt direct door de markt
afgenomen. De vraag naar het product stijgt, zo stelt de een woordvoerder van
de afvalwaterzuivering. Het traditionele plastic heeft afgedaan. Zeker nu bioplastics kwalitatief goed zijn en op een duurzame manier gemaakt kunnen worden.
Niemand wil meer de plastic soep in de oceanen, zoals we die 10 jaar geleden
nog hadden.

Grootste Bio-Syngasfabriek
van Europa op 2e Maasvlakte
De vraag naar syngas neemt wereldwijd toe. Reden voor chemieconcern Duboza om
een grote duurzame fabriek te vestigen op de Tweede Maasvlakte. De fabriek wordt
gevoed door de lokale afvalwaterzuivering waar het Bio-Syngas uit het afvalwater
wordt gewonnen. In de fabriek wordt het syngas gebruikt voor de productie van waterstof en ethanol.

2045

Massale productie van proces- en drinkwater uit afvalwater

2050

Rotterdam schaft rioolheffing af
©2015-2050 Deze publicatie is fictief. Teksten en beelden representeren niet noodzakelijkerwijs het beleid van de genoemde partijen
Gemaakt door: Elijan Bes, Jason Zondag, Michel Bunt, Thuy Do, Patricia Duguet, Jaap de Ron
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7 Voor de komende
planperiode richt
Rotterdam zich op
vier doelen

Het toetsingskader van het rioolstelsel, zoals dat in de voorgaande GRP’s is gebruikt, is in dit
GRP 4 aangepast. De doelstellingen uit de vorige plannen waren gericht op de norm, maar in
dit plan is het resultaat het uitgangspunt. De invloed en het effect van de maatregelen en
activiteiten op het gehele stedelijk watersysteem en de beleving en het welzijn van
Rotterdammers is het aandachtspunt. Op deze manier is het werkelijk functioneren beter te
verbeelden, zijn beter onderbouwde keuzes te maken en kunnen Rotterdammers beter
geïnformeerd worden. De zes doelen uit het GRP 3 zijn daarom samengevoegd tot vier
doelen: de drie zorgplichten en communicatie. Ook communicatie, want het maakt
Rotterdammers bewust van hun rol in en medeverantwoordelijkheid voor het realiseren van
de doelen.
De doelen voor dit GRP 4 zijn:
1 beschermen van de volksgezondheid en het milieu door doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater;
2 voorkomen van wateroverlast door doelmatig inzamelen, transporteren en verwerken van
hemelwater;
3 voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van een hoge of lage grondwaterstand door doelmatige maatregelen in openbaar gebied;
4 Rotterdammers van dienst zijn en bewustzijn tot stand brengen over hun rol in het stedelijk
watersysteem door actief communiceren en de Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven
handelingsperspectieven te laten zien.
Bij elk van deze vier doelen zijn enkele functionele eisen beschreven met daaraan een
meetbare maatstaf gekoppeld.
Rotterdam treft alleen maatregelen als deze doelmatig zijn. In hoofdzaak is dit een afweging
van kosten en risico’s: een vergelijking van kans op falen en de effecten met de kosten en het
effect van een maatregel. Een doelmatige aanpak betekent in de praktijk bijvoorbeeld het
combineren met andere werkzaamheden (bijvoorbeeld met onderhoud voor wegen en groen)
en een gebiedsgericht aanpak van de werkzaamheden (meerdere delen van een wijk
gelijktijdig).

7.1 Doel 1: Doelmatig verwerken van stedelijk afvalwater
Rotterdam zamelt stedelijk afvalwater in van de particuliere percelen en transporteert het
naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dat is wettelijk vastgelegd (Wm art. 10.33). Met het
oog op de volksgezondheid zorgen ze ervoor dat Rotterdammers niet in contact komen met
afvalwater. Sporadisch is het mogelijk dat Rotterdammers hiermee in contact komen. Na een
hevige regenbui bijvoorbeeld kan (sterk verdund) afvalwater tijdelijk op straat terecht komen
of is afvoer vanuit kelders en souterrains niet mogelijk en ontstaat er inpandig wateroverlast.
Deze situaties kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid. Communicatie over de
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oorzaken, gevolgen en de resultaten van onderzoek naar deze gezondheidsrisico’s vergroot
het bewustzijn bij de Rotterdammers.
Om het contactrisico met (verdund) afvalwater zo klein mogelijk te maken zorgt Rotterdam
ervoor dat verstoringen in de afvoer via de persleiding, collecteurriool en gemalen zo min
mogelijk voorkomen en dat ze veelvoorkomende storingen aan het hoofdgemaal binnen 24
uur oplost. Bij storingen of calamiteiten kunnen Rotterdammers in de meeste gevallen het
toilet blijven gebruiken. Slechts in uitzonderlijke gevallen is dit niet mogelijk en is het van
groot belang dat de wateroverlast de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de stad
minimaal belemmerd. Met andere woorden: in 99% van de tijd stroomt het stedelijk afvalwater naar de zuivering zonder dat Rotterdammers hier iets van merken.

7.2 Doel 2: Doelmatig verwerken van hemelwater
In de openbare ruimte heeft Rotterdam de inspanningsplicht om hemelwater in te zamelen, af
te voeren en te verwerken. Op particulier terrein is de eigenaar (een particulier of wijzelf) in
eerste instantie zelf verantwoordelijk (art. 3.5 van de Waterwet) voor de verwerking van het
hemelwater. Om de doelstelling voor het hemelwater te kunnen halen heeft de gemeente vier
functionele eisen opgenomen.
Doel

Functionele eis

Maatstaf

Meetmethoden

Doelmatig

De particuliere en gemeen-

Er is een toenemend be-

Enquêtes en gebiedsgerich-
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drijven over hun eigen ver-

programma’s.
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hemelwater zijn duidelijk.
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Doel
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Maatstaf

Doelmatig

Rotterdamse huishoudens

Er zijn geen ongezuiverde lo- Registratie van nog niet aan-

inzamelen en

en bedrijven zijn aangeslo-

zingen binnen de gemeente

gesloten panden op het riool

Hemelwater moet zoveel

transporteren

ten op riolering of een gelijk-

Rotterdam tenzij ontheffing

of andere voorziening.

mogelijk lokaal verwerkt wor- stedelijk afvalwater neemt af.

van stedelijk

waardige voorziening.

Meetmethoden

van hemelwa-

afvalwater.

verwerking van hemelwater.

ter.

is verleend door de provin-

den tenzij dat niet doelmatig

cie.

is.

In droogweer omstandighe-

Voldoende afschot en geen

den moet het afvalwater on-

opsluiting in het riool zodat

gehinderd kunnen afstromen het afvalwater ongehinderd
naar het rioolgemaal.

kan afstromen.

De inwoners van Rotterdam

• Bij verstoring van bedrijfs-

kunnen in de meeste weers-

voering treedt alternatieve

• Inmeten hoogteligging vrijvervalriolering.
• Meetmethode in ontwikkeling.
• De procesvoering is 24 uur

De gemiddelde hoeveelheid

De riolering moet voldoende

De riolering is ontworpen op

ontwerp capaciteit hebben om

basis van geldende ontwerp- ontwerpnormen.

het aangeboden stedelijk af-

normen.

Tijdens neerslag accepteert de De bedrijfswaardenmatrix
gemeente water-op-straat,

geeft aan of overlast en

overlast en schade wordt zo-

schade acceptabel is.

bedrijfsvoering in werking.

per week operationeel.

houdelijk afvalwater lozen.

• Storingen aan de hoofdge-

• Protocollen in incidenten-

malen worden binnen 24

plan worden opgevolgd.

Periodieke toetsing aan de

valwater te kunnen verwerken.

per dag en zeven dagen

omstandigheden het huis-

Monitoring.

Meldingen en klachten.

veel mogelijk voorkomen.

uur opgelost.
• Onverwachte gebeurtenissen of incidenten worden
adequaat opgepakt.
• Bij hoogwater blijft de buitendijkse riolering functioneren.

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 / 7 Voor de komende planperiode richt Rotterdam zich op 4 doelen 31

Het scheiden van schone en vervuilde waterstromen en het meer lokaal verwerken van
hemelwater past Rotterdam al enige jaren toe. Op deze manier bereidt de gemeente zich
voor op extreme neerslaggebeurtenissen. Ook zorgt de gemeente er daarmee voor dat de
capaciteit van het rioolstelsel en de gemalen niet overbelast is bij een bui van een hevigheid
die theoretisch maximaal eenmaal per twee jaar voorkomt en zijn de theoretische hoeveelheid water-op-straat situaties beperkt tot een maximum van 20 minuten. In dit GRP4 is het
zoeken naar combinaties tussen de ondergrondse afvoer en innovatieve bovengrondse
verwerking van hemelwater een prioriteit.

H

Perceeleigenaren die hemelwater op eigen perceel verwerken, dragen bij aan het halen van
deze doelstelling. Wel hangt de mate waarin zij daarin slagen af van de bodemgesteldheid,
de grondwaterstand en de nabijheid van oppervlaktewater waarop zij kunnen of mogen
afvoeren. Als eigenaren om die redenen niet zelf hun hemelwater kunnen verwerken, biedt
Rotterdam hen een voorziening aan om het hemelwater - bij voorkeur via een gescheiden
riool - af te voeren. Deze voorkeur is in de wet met een voorkeursvolgorde vastgelegd.

Structurele nadelige gevolgen van een te lage grondwaterstand is sterk afhankelijk van
variabele lokale omstandigheden, zoals de diepte van houten funderingspalen en bijvoorbeeld de nabijheid van oppervlaktewater. Voor te lage grondwaterstand wordt dus geen
algemene maatstaf gehanteerd. Wel wordt, in gebieden met voldoende oppervlaktewater, het
peil van het oppervlaktewater als richtinggevend voor het gewenste grondwaterpeil beschouwd.

7.3 Doel 3: Doelmatig voorkomen of beperken van grondwateroverlast of
-onderlast

Rotterdam heeft wel een algemene maatstaf vastgesteld waarmee ze bepaalt of er sprake is
van een structureel te hoge grondwaterstand. Als bij meer dan 30% van de uitgevoerde
peilbuismetingen blijkt dat de ontwateringsdiepte in de openbare ruimte kleiner is dan 0,80
meter beneden het uitgiftepeil, uitgaande van een meetreeks van minimaal een jaar met
maandelijkse metingen, dan is de grondwaterstand structureel te hoog. Dit kan nadelige
gevolgen hebben voor de aan de grond gegeven bestemming in de openbare ruimte, maar
ook voor particuliere percelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en
de particuliere eigenaar is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen op eigen terrein
tegen grondwateroverlast.

De Waterwet (Ww art. 3.6) zegt het volgende over de gemeentelijke zorgplicht voor het
grondwater: “Het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen
doelmatig is en niet tot de zorg van het Waterschap of de provincie behoort.” Een gemeente
kan zelf invulling geven aan de begrippen “structureel nadelige gevolgen” en “doelmatige
maatregelen”.
De Waterwet legt daarmee sinds 2008 vast dat gemeenten een inspanningsverplichting
hebben en geen resultaatverplichting. Dat betekent dat de nadelige gevolgen van de
grondwaterstand met behulp van maatregelen in het openbaar gebied zo veel mogelijk
worden voorkomen en beperkt. Structureel nadelige gevolgen kunnen voortkomen uit zowel
te hoge als te lage grondwaterstanden (grondwateroverlast en grondwateronderlast). Omdat
er bij grondwater meerdere partijen betrokken zijn, is de gemeente verantwoordelijk voor de
coördinatie tussen de partijen.
Rotterdam kent veel gebieden waar de woningen op houten palen zijn gefundeerd. Dergelijke
funderingen, die tegenwoordig niet meer worden toegepast, zijn kwetsbaar. Droogstand is
één van de mogelijke oorzaken voor schade aan dergelijke funderingen. Een te lage grondwaterstand kan ervoor zorgen dat droogstand optreedt. Rotterdam heeft naar aanleiding van
deze problematiek een funderingsloket ingericht. Er is een subsidieregeling voor onderzoek
naar de toestand van de fundering van particulieren. De medewerkers van het waterloket en
het funderingsloket werken intensief samen.
De rioolvervanging in gebieden met grondwateronderlast en funderingsproblemen is een
belangrijk aandachtspunt. De aandacht daarvoor is de afgelopen jaren toegenomen. De
gemeente vindt het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan en samen met bewoners te
werken aan doelmatige oplossingen. Dit doet de gemeente door onderzoek te doen, het
grondwaterpeil te monitoren en waar nodig maatregelen in het openbaar gebied te treffen om
de nadelige gevolgen van grondwater voor het gebruik van de grond te beperken of voorkomen.
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De maatstaf is gebaseerd op ondermeer zettingsverwachting, vorstintreding en capillaire
werking. Het uitgiftepeil is het referentiepunt. Dat peil is gekozen omdat anders gesproken
kan worden van een te hoge grondwaterstand terwijl het eigenlijke probleem is dat op een
bepaalde locatie geen benodigde onderhoudsophogingen hebben plaatsgevonden. Voor
openbaar groen, sportvelden, (volks)tuinen worden kleinere (50 cm onder het maaiveld)
ontwateringsdieptes aangehouden.
Omdat het oppervlaktewaterpeil invloed heeft op de grondwaterstand is er ook een minimaal
gewenste drooglegging. In bestaand stedelijk gebied is dit 1,00 meter en in nieuwbouw- of
herstructureringsgebieden 1,20 meter, rekening houdend met opbolling van de grondwaterstand boven het peil van het oppervlaktewater. Ook vanuit het oogpunt van waterveiligheid
en water-op-straat is een bepaalde minimale drooglegging van belang.
Als uit grondwaterstandsmetingen en uit een analyse van meldingen en klachten blijkt dat er
in een wijk of straat sprake is van structurele grondwateroverlast of -onderlast, besluit
Rotterdam of maatregelen nodig zijn. Dit gebeurt in overleg met particuliere betrokkenen en
het waterschap. Ze treft alleen maatregelen in het openbaar gebied en deze moeten bovendien doelmatig zijn. Net als bij de hemelwaterzorgplicht is op particulier terrein de eigenaar
verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast, voor zover deze
problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van
de buren (overheid of particulier).
Doelmatig betekent dat maatregelen zowel effectief als efficiënt moeten zijn. De mate van
invloed van een maatregel op een situatie of probleem bepaalt de effectiviteit. Bij efficiëntie
gaat het vooral om een afweging van het risico en de kosten van een maatregel. Rotterdam

H

past hiervoor assetmanagement toe en zet met behulp van het Rotterdamse bedrijfswaardenmodel de argumenten op een rij en maakt duidelijk hoe ze tot een afweging is gekomen.
Rotterdam kan niet actief het grondwaterpeil ten gunste van particulier terrein regelen. Wel
kunnen maatregelen worden genomen in openbaar gebied. Op particulier terrein valt dit
buiten de juridische verantwoordelijkheid van de gemeente. De effecten van maatregelen in
openbaar gebied zijn onzeker door de vele factoren die op het grondwaterpeil van invloed
zijn in een verstedelijkte omgeving. Er zijn vele uiteenlopende wensen en belangen ten
aanzien van het grondwater in een verstedelijkte omgeving. De kans is bovendien groot dat
actieve regulering ongewenste neveneffecten heeft. Daarom is de grondwaterzorgplicht een
inspanningsverplichting: het grondwaterpeil is geen eenvoudig te besturen beheerobject.
Wel informeert en communiceert (loketfunctie) de gemeente pro-actief met bewoners,
ondernemers en het waterschap over grondwatergerelateerde onderwerpen; over wat de
Doel

Functionele eis

Maatstaf
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In gebieden met gefundeerde panden is Registratie van grondwater-

beperken van

grondwater onder- en overlast

de minimaal gewenste ontwaterings-

meldingen en monitoring van

grondwater-

door middel van maatregelen

diepte in openbaar gebied 0,80 m ten
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opzichte van uitgiftepeil.
• In gebieden waar de panden niet ge-

-onderlast

gemeente doet in het kader van haar zorgplicht en over maatregelen die particulieren zelf
kunnen nemen. Te denken valt hierbij aan het aansluiten op openbare infiltratie- en/of
drainageleidingen en het nemen van bouwkundige maatregelen, zoals het waterbestendig
maken van ondergrondse ruimtes en het herstellen van schade aan de fundering

7.4 Doel 4: Actief communiceren met Rotterdammers en Rotterdamse
bedrijven
De communicatie met Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven betreft informatieverstrekking over actuele ontwikkelingen op watergebied, het rioolstelsel en onderhoudswerkzaamheden aan het stedelijk watersysteem. Die informatie gaat onder andere over hun verantwoordelijkheden en de noodzaak van hun bijdrage aan het oplossen van de wateropgave en
het verwerken van hemelwater. Met diverse acties krijgen zij handelingsperspectieven
aangereikt.
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de gemeentelijke servicenormen.
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Daarnaast zoekt de gemeente Rotterdammers op om te luisteren naar hun wensen en
behoeften. Bijvoorbeeld bij de ruimtelijke inrichting van een (water-)plein. Al bij de ontwerpfase worden de bewoners betrokken. Bij ingrijpende rioleringsprojecten organiseert de
gemeente bewonersavonden om de Rotterdammers te informeren over mogelijke gevolgen,
maar ook om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen om de overlast te minimaliseren.
Ook een snelle behandeling en beantwoording van meldingen over storingen en klachten
(volgens de gemeentelijke servicenorm) valt onder communicatie. Ontvangst en registratie
van de klachten en meldingen vindt plaats via het meldingensysteem MSB en het Waterloket.

7.5 Uitgangspunten voor de uitvoering van maatregelen
Om deze doelen te realiseren gaat Rotterdam als volgt te werk:
• Gebiedsgericht werken. De indeling is gebaseerd op de zes gebieden uit de Rotterdamse
Stijl en de Herijking Waterplan 2 met ieder zijn eigen kenmerken. Omdat niet alle watermaatregelen voor ieder gebied even geschikt en inpasbaar zijn, worden per wijk de
kansen voor maatregelen als open water, type waterpasserende bestrating en afkoppelen
van hemelwater bepaald. Dit vindt plaats in het planproces voor de Meerjaren
Onderhoudsbehoefte Riolering en Grondwater (MORG), het plan waarin de onderhoudsen vervangingsopgave per gebied is beschreven.
• Doelmatig werken. Rotterdam past assetmanagement steeds meer toe om te beslissen óf
en wélke maatregel ze toepast. Met behulp van een risicomatrix, waarin de Rotterdamse
bedrijfswaarden zijn verwerkt, vindt prioritering van maatregelen plaats.
• De inrichting van openbare ruimte is het geschikte moment om ruimte te maken en
structuuraanpassingen door te voeren voor het bergen (in bijvoorbeeld open water) of
vasthouden (door middel van bijvoorbeeld groenstroken) van hemelwater.
Stedenbouwkundigen, ontwerpers van de buitenruimte, wateringenieurs en bewoners en
eigenaren werken samen aan de waterbestendige inrichting van de stad.
• Rotterdam werkt samen met stakeholders zoals de waterschappen, Rijkswaterstaat,
Havenbedrijf Rotterdam, DCMR en inwoners van Rotterdam.
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8 Wat gaat Rotterdam

8.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de opgave voor de komende planperiode. Welke onderzoeken en
welke maatregelen zijn er nodig om de gemeentelijke zorgplichten in te kunnen vullen.
Rotterdam maakt hierbij onderscheid in de onderzoeken en maatregelen die nodig zijn om
het bestaande robuuste stedelijk watersysteem in stand te houden. Daarnaast is er de
opgave om het stedelijk watersysteem zo in te richten dat de visie op het stedelijk watersysteem van Rotterdam wordt gehaald.

doen? De opgave

Assetmanagement, ofwel risicogestuurd beheer, is de basis voor het uitvoeren van de
werkzaamheden die te maken hebben met het in stand houden van het robuuste stedelijk
watersysteem. Assetmanagement wordt één van de belangrijkste onderdelen van de
Rotterdamse manier van werken.

8.2 De Rotterdamse aanpak
8.2.1 Assetmanagement past Rotterdam op al haar voorzieningen toe
De beheeractiviteiten zijn gericht op het beheersen van risico’s van falen van voorzieningen
en het stelsel: Rotterdam past assetmanagement toe. Met de onderhouds- en vervangingsplannen worden risico’s tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd. Alle voorzieningen voor
het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater worden op deze manier onder de loep
genomen: Rotterdam onderzoekt de toestand en het functioneren van de voorzieningen,
analyseert en beoordeelt de resultaten, stelt vervolgens een maatregelenplan op en voert dit
tenslotte uit.
De risico’s worden bepaald door per voorziening de kans in beeld te brengen dat de voorziening faalt en het effect dat dit veroorzaakt. Die analyse wordt per maatregel toegepast op de
zeven Rotterdamse bedrijfswaarden. Voor iedere bedrijfswaarde brengt Rotterdam het risico
van de maatregel in beeld: veiligheid en gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving, financiën, beschikbaarheid en betrouwbaarheid, milieu, wet & regelgeving en imago.
In de periode 2016-2020 ligt de focus op het in beeld brengen van de risico’s van het systeem
en de voorzieningen. Met andere woorden hoe groot is de kans op het falen van een onderdeel in het systeem en wat zijn de gevolgen? Door het analyseren van oorzaak, gevolg en
faalmechanismes en het kwantificeren van deze risico’s op de bedrijfswaarden ontstaat
inzicht in de juiste oplossingsrichting of beheermaatregelen. Prioritering vindt vervolgens
plaats op basis van de ernst van de risico’s en de toegevoegde waarde van de beheermaatregelen.
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Opgave 1:
Inventariseren en analyseren van de belangrijkste risico’s voor het functioneren van
afvalwater-, hemelwater- en grondwatersysteem en de bijpassende maatregelen.

Opgave 5:
Verbeteren van de analyses van de procesgegevens.
8.2.2 Samenwerking binnen de afvalwaterketen voor verbetering van het stedelijk
watersysteem

Benoemen en analyseren van asset risico’s
De ernst van het risico wordt onderbouwd op basis van onze ervaringen met het falen van
assets. Dit betekent dat het belangrijk is om deze ervaringen, bestaande uit meldingen,
storingen en eigen waarnemingen, goed te registreren. Alleen dan kan een goed beheerprogramma worden vastgesteld en kan een goede afweging worden gemaakt tussen de kosten
en baten van de bijbehorende beheermaatregelen.

Zoals eerder is aangegeven werkt Rotterdam samen met de waterschappen in het samenwerkingsverband RoSA. Het doel is om de kostenstijgingen in de afvalwaterketen te beperken door doelmatiger en kostenbesparend te werk te gaan in het beheer van het stedelijk
watersysteem (‘meer doen voor minder geld’), de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen. In 2015 hebben de verschillende
werkgroepen een eindrapport met conclusies en aanbevelingen opgeleverd wat samen de
Uitvoeringsagenda 2030 vormt die vanaf 2016 wordt geïmplementeerd. De werkgroep
monitoring heeft een monitoringsaanpak opgesteld om in beeld te kunnen brengen wat de
voortgang is, wat de effecten zijn op het functioneren van de afvalwaterketen en of de
afgesproken financiële doelstellingen gehaald worden.

Opgave 2:
Doorlopend verzamelen en registreren van meldingen, storingen en eigen waarnemingen om risico-analyses uit te kunnen voeren.
De afgelopen planperiode is ervaring opgedaan met het monitoren van riooloverstorten. De
resultaten geven aanleiding tot het uitbreiden van het meetnetwerk. Hiermee kan meer
inzicht worden verkregen in het risico van vervuiling vanuit de riolering op de oppervlaktewaterkwaliteit.

Opgave 6:
- Implementeren van de Uitvoeringsagenda 2030 uit RoSA.
- Monitoren van de voortgang.

Opgave 3:
Uitbreiden van het monitoringsnetwerk bij riooloverstorten

8.2.3 Gebiedsgerichte participatie

Het evalueren van beheerprogramma’s
Door te meten kan de gemeente het effect van de werkzaamheden beoordelen. De gemeente beschikt over een Centrale Proces en Regelkamer Water (CPRW), die hierbij een grote rol
speelt. Met behulp van het meet- en regelsysteem kan het werkelijk functioneren van het
stedelijk watersysteem gevolgd en op afstand bestuurd worden. Door het slim combineren
van gegevens worden trends en ruimtelijke spreiding duidelijk.

Samenwerking in de buitenruimte is van essentieel belang. De vele stakeholders zoals
Stadsontwikkeling, Rotterdammers, andere nutsbedrijven, Havenbedrijf en waterschappen
maken het tot een complex geheel om maatregelen uit te kunnen voeren.

8.3 Voorwaarden voor effectief beheer
Actueel en volledig gegevensbestand
De Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION) verplicht Rotterdam tot het
onderhouden van een actueel en volledig gegevensbestand van de rioleringsvoorzieningen.
Deze dienen ter ondersteuning en onderbouwing van alle uitvoerende taken en beheertaken.
De belangrijkste werkzaamheden die de gemeente hiervoor uitvoert zijn:
• periodiek bijwerken van revisiegegevens (vervangingen en reparatie van de riolering,
nieuwbouw en sloop);
• toevoegen van nieuw aangelegde riolering (nieuwbouw);

Opgave 4:
Doorlopend analyseren en toetsen van meldingen, storingen en eigen waarnemingen
aan het gewenste functioneren.
Met deze analyses gebruikt Rotterdam soms grote hoeveelheden data en zoekt de gemeente
daarbij naar betere analyse methodes. Door bijvoorbeeld het vergelijken van ervaringen met
nieuwe rekenmodellen verbetert het inzicht hoe het falen wordt beïnvloedt en kan worden
beheerst. Rotterdam ontwikkelt daarom bouwstenen waarmee deze analyses sneller of
slimmer kunnen worden uitgevoerd.
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Buiten de eisen vanuit de WION houdt de gemeente het rioleringsbeheerbestand actueel
door het:
• invoeren van inspectie- en reinigingsgegevens;
• invoeren van gegevens in het beheerbestand over gemalen, uitlaten en grenzen van
bemalingsgebieden en dergelijke;
• bijhouden van meldingen en storingen via een uniforme meldingenregistratie.
In de planperiode brengt Rotterdam opnieuw in beeld hoe actueel en compleet het rioleringsbeheerbestand is en wordt er een plan gemaakt om de kwaliteit verder te verbeteren.
Speciale aandacht wordt hierbij gegeven aan bijvoorbeeld het revisieproces, dat via veel
schijven verloopt en hierdoor een lange doorlooptijd kent.
Daarnaast bewaart Rotterdam gegevens over de kwaliteit (inspectiegegevens) en zetting van
de riolering die vervangen is. Deze gegevens gebruikt Rotterdam voor meerdere analyses
waaronder de mate van eventuele vroegtijdige vervanging van riolen.
Bij de werkzaamheden aan wegen en rioolvervanging zorgt Rotterdam ervoor dat het
maaiveld in de openbare ruimte periodiek weer wordt opgehoogd naar uitgiftepeil, zodat het
mogelijk is het rioolstelsel onder voldoende afschot aan te leggen en er voldoende gronddekking boven het riool is. Het uitgiftepeil bij nieuwbouw en herstructureringsgebieden wordt
bepaald met de vuistregel “waterpeil in de singel (peil volgens peilbesluit) + 1,20 m”. Het
uitgiftepeil dat uit deze berekening volgt, wordt het wenspeil genoemd. De 1,20 meter is dan
de drooglegging. Voor de bestaande bebouwde omgeving wordt veelal een drooglegging van
1,00 meter gehanteerd, omdat ander niet goed aangesloten kan worden bij de bestaande
bebouwde omgeving. Dit betekent dat op veel plaatsen in de stad de tegenwoordig gewenste
drooglegging van 1,20 meter niet wordt gehaald. Dit vergt een maatwerkaanpak voor het
bepalen van uitgiftepeilen voor herstructureringen en vervangende nieuwbouw.

Opgave 7:
- Evalueren, verbeteren en aanvullen beheergegevens waaronder revisiegegevens,
zettingsgegevens en inspectiegegevens.
- Vastleggen van gegevens over de kwaliteit en zetting van vervangen riolen voor
nadere analyses.
Het faciliteren en standaardiseren van de beschikbaarheid en ontsluiting van gegevens wordt
steeds belangrijker, in het bijzonder bij de toenemende samenwerking in de afvalwaterketen.
Bewoners vragen in toenemende mate om inzicht in bijvoorbeeld de grondwaterstand.
Rotterdam maakt de informatie over de voorzieningen voor afvalwater, hemelwater en
grondwater openbaar via internet en sluit aan bij ontwikkelingen voor een doelmatig gegevensbeheer en systeembeheer.

Ook in het buitendijkse gebied en het Westelijk Havengebied worden uitgiftepeilen vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de kans op hoogwater. Via assetmanagement
wordt bepaald of bestaande voorzieningen van de riolering aanpassing behoeft (vermindering kwetsbaarheid). Voor nieuw aan te leggen watergevoelige voorzieningen van de riolering
wordt een ‘uitgiftepeil’, aanleg- of waterdichte hoogte gehanteerd van NAP+3,90 of
NAP+5,50 m (respectievelijk achter en voor de stormvloedkering).

Opgave 8:
Publiceren en openbaar maken van relevante gegevens en informatie naar bewoners
en partners.
Rotterdam hanteert het uitgiftepeil
Het uitgiftepeil is een theoretische maaiveldhoogte waarmee gewaarborgd kan worden dat
ruimtelijke ontwikkelingen geen ongewenste gevolgen voor het oppervlaktewater, riolering en
grondwater hebben. Het peil wordt bepaald op de kadastrale grens tussen het openbare
gebied en aangrenzend particulier terrein en/of bebouwing. Voor de vaststelling van uitgiftepeilen is in de gemeentelijke organisatie een commissie aangesteld, de commissie uitgiftepeilen.
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Rotterdam stelt voorwaarden bij nieuwbouw
De gemeentelijke rol in gebiedsontwikkeling verandert. Steeds vaker richten private partijen
de buitenruimte in. Om een goede inrichting en beheersituatie te borgen, maakt de gemeente
met hen goede afspraken over de technische, organisatorische en juridische kanten van het
ontwerp en beheer van het stedelijk watersysteem. In de Leidingverordening en de
Bouwverordening en in anterieure overeenkomsten legt Rotterdam vroeg in het proces de
randvoorwaarden vast voor onder meer afvalwater, hemelwater en grondwater. Op deze
manier wordt ervoor gezorgd dat het eigendom, het beheer en de technische specificaties
goed geregeld zijn. Hiervoor is een goede afstemming nodig tussen de verschillende
inrichtingsteams, vergunningverleners voor de bouwvergunning en leidingvergunning en de
afdeling Water.

hierbij van belang zijn om op te kunnen sturen.
Opgave 12:
Opstellen van een beheerstrategie voor alle rioleringsgerelateerde objecten.
Bij een incident in het stedelijk watersysteem is het duidelijk wat gedaan moet worden
Rotterdam beschikt over een incidentenplan riolering. Een incident doet een beroep op
kennis en vaardigheden die de organisatie niet dagelijks gebruikt. Onder hoge tijdsdruk en
onder onzekere omstandigheden moet de calamiteitenorganisatie het probleem oplossen en
de eventuele schade herstellen. Een incidentenplan zorgt voor structuur: een overzicht van
de calamiteitenorganisatie, taken en verantwoordelijkheden en informatievoorziening. Het
incidentenplan wordt periodiek geactualiseerd.

Opgave 10:
Werkafspraken met inrichtingsteams en vergunningverleners op het gebied van
bouwen, leidingen en riolering.

Gezien het belang van de samenwerking in de afvalwaterketen betrekt Rotterdam ook de
waterschappen bij de calamiteitenorganisatie. Uit de businesscase RoSA waarin de mogelijkheid van een gezamenlijke storingsdienst met de waterschappen is onderzocht, is naar voren
gekomen dat het gezamenlijk optrekken bij calamiteiten een belangrijke kans is voor samenwerking. Dit wordt in de komende periode vorm gegeven.

Strategische, tactische en operationele plannen
Dit GRP is een strategisch plan. Het beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente invulling
geeft aan de gemeentelijke watertaken. De planperiode van het GRP4 is 2016-2020. De
gemeente evalueert en actualiseert dit plan in 2020.

Opgave 13:
- Periodieke actualisatie van het incidentenplan en het overstortprotocol.
- Vervolgonderzoek naar mogelijkheden van gezamenlijke storingsdienst met de
waterschappen.

Op tactisch niveau stelt Rotterdam per gebied een onderhoudsbehoefteplan op genaamd:
Meerjaren Onderhoudsbehoefte Riolen en Grondwater (MORG). Deze MORG is objectgericht en gebiedsgericht ingevuld waarbij rekening wordt gehouden met gebiedsspecifieke
kenmerken en behoeften van andere stakeholders. In de MORG bevindt zich een meerjarenplan (vlekkenkaart) voor de vervanging van de vrijvervalriolering. Deze is van essentieel
belang in het afstemmingsproces met de andere stakeholders en partijen die eventueel ook
werkzaamheden of onderhoudsbehoeften hebben. Ook bij het opstellen van de jaarplannen
met maatregelen voor de vrijvervalriolering, gemalen en persleidingen is een MORG van
essentieel belang.

Enkele keren per jaar stort bij hevige neerslag het rioolstelsel over op de singels en stadwateren. Rotterdam heeft, samen met de waterschappen, een overstortprotocol opgesteld
waarmee gezamenlijk de gevolgen voor de waterkwaliteit zoveel mogelijk worden beperkt.
Het protocol bevat een stappenplan voor de handelingen en maatregelen die beide partijen
na een overstortgebeurtenis moeten nemen.
Vergunningen en verordeningen
De vernieuwing van de afvalwaterregelgeving in 2008 heeft ertoe geleid dat Rotterdam voor
de overstorten van het gemengde rioolstelsel en de uitlaten van het hemelwaterstelsel geen
vergunning meer van de waterschappen nodig heeft. Voorwaarde hierbij is wel dat deze
voorzieningen in het GRP zijn genoemd, zie bijlage 2. Voor de waterschappen en
Rijkswaterstaat is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de overstorten en
hemelwateruitlaten, omdat zij beheerder zijn van de ontvangende oppervlaktewateren.
Rotterdam informeert de waterschappen en Rijkswaterstaat daarom over wijzigingen in het
rioolstelsel, en maakt hierover ook afspraken, die invloed hebben op de oppervlaktewateren
of RWZI. De gemeente gaat er op haar beurt van uit dat de waterschappen en
Rijkswaterstaat de gemeente informeert over wijzigingen aan oppervlaktewateren en RWZI

Bij het actualiseren van het GRP en de MORG’s worden de waterschappen, en zo nodig
andere stakeholders, actief betrokken.
Opgave 11:
- Evaluatie en actualisatie van het GRP in 2020.
- Actualiseren van de MORG’s.
Op operationeel niveau is het van belang dat in het kader van asset management een
beheerstrategie wordt opgesteld voor alle rioleringsgerelateerde objecten. Deze beheerstrategie beschrijft op welke manier de voorzieningen beheerd worden en welke indicatoren
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die van invloed zijn op het gemeentelijk rioolstelsel. In bijlage 6 is een link opgenomen naar
een kaart waarop voorzieningen, zoals overstorten en gemalen, zijn weergegeven. Ook is
hier een link opgenomen naar de Rotterdamse site www.rotterdamopendata.nl, hier zijn
rioleringsgegevens te vinden die regelmatig geactualiseerd worden.
De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij bedrijven worden uitgevoerd door
de Milieudienst Rijnmond (DCMR). De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de
gemeenten in de regio Rijnmond en van de Provincie Zuid-Holland.
Door het wegvallen van de aansluitplicht in het bouwbesluit 2012 heeft de gemeente de taak
om toe te zien dat nieuwe en aangepaste lozingsituaties doelmatig lozen. De gemeente
maakt dit inzichtelijk door de af te geven bouwvergunning te toetsen op een doelmatige
lozingssituatie. Het resultaat is dat de gemeente van alle locaties weet wat de afvoersituatie
is van het afvalwater.

bedrijven. De bedrijven zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. In nauw overleg met
Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf worden de laatste bedrijven aangesproken om aan te
sluiten op het afvalwatertransportsysteem.

8.4 Rotterdam houdt het stedelijk watersysteem robuust en aantrekkelijk
Voor het in stand houden van een robuust en aantrekkelijk stedelijk watersysteem is effectief
beheer belangrijk. Het beheren, assetmanagement, bestaat uit onderzoek, het beoordelen
van de onderzoeksresultaten (risicoanalyse), het opstellen en uitvoeren van maatregelen.

Een bedrijf moet aangesloten worden op de riolering of een gelijkwaardige voorziening. Bij
het aansluiten op de riolering moet het bedrijf voldoen aan de aansluitverordening (de
aansluitverordening is in 2015 opgenomen in de leidingverordening, de aansluitverordening
komt daarmee te vervallen). In de aansluitvergunning (vanaf 2015 leidingverordening) zijn
voorwaarden opgenomen. Toezicht en handhaving op het naleven van de vergunningsvoorschriften is nog niet goed geregeld. Naleving van de vergunningvoorschriften is belangrijk
om de werking van het systeem te kunnen blijven garanderen.

8.4.1 Doelmatige inzameling van stedelijk afvalwater en hemelwater
In Rotterdam liggen buitendijks op verschillende locaties ongeveer 200 bewoonde schepen
die het afvalwater nog ongezuiverd op de Nieuwe Maas of binnenhavens lozen. Dat is bij wet
niet toegestaan. De verantwoordelijkheid voor het beëindigen van de lozing ligt bij de lozer.
Rijkswaterstaat treedt op als handhavend gezag in het buitendijkse water. De havenbeheerders verzorgen in afstemming met de gemeente de contacten met de eigenaren van de boten
en schepen. Rotterdam draagt met het leveren van haar expertise bij aan een doelmatige
oplossing. Zo wordt gezamenlijk de waterkwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd en
beschermt Rotterdam de volksgezondheid.

Opgave 14:
Samen met het Havenbedrijf, Rijkswaterstaat en DCMR goede afspraken maken over
toezicht en handhaving van de vergunningsvoorschriften.
Straatkolken reinigen en onderhouden
Met het reinigen van kolken en lijngoten wordt de kans op water-op-straat tijdens hevige
neerslag verminderd. Met deze preventieve maatregel voorkomt Rotterdam verstopping van
het rioolstelsel. En omdat verontreinigingen zich hechten aan stof- en zanddeeltjes op straat,
wordt zo voorkomen dat deze deeltjes (bij gescheiden stelsels) met het afstromend hemelwater in de singels en stadswateren terecht komen en het water verontreinigen. De gemiddelde
reinigingsfrequentie van alle straat- en trottoirkolken en lijngoten is 1 x per jaar (planmatig
reinigen). Op enkele plaatsen, bijvoorbeeld marktplaatsen, is de frequentie hoger (correctief
reinigen). Naast het reinigen van de kolken en lijngoten, worden ook jaarlijks herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

In het Westelijk Havengebied is een stelsel van persleidingen en gemalen aangelegd voor de
inzameling en transport van het huishoudelijk afvalwater en deels het bedrijfsafvalwater.
Samen met het Havenbedrijf is de gemeente van de verschillende onderdelen van dit stelsel
eigenaar en beheerder. Het Havenbedrijf is de eigenaar en de gemeente beheert de voorzieningen.
In 2014 heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd naar de lozingssituatie van de
bedrijven. Daaruit blijkt dat nog niet alle bedrijven zijn aangesloten op het afvalwatertransportsysteem. Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over het aansluiten van alle
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Het reinigen van de straat en trottoirkolken voert Rotterdam in eigen beheer uit. In de
planperiode onderzoekt de gemeente of de reinigingsstrategie bijgesteld moet worden.

toestand van het stelsel en wordt vervolgens bepaald of een gedetailleerde inspectie met
rijdende videocamera wenselijk is.

Met het regelmatig vegen van de straten wordt voorkomen dat vuil zich ophoopt en de
straat- en trottoirkolken en riolen verstopt raken. De jaarlijkse kosten voor het straatvegen
worden deels toegerekend aan de rioleringszorg, want het niet vegen van de straten heeft tot
gevolg dat de kolken circa 3x zo vaak gereinigd moeten worden. Het straatvegen voert
Rotterdam in eigen beheer uit. In de planperiode wordt onderzocht of de strategie voldoet of
dat deze bijgesteld moet worden.

Rotterdam inspecteert de riolen als ze 30 jaar of langer geleden zijn aangelegd. Omdat uit
ervaring blijkt dat na deze periode de risico’s op falen van de riolen toenemen.
Het structureel reinigen van vrijvervalriolering voert Rotterdam risicogestuurd uit. Dit
betekent dat regulier alleen de locaties gereinigd worden, waar vervuiling in het riool leidt tot
verstopping of vervuiling, zoals zinkers en bij overstorten.
Na de inspectie en reiniging wordt de diepteligging van het riool ingemeten om de zettingen
in het stelsel in beeld te brengen. Hieruit wordt afgeleid of het afvalwater nog voldoende kan
afstromen naar het collecteurriool en het rioolgemaal. Zetting, en met name ongelijkmatige
zetting, vormt een risico voor het functioneren van het rioolstelsel. Daarom wordt in de
planperiode van het GRP 4 onderzoek gedaan naar het effectief beperken van dit risico. Het
verder inmeten van de diepteligging van de riolen wordt vervolgd.

Opgave 15:
- Actualiseren reinigingsplan straat- en trottoirkolken en lijngoten.
- Uitvoeren van planmatig en correctief reinigen van kolken en lijngoten.
Beheersstrategie huisaansluitleidingen opstellen
In Rotterdam is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer en
onderhoud van de huisaansluitleiding op het gemeentelijke hoofdriool. In de praktijk levert
deze situatie soms problemen voor de bewoners en voor de buitenruimte.

Opgave 17:
- Inspecteren, reinigen en inmeten van een deel van het vrijvervalstelsel.
- Beoordelen van de inspectieresultaten.
- Onderzoek naar aanpassing van de inspectie- en reinigingsstrategie.

In 2014 is een eerste onderzoek gedaan naar de gewenste situatie rondom de eigendom en
beheersituatie van de huisaansluitleidingen. Nader onderzoek is echter nodig in de komende
planperiode naar de financiële, organisatorische en technische consequenties van het
eventueel op termijn veranderen van de eigendomssituatie.

De onderheide collecteurriolen zijn de slagaders van het rioolstelsel. Alle vrijvervalriolen
lozen het stedelijk afvalwater uiteindelijk via de collecteurriolen op een rioolgemaal. In
Rotterdam zijn circa 50 collecteurriolen. Per jaar wordt circa 10% van de collecteurriolen
geïnspecteerd en de inspectieresultaten worden beoordeeld om een eventuele maatregel te
kunnen bepalen.

Opgave 16:
Vervolg onderzoek naar de gewenste situatie rondom de huisaansluitleidingen.
8.4.2 Doelmatig transporteren van stedelijk afvalwater en hemelwater

Opgave 18:
- Jaarlijks inspectie en beoordeling van circa 10% van de collecteurriolen.
- Onderzoek naar aanpassing van de inspectiestrategie voor collecteurriolen.

Reiniging en inspectie van het rioolstelsel
Voor het risicogestuurd beheer van de riolering is het nodig dat er inzicht is in de toestand
van de riolering. Rotterdam voert daarvoor rioolinspecties uit die de kwaliteit van de vrijvervalriolen in beeld brengen. De toestandsaspecten worden vastgelegd volgens de NENEN-13508-2 en op basis hiervan wordt beoordeeld of vervolgstappen en maatregelen nodig
zijn.

Onderhoud vrijvervalriolering
Voor het in stand houden van het rioolstelsel is het noodzakelijk om onderhoud uit te voeren.
Dit is een reguliere taak. Rotterdam maakt hierbij onderscheid in periodiek en correctief
onderhoud. Het periodiek onderhoud voert Rotterdam risicogestuurd uit op basis van
gegevens over de toestand van de riolering. Het correctief onderhoud is niet te plannen en
wordt uitgevoerd zodra dat noodzakelijk is naar aanleiding van klachten, meldingen en eigen
waarnemingen.

Er zijn verschillende inspectietechnieken. Voor een globaal, strategisch, beeld van de
kwaliteit van de vrijvervalriolering worden putvideo’s gemaakt, voor een meer gedetailleerd
beeld worden rioolinspecties met een videocamera uitgevoerd. De Rotterdamse inspectiestrategie houdt in dat jaarlijks een gedeelte van het vrijvervalrioolstelsel geïnspecteerd
wordt door middel van putvideo’s. Daarmee wordt een strategisch inzicht verkregen in de
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In het GRP 2000-2005 is de huidige strategie voor rioolvervanging geformuleerd. Deze
strategie betekent dat vanaf 2010 jaarlijks structureel 40km riool vervangen dient te worden
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Om functionele wijzigingen te kunnen realiseren is een wijkgerichte aanpak noodzakelijk.
Hierdoor kan het voorkomen dat in beperkte mate riolering wordt vervangen om de functionele wijzigingen mogelijk te maken. Dit is onvermijdelijk. Hierin is rioolvervanging afwijkend van
het wegonderhoud. Een wijkgerichte aanpak is voor wegonderhoud wenselijk, maar niet
noodzakelijk. Door afnemend budget voor wegonderhoud, uiteenlopende onderhoudsbehoefte voor wegen en riolering en de wijkgerichte aanpak voor rioolvervanging is het aantal
projecten wat geïntegreerd is uitgevoerd de afgelopen jaren afgenomen.

90

1955

De prioritering van de rioolvervanging is in meerjarenplannen vastgelegd (MORG). Voor de
prioritering van rioolvervanging is zetting maatgevend. Informatie over de zetting is in
voldoende mate aanwezig om op een juiste manier te kunnen prioriteren. De technische staat
van een rioolbuis heeft een beperkte invloed bij rioolvervanging in Rotterdam. Voordat een
buis kan bezwijken is deze veelal vanuit oogpunt functionaliteit (zetting) al vervangen.

Opgave 19:
- Correctief onderhoud vrijvervalriolering.
- Periodiek
onderhoud vrijvervalriolering.
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De strategie, die sinds GRP1 is ingezet, zet Rotterdam voort, zie Figuur 7. De huidige
prioritering voor de rioolvervanging is gebaseerd op leeftijdgegevens, eventuele systeemaanpassingen, klachten, zettingsgegevens, funderingsrisico’s en de onderhoudstoestand van de
riolering. Ook andere ontwikkelingen in de buitenruimte spelen een belangrijke rol, hierbij kan
worden gedacht aan herinrichting, wegonderhoud en groot onderhoud van andere nutsvoorzieningen.
In de prioritering van de rioolwerkzaamheden is optimale afstemming gezocht met het
wegonderhoud, dit vanuit kostenefficiëntie en om overlast te beperken. Met het opvoeren van
het vervangingstempo is naast technische kwaliteit ook functionaliteit in de prioritering van
de rioolwerkzaamheden steeds belangrijker geworden. Denk hierbij aan het scheiden van de
waterstromen afval- en hemelwater, grondwater onder- en overlast, verbeteren van afstroming van afvalwater en voorkomen van wateroverlast.

Met het onder druk staan van de budgetten voor rioolvervanging en het wegonderhoud, en
een toenemende opgave, neemt de noodzaak toe om een uitgebreidere onderbouwing op te
stellen op het gebied van rioolvervanging. Hier wordt in de planperiode invulling aan gegeven
door het actualiseren van de MORG’s (opgave 11) en het opstellen van een beheerplan
riolering (opgave 12).

km vrijvervalriolering

om een goed functionerend rioolstelsel te kunnen waarborgen en het verder te kunnen
verduurzamen. Hierbij gaat Rotterdam uit van een gemiddelde levensduur van een riool van
40-60 jaar. Landelijk gezien is dit een geaccepteerd uitgangspunt. Met 200 km rioolvervanging in vijf jaar (gemiddeld jaarlijks 40km) wordt voorgesorteerd op de vervangingspiek. Als
gevolg van de vele nieuwbouw in Rotterdam, na 1950, ontstaat vanaf ongeveer 2015 een
vervangingspiek oplopend tot ongeveer 60 tot 80 km per jaar.

Vervangingsstrategie
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gebied beheren de bedrijven op particulier terrein hun eigen pompen.
Rotterdam voert preventief, correctief en periodiek onderhoud uit. Bij preventief onderhoud worden
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van een gemaal vervangen. Het gemaalgebouw wordt vervangen na circa 60 jaar. Deze
vervangingstermijnen baseert Rotterdam op landelijke kengetallen en ervaring. Rotterdam past
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de grote gemalen worden om de 20 jaar oude elektrische delen en om de 40 jaar oude
mechanische delen van een gemaal vervangen. Het gemaalgebouw wordt vervangen na
circa 60 jaar. Deze vervangingstermijnen baseert Rotterdam op landelijke kengetallen en
ervaring. Rotterdam past hierbij risicogestuurd beheer toe en de periodieke onderhoudskosten worden betaald uit de exploitatie. Voor de grotere districtsgemalen zijn de vervanging van
het mechanisch en elektrische deel gepland. Deze kosten worden betaald uit het investeringsbudget.
Vanuit de samenwerking (RoSA) is gebleken dat er kansen liggen op het gebied van kennisdeling over (landelijke) ontwikkelingen en ervaringen met aannemers en fabrikanten. Ook kan
nog intensiever samengewerkt worden op het gebied van inspecties, planmatig correctief
onderhoud en dagelijks onderhoud.
Opgave 20:
- Uitvoeren van groot, preventief en correctief onderhoud aan gemalen.
- Samenwerken met waterschappen in het beheer van gemalen.

Opgave 22:
- Gericht onderzoek naar de toestand en functioneren persleidingen en appendages.
- Onderhoud en renovatie van persleidingen.

Sturing gemalen
Rotterdam werkt samen met de waterschappen aan een nieuw sturingssysteem voor de
gemalen. Dat moet zorgen voor een slimmere sturing van afvalwaterstromen. De sturing is
erop gericht om zowel bij droogweersituaties, als bij neerslagsituaties, de afvalwaterketen zo
optimaal mogelijk benutten. De basiswerking van het systeem is inzichtelijk gemaakt, deze
wordt vertaald naar concrete bouwstenen voor het sturingssysteem van de toekomst. Betere
sturing beperkt emissies via overstorten, voorkomt wateroverlast en vergroot het rendement
van de gemalen en zuiveringsinstallaties.

Goed functionerende hemelwatervoorzieningen, zoals waterpleinen, wadi’s en waterpasserende verharding, voor het verwerken van hemelwater, zorgen ervoor dat de Rotterdammers
droge voeten houden tijdens hevige neerslag. Onderhoud is daarbij essentieel. Dit betekent
concreet bijvoorbeeld het verwijderen van zwerfvuil en het controleren van de pompen. Het
onderhoud van deze voorzieningen wordt uitgevoerd binnen de reguliere onderhoudsprogramma’s voor de vrijvervalriolering en gemalen. In de op te stellen beheerplannen komt
meer en expliciet aandacht voor deze hemelwatervoorzieningen.

Opgave 21:
Samen met de waterschappen implementeren van een nieuw sturingssysteem voor
gemalen.

Opgave 23:
Opzetten (actualiseren) onderhoudsstrategie voor (nieuwe) hemelwatervoorzieningen
en uitvoeren.

Persleidingen en appendages onderhouden
Persleidingen zijn zeer essentiële onderdelen van het afvalwatertransportsysteem. Voor een
betrouwbare afvoer van het stedelijke afvalwater en een robuust stelsel is het functioneren
van de persleidingen en de appendages (afsluiters en ontluchters) van wezenlijk belang. Het
beheer van persleidingen en appendages richt zich enerzijds op het voorkomen van frequent
optreden van ernstige incidenten en anderzijds op het adequaat reageren op een incident om
de overlast zo veel mogelijk te beperken. Rotterdam beschikt over risicoprofielen van de
persleidingen. De komende jaren richt de aandacht zich extra op de appendages in persleidingen die een verhoogd risico vormen voor de beschikbaarheid en functioneren van het
systeem.

8.4.3 Rotterdam pakt op doelmatige wijze grondwateroverlast of onderlast aan
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Beheerstrategie opstellen voor drainage
Rotterdam heeft op grond van de gemeentelijke zorgplicht voor het grondwater een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het grondwater geen structureel nadelige gevolgen
heeft. Ervaringen in de Rotterdamse praktijk hebben geleerd dat er in stedelijk gebied veel
verstorende invloeden voor het grondwater aanwezig zijn. De grondwaterstand in de stad laat
zich niet sturen. Dat is de reden waarom de gemeente Rotterdam geen actief grondwaterpeilbeheer voert.
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Opgave 25:
Samen met de belangrijkste stakeholders de strategie voor verzakte gebieden verder
onderzoeken.

Rotterdam is niet alleen verantwoordelijk voor de aanleg, maar ook voor beheer en onderhoud van drainage in openbaar gebied. Door drainageleidingen periodiek te reinigen
voorkomt de gemeente dat deze dichtslibben (bijvoorbeeld met ijzerafzetting of zand).
Hiermee waarborgt de gemeente het functioneren van de drainage.

Tuindorp Vreewijk
In het kader van de aanstaande renovatie, sloop/nieuwbouw van Tuindorp Vreewijk rees de
vraag of de wijk, conform Rotterdams beleid, teruggebracht moest worden naar de
vastgestelde uitgiftepeilen of dat er op het bestaande verzakte peil gebouwd en heringericht kon worden. Het ophogen van de buitenruimte staat op gespannen voet met de wens
om de bestaande gezakte woningen zonder paalfundering, die onderdeel uitmaken van
een beschermd stadsgezicht, te handhaven. De keuze heeft gevolgen voor de leefbaarheid
in de wijk (beleving van de buitenruimte en/of toenemend aantal buitenruimtemeldingen of
klachten over wateroverlast). Besloten is om af te wijken van het uitgiftepeil en aan te
sluiten bij de bestaande maaiveldhoogte. Dit leidt in de toekomst (periode 2020-2030) tot
stijgende kosten voor beheer en onderhoud als gevolg van in de buitenruimte noodzakelijke extra voorzieningen om de stedelijke infrastructuur (riolering, drainage, kabels en
leidingen, wegen, water en groen) op het gewenste technische niveau te houden. Daarbij
zijn investeringen noodzakelijk voor dergelijke voorzieningen. Deze worden, bij uitzondering, gedekt vanuit de rioolheffing.

Gezien de verschillende gebiedskenmerken (bodemopbouw, type bebouwing, grondgebruik,
aanwezigheid en peil oppervlaktewater) is een gebiedsgerichte beheerstrategie voor
drainage nodig.
Ook onder veel groenstroken en speelterreinen ligt drainage, om wateroverlast tegen te gaan
en zo de functie van dergelijke locaties te waarborgen. Een groot deel van deze drainages is
op dit moment niet geregistreerd. Toch hebben deze ook invloed op de grondwaterstand in
de bebouwde omgeving en daarom is het nodig om ze in kaart te brengen, het functioneren
daarvan te onderzoeken en ze alsnog in beheer te nemen.
Opgave 24:
- Opstellen van gebiedsgerichte beheerstrategie voor drainage.
- Inventarisatie van alle aanwezige drainage en deze in beheer nemen.
- Doelmatig aanleggen van drainage.
Beheerstrategie voor verzakte gebieden
Als gevolg van slappe bodems is Rotterdam onderhevig aan zettingen. Dit heeft tot gevolg
dat straten en wijken in de loop der tijd steeds lager komen te liggen. In het algemeen geldt
dat de buitenruimte bij periodiek onderhoud of bij nieuwe ruimtelijke ontwikkeling terug wordt
gebracht naar het uitgiftepeil (= het hoogteniveau waarop de buitenruimte oorspronkelijk
werd aangelegd).

Doelmatige aanpak van grondwateronderlast
Voor het grondwater heeft de gemeente, op grond van haar zorgplicht, een inspanningsverplichting. Bekend is dat oude riolering één van de mogelijke oorzaken is van lagere grondwaterstanden. In de vorige GRP planperiode is daarom de ambitie vastgelegd om in de periode
2011-2021 in risicogebieden voor grondwateronderlast riolen, die voor 1980 zijn aangelegd,
op doelmatige wijze te vervangen of op een andere manier waterdicht te maken. Het
waterdicht maken van de riolering is niet altijd voldoende om een te lage grondwaterstand
weg te nemen. Maatwerk is noodzakelijk. Hiervoor dient nog nader onderzoek te worden
uitgevoerd naar de relaties tussen riolering, grondwater en funderingsschade.

Om diverse redenen zijn onderhoudsophogingen niet altijd overal mogelijk, bijvoorbeeld als
gevolg van de staat van de (verouderde) bebouwing. In dergelijke situaties is de aanleg van
drainage onder natuurlijk verval niet voldoende om wateroverlast tegen te gaan. Het nastreven van 0,80 meter ontwateringsdiepte ten opzicht van uitgiftepeil is in dergelijke situaties
dan ook niet haalbaar. Maatwerk is dan nodig. Ook de inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater en hemelwater kunnen in dergelijke situaties op termijn knelpunten opleveren.

Rotterdam informeert, onder andere via het Waterloket en het Funderingsloket, woningeigenaren over hun eigen verantwoordelijkheden en de mogelijke risico’s op funderingsschade.
De gemeente ontwikkelt met particuliere woningeigenaren en woningcorporaties een
gezamenlijke aanpak voor de funderingsproblematiek. In de komende planperiode zet
Rotterdam dit beleid voort.

Als in verzakt stedelijk gebied ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt (bijvoorbeeld gedeeltelijke
herstructurering, sloop/nieuwbouw), kan om diverse redenen niet altijd worden opgehoogd
naar uitgiftepeil. In deze wijken of straten wordt daardoor het beheer van de buitenruimte en
het stedelijk watersysteem duurder. En in sommige situaties is het vrijwel onmogelijk om
wateroverlast en/of -onderlast te voorkomen.
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Opgave 26:
Voortzetten en optimaliseren van doelmatige maatwerkaanpak voor risicogebieden
grondwateronderlast.
Grondwaterstanden monitoren
Rotterdam beheert een uitgebreid meetnet om vast te kunnen stellen of ergens sprake is van
structurele grondwateroverlast of -onderlast. Met behulp van ruim 2.000 grondwaterpeilbuizen, verspreid over de stad, worden maandelijks handmatig de grondwaterstanden gemeten.
Hiermee bouwt de gemeente een lange meetreeks op, waardoor fluctuaties en trends in de
grondwaterstanden zichtbaar worden. Deze meetgegevens zijn via het gemeentelijke
Waterloket voor iedereen te raadplegen.
Om het grondwatermeetnet operationeel te houden is regulier onderhoud en vervanging van
peilbuizen nodig.

baggeren. Hierbij dient wel te worden afgewogen of risico gestuurd baggeren niet ten koste
gaat van de waterkwaliteitsdoelstellingen. De kosten voor het onderhoud aan de duiker en
het baggeren worden niet aan de rioleringszorg toegerekend.

In de planperiode van het GRP 4 automatiseert Rotterdam het peilbuizenmeetnet: er komt
een geleidelijke overgang van handmatig meten naar meten met behulp van dataloggers. Dit
betekent dat de frequentie van de metingen stijgt. Hierdoor is de gemeente beter in staat om
proactief in plaats van reactief beheersmaatregelen te treffen. Daarnaast doet de gemeente
onderzoek naar de mogelijkheden om dataverwerking en -analyse te verbeteren.

Gebiedswaterplannen voert Rotterdam samen met de waterschappen uit
Rotterdam en de waterschappen willen de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit in
watergangen en plassen sterk verbeteren. De algemene doelstelling voor optimale waterkwaliteit is 'helder plantenrijk water'. Dit lange termijndoel (2030) geldt voor de waterlichamen die
op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn aangewezen (de Rotte, de Schie, het
Noorderkanaal en de grote plassen). Voor de overige Rotterdamse wateren (het merendeel
van de beeldbepalende singels) zijn de gewenste gebruiksmogelijkheden en de belevingswaarde vastgesteld met behulp van waterkwaliteitsbeelden.

Opgave 27:
Automatiseren van het peilbuizenmeetnet (inclusief optimalisatie dataverwerking en
–analyse).
8.4.4 Werken aan een aantrekkelijk oppervlaktewatersysteem

Bij de Herijking Waterplan2 ligt de prioriteit voor de periode 2013-2018 bij investeringen in
watergangen en waterpartijen waar relatief snel helder plantenrijk water te realiseren is door
de urgente knelpunten op te lossen en kansen te pakken. Dat zijn vooral kansrijke procesgestuurde watersystemen waar ook bronmaatregelen (zoals verbeteringsmaatregelen in de
riolering en afkoppelen) worden uitgevoerd.

Duikers en watergangen reinigen en onderhouden
Het oppervlaktewater in Rotterdam, de singels en stadswateren, is een belangrijk onderdeel
van het stedelijk watersysteem. Voldoende en schoon oppervlaktewater dat op het juiste peil
wordt gehouden is, samen met het rioolstelsel, belangrijk om tijdens hevige neerslag
wateroverlast te voorkomen. Hemelwater komt namelijk via hemelwaterriolen terecht in het
oppervlaktewater. Door overstorten vanuit het gemengde of verbeterd gescheiden rioolstelsel
op het oppervlaktewater komt soms ook afvalwater mee. Voor een goede doorstroming is het
nodig dat deze watergangen voldoende berging en afvoercapaciteit hebben. Dat betekent dat
duikers in de singels vrij zijn van slib en de water- en oeverplanten de doorstroming niet
belemmeren. Regelmatig baggeren en maaien van waterkanten is daarom noodzakelijk.

Verbeteringsmaatregelen voor de oppervlaktewaterkwaliteit, die gerelateerd zijn aan de
riolering (onder andere sturing in de afvalwaterketen), zijn per deelgebied gezamenlijk met de
waterschappen uitgewerkt in het zogenaamde waterkwaliteitsspoor in de ‘gebiedsplannen
water’ (voormalige deelgemeentelijke waterplannen). Het waterkwaliteitspoor is gericht op
het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit en het verbeteren van het stedelijk watersysteem. De rioolgerelateerde maatregelen vanuit het waterkwaliteitsspoor zijn onderdeel van
het GRP.

De watergangen die niet in beheer zijn van het waterschap worden door Rotterdam beheerd.
Regulier onderhoud aan duikers vindt vanaf 2016 plaats. De gemeentelijke ambitie is om
vanaf 2017 de watergangen, die in beheer zijn bij de gemeente, risico gestuurd te gaan
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Opgave 28:
Uitvoeren rioolgerelateerde maatregelen uit de gebiedswaterplannen ter oplossing
van de lokale knelpunten waterkwaliteit.

ringsnetwerk en in de middelen die nodig zijn om de data en informatie over de assets te
kunnen vastleggen, analyseren en delen met bewoners en partners in de afvalwaterketen. In
paragraaf 8.2.1 zijn de voorwaarden hiervoor beschreven.

Bodemenergiesysteem: Warmte-koude opslag
De ontwikkelingen op het gebied van bodemenergie, en dan met name in de vorm van
Warmte-Koude opslagsystemen (WKO), nemen de laatste jaren een grote vlucht, ook in
Rotterdam. De provincies zijn bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor open
WKO-systemen. Als voor een WKO een nieuwe aansluiting op het gemeenteriool nodig is,
dient hiervoor een aansluitvergunning te worden aangevraagd. De open systemen hebben
raakvlakken met de zorgplichten voor afvalwater en grondwater, want bij aanleg en onderhoud van een WKO komen relatief grote hoeveelheden water vrij die, gezien de kwaliteit,
meestal op het gemengde riool of het vuilwaterriool van een gescheiden stelsel worden
geloosd. Daarom oefent de gemeente invloed uit bij de vergunningverlening. Dit doet de
gemeente door zienswijzen in te dienen bij de Omgevingsdienst over de gevolgen van de
onttrekking voor de geohydrologie en voor het gemeentelijke rioolstelsel. Het waterschap
heeft een adviesrol rondom het lozen van water uit WKO’s op de riolering of het oppervlaktewater.

8.5.1 Rotterdam sluit de (afval)waterkringloop
Sluiten van kringlopen
Grondstoffen, schoon zoet water en energie uit afvalwater wil de gemeente hergebruiken
door bijvoorbeeld van de afvalwaterzuiveringsinstallaties grondstoffenfabrieken te maken.
Nauwe samenwerking met de waterschappen is hiervoor nodig. Op kleinschaliger niveau kan
dit ook, zie bijvoorbeeld het RINEW project voor hergebruik en terugwinnen van nutriënten
en energie in een wijk of huishouden.
Scheiden van waterstromen en anders omgaan met hemelwater
Het scheiden van waterstromen, het anders omgaan met hemelwater, is de belangrijkste van
de vier, want het is een voorwaarde om de andere drie te kunnen realiseren. Rotterdam
streeft ernaar om in de toekomst zo weinig mogelijk hemelwater en grondwater naar de
zuivering af te voeren, een gebiedsgerichte aanpak ligt hieraan ten grondslag. De huidige
(voornamelijk ondergrondse) voorzieningen zijn niet voldoende om de extreme neerslag te
verwerken die de gemeente in de toekomst verwacht. Rotterdam heeft nieuwe ideeën nodig
om de oplossingen te vinden in de bovengrondse ruimtelijke inrichting van de stad.
Afstemming en samenwerking met ontwerpers, ingenieurs, private partijen en partners in
waterbeheer is hierbij cruciaal.

Opgave 29
Afstemmen met waterschap en DCMR over de gemeentelijke zienswijze over de lozing
vanuit een WKO-systeem en verlenen van een aansluitvergunning.

8.5 Rotterdam werkt aan het stedelijk watersysteem van de toekomst

Gebiedsgerichte aanpak (gebiedsindeling conform stadsvisie):
Voor het Centrum en het rustig stedelijk gebied wordt gestreefd naar de realisatie van
voldoende waterberging en vertraging van de afvoer van hemelwater. Afkoppelen van
verhard oppervlak, aanleg van gescheiden stelsels, wordt kleinschalig en doelmatig
ingezet. De hoofdstromen voor de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater blijven gemengde systemen.
In de naoorlogse wijken zoals Schiebroek, Pendrecht, Zuidwijk, IJsselmonde en Hoogvliet
(de groen stedelijke gebieden) wordt een gescheiden inzameling en transport van hemelwater en afvalwater nagestreefd. Grondwater wordt met behulp van drainagesystemen
zonder bemaling afgevoerd naar de singels.
In het Havengebied wordt het hemelwater door de bedrijven zelf verwerkt en geloosd. Het
huishoudelijk afvalwater van de bedrijven wordt zoveel mogelijk ingezameld en getransporteerd met behulp van persriolering naar de rioolwaterzuivering. In Hoek van Holland wordt
in de hoge duingebieden ingezet op infiltratie van hemelwater als aanvulling van het
grondwater. Voor buitendijkse gebieden zoals bijvoorbeeld de Stadshavens geldt dat het
hemelwater zoveel mogelijk rechtstreeks afgevoerd wordt naar de rivier.

In paragraaf 6.2 is de visie op het stedelijk watersysteem van de toekomst beschreven. De
visie houdt in dat (1) kringlopen gesloten worden, (2) waterstromen gescheiden worden, (3)
de bestaande robuuste infrastructuur meerdere functies kan combineren en (4) de participatie tussen de verschillende belanghebbenden vergroot wordt. Om Rotterdam hierop voor te
bereiden worden onderdelen in het Rotterdams stedelijk watersysteem op strategisch wijze
gewisseld voor duurzame varianten.
Rotterdam kent haar afvalwaterketen goed. Een circulaire keten vraagt om een grondig
begrip van het functioneren van de verschillende onderdelen. De afvalwaterketen is robuust,
maar door klimaatveranderingen kunnen de veiligheidsmarges kleiner worden. Om grote
investeringen in de afvalwaterketen te beperken is het optimaal benutten van de assets in de
keten een grote uitdaging. De gemeente investeert daarom in het uitbreiden van het monito-
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Door de klimaatverandering komen er meer extremen voor. Bijvoorbeeld extreme neerslag
en langdurige droogteperioden. De gevolgen van de extreme neerslag wil de gemeente in
beeld brengen. Wat zijn de kwetsbare gebieden voor water-op-straat en hoe moeten deze
ten opzichte van elkaar geprioriteerd worden. Hierdoor kan de gemeente beter inspelen op
extreme gebeurtenissen. Met behulp van actuele neerslaggegevens van de regenradar en
het programma 3di is het mogelijk om de gevolgen van extreme neerslag, onder andere de
stroming over het maaiveld, te modeleren en daarna oplossingen te bedenken om de risico’s
te verminderen.
waarin Rotterdam met ontwerpend onderzoek, ideeën concreet maakt en nieuwe ideeën
ontwikkelt.

Rotterdam werkt aan de vergroeningsopgave, het ontharden van verstedelijkte gebieden.
Groene daken zorgen voor een vertraging van de hemelwater afvoer van daken en dragen
daarmee bij aan de invulling van de gemeentelijke zorgplicht voor hemelwater. De komende
jaren zal de stimuleringsregeling voor groene daken worden voortgezet. De mogelijkheden
voor blauwe daken (ook wel polderdaken genoemd) worden onderzocht. Op blauwe daken
kan wellicht nog meer water worden geborgen.

Rotterdam heeft de partners in het waterbeheer en de private partijen nodig om het in de
ruimtelijke inrichting en op gebouwniveau mogelijk te maken. Alleen door de samenwerking
met ontwerpers, ingenieurs, private partijen en de partners in waterbeheer komen deze
ideeën tot stand. In de daarop volgende planperiode starten we vervolgens met de eerste
maatregelen.

Opgave 30:
- Bij vervangen van gemengde rioolstelsels deze doelmatig vervangen door een
gescheiden rioolstelsel.
- In beeld brengen van kwetsbare gebieden voor water-op-straat en prioritering van
maatregelen.
- Onderzoek naar toepassing van Blauwe daken.

Opgave 31:
- Opzetten van pilots (samen met de waterschappen) om nieuwe ideeën te ontwikkelen voor:
• Terugwinnen en hergebruik van grondstoffen en energie (kringlopen sluiten).
• Scheiden van waterstromen en anders omgaan met hemelwater.
• Een robuust stelsel met meerdere functies.
• Participatie van Rotterdammers en private partijen.
- Ontwikkeling van nieuwe communicatie middelen en eventueel stimuleringsregelingen.
- Volgen en aansluiten bij landelijke en internationale onderzoekstrajecten.

Een robuust stelsel met meerdere functies
Rotterdam heeft een robuust stelsel en wil dat zo houden. Bestaande rioolbuizen kunnen, zo
mogelijk, meervoudig benut worden door het te combineren met andere functies.
Voorbeelden zijn een combinatie met kabels en (drinkwater)leidingen en afvoer van groenafval.

8.5.2 Duurzame afvalwaterketen

Participatie van Rotterdammers en private partijen
Participatie van Rotterdammers is van groot belang om de circulaire economie te kunnen
realiseren. De gemeente en particuliere eigenaren zijn ieder voor ongeveer 50% eigenaar
van het Rotterdams grondgebied. Rotterdam heeft het particulier terrein nodig om grote
hoeveelheden hemelwater in de toekomst te kunnen verwerken. Eigenaren zullen daarom
meer verantwoordelijkheden krijgen.

Rotterdam dringt de CO2 emissies in 2025 met 50% terug ten opzichte van 1990. Dit is één
van de belangrijke doelen voor duurzame ontwikkelingen in de stad. Voor het rioolbeheer
betekent het dat de gemeente in 2014 al een aantal proefprojecten is gestart en in de
komende planperiode een aantal onderzoeken starten voor duurzaam beheer van de
afvalwaterketen. Voorbeelden zijn de onderzoeken gericht op duurzame materiaalalternatieven voor rioolbuizen, afkoppelen en scheiden, toepassing van hoog rendement motoren,
energiemanagement, het gemaal van de toekomst en energie uit afvalwater.

De opgave voor het werken aan het stedelijk watersysteem van de toekomst
De strategische aanpassingen aan het stedelijk watersysteem moeten deels nog ontwikkeld
worden. De komende planperiode zet Rotterdam de omschakeling in gang met onderzoek
naar de noodzakelijke aanpassingen van het stedelijk watersysteem. Dat doet ze met pilots,
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Diverse onderzoeken voor duurzaam beheer van de afvalwaterketen.
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Rotterdam is bekend om haar initiatieven voor duurzaam beheer en inrichting van de
buitenruimte. Voor de rioolgemalen werkt Rotterdam bijvoorbeeld aan het gemaal van de
toekomst. Daarvoor onderzoekt ze de toepassingsmogelijkheden van riothermie, zonnepanelen, energiezuinige verlichting en frequentie omvormers voor energiebesparing. Rotterdam
sluit daarvoor aan bij (inter)nationale onderzoeken en onderzoeken van andere thema’s.
Opgave 33:
Aansluiten bij andere (inter)nationale en thematische duurzaamheidsinitiatieven.
8.5.3 Riolering en volksgezondheid
Contact met afvalwater brengt risico’s voor de volksgezondheid met zich mee. Dat contact is
mogelijk bij water-op-straat situaties na een hevige regenbui, waterbergingen in de stad en
bij incidenten zoals bijvoorbeeld persleidingbreuken en instortingen van vrijvervalriolering.
Het tijdig repareren of vervangen van vrijvervalriolering verkleint het risico op instortingen en
daarmee het contact met afvalwater. Op landelijk niveau is er onderzoek gedaan naar de
risico’s van water in de openbare ruimte, zoals bij wadi’s, voor de volksgezondheid. Nader
onderzoek moet aangeven wat de resultaten betekenen voor de Rotterdamse situatie. Hierbij
werkt Rotterdam nauw samen de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Opgave 35:
Regelmatig actualiseren van het Waterloket.
8.6.2 Benchmark rioleringszorg
De Benchmark (= bedrijfsvergelijking) rioleringszorg is de driejaarlijkse prestatiemeting naar
de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland. Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt
door de Stichting Rioned, geeft onder meer inzicht in het functioneren, presteren, beheren en
de financiële aspecten van de riolering in Nederland. De landsdekkende benchmark vond
plaats in 2010 en 2013 en wordt in 2016 herhaald. Met de conclusies uit de benchmark
rioleringszorg is het mogelijk te leren van andere gemeenten door verschillende werkwijzen
met elkaar te vergelijken. De conclusies van de Benchmark rioleringszorg worden openbaar
gemaakt.

Opgave 34:
In samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond bepalen wat de resultaten van het
landelijk onderzoek naar gezondheidsrisico’s betekenen voor de Rotterdamse
situatie.

8.6 Rotterdam communiceert actief met Rotterdammers en Rotterdamse
bedrijven

Opgave 36:
Invulling geven aan de Benchmark rioleringszorg in 2016.

8.6.1 Waterloket

8.6.3 Communicatieplan

Het Waterloket (www.rotterdam.nl/waterloket) is de website van de gemeente Rotterdam in
samenwerking met de waterschappen waarop actuele informatie en achtergrond informatie
staat op het gebied van het stedelijk watersysteem van Rotterdam. Het Waterloket is de basis
van alle communicatie over dit watersysteem. Voor vragen over water en riolering in
Rotterdam kan men het e-mailadres waterloket@rotterdam.nl gebruiken. Dit kan ook via het
Twitter account @waterloket010.
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Jaarlijks actualiseert Rotterdam het Communicatieplan Water. Het plan heeft een viertal
speerpunten:
• Rotterdammers kunnen op een gemakkelijke manier aan informatie komen. In het ene
geval zal dit actief gebeuren (met bewonersbrieven), in het andere geval passief (nieuwe
folders digitaal beschikbaar stellen). De gemeente informeert de Rotterdammers over
riolering en water (en gerelateerde projecten), over werkzaamheden, waterveiligheid in
buitendijks gebied en actuele stand van zaken in geval van een calamiteit.
Communicatiemiddelen zijn bijvoorbeeld het Waterloket, Stadskrant en social media.
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• Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid: Rotterdammers zijn beter op de hoogte
van wanneer zij bij de gemeente terecht kunnen en van wat hun eigen verantwoordelijkheid is. Ze zullen zich hier naar gaan gedragen. De informatievoorziening gaat bijvoorbeeld over huisaansluitingen, verantwoord gebruik van het riool, de eigen rol bij het
verwerken van hemelwater en wat dit betekent voor een ander gebruik van de buitenruimte en acceptatie van een mate van water-op-straat situaties. Dit doet de gemeente onder
andere met aanbelacties over verantwoord rioolgebruik en het actieprogramma “Tegel
eruit, groen erin”.
• Educatie: Rotterdam laat jongeren kennis nemen van en wekt interesse voor het stedelijk
water via lespakketten, rondleidingen, begeleiding bij profielwerkstukken en gastcolleges.
• Innovatie en duurzaamheid: Communicatie over duurzame en innovatieve waterprojecten
zodat Rotterdam zich kan profileren als innovatieve en duurzame stad in binnen- en
buitenland.
Opgave 37:
Jaarlijks actualiseren en uitvoeren van het communicatieplan Water
8.6.4. Informatievoorziening aan de gemeenteraad
Het college informeert de raad als dat nodig is voor de door de raad uitgevoerde controle en
sturing op hoofdlijnen. Het vaststellen van een nieuw GRP is voor de raad het aangewezen
moment om mede de richting te bepalen die de stad kiest.
De opgave voor de planperiode 2016-2020 bestaat uit een verzameling aan onderzoeken en
maatregelen die uitgevoerd moeten worden. Binnen dit pakket aan maatregelen kunnen vijf
speerpunten onderscheiden worden. Het college informeert de raad jaarlijks over de
voortgang.
• Vervanging van vrijvervalriolering ,collecteurriolen, gemalen en persleidingen voor het in
stand houden van het robuuste Rotterdamse stelsel, zoals hoeveel km riool is er in het
afgelopen jaar vervangen, welke gemalen zijn er gerenoveerd e.d.
• Grondwater: welke gebieden met risico op funderingsschade zijn onderzocht, welke
maatregelen zijn uitgevoerd en hoeveel km riool is er in deze gebieden vervangen?.
• Voortgang implementatie en doorontwikkeling van assetmanagement. Rotterdam voert
asset management stap voor stap in door bijvoorbeeld de beheerstrategie voor de
rioolinspecties te actualiseren, de strategie en werkwijze van zetting op rioolvervanging te
formuleren en de gegevens vast te leggen van de vervangen riolen. De raad wordt jaarlijks
over de voortgang geïnformeerd.
• Voortgang in de ontwikkeling van het watersysteem van de toekomst. Gerapporteerd
wordt welke maatregelen Rotterdam heeft uitgevoerd om het stedelijk watersysteem
robuust te houden en welke innovaties toegepast zijn om droge voeten te kunnen houden.
• Informatie verstrekken aan en participatie met bewoners. Welke communicatiemiddelen,
acties en activiteiten zijn ingezet.
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9 Hoe organiseert en

9.1 Inleiding

financiert Rotterdam

Om doelen te kunnen bereiken en alle maatregelen en onderzoeken uit te kunnen voeren zijn
er voldoende middelen nodig. Het gaat om zowel personele als financiële middelen. Dit
hoofdstuk beschrijft de personele en de financiële middelen.

de rioleringszorg?

9.2 Personele middelen
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat de huidige situatie is en welke activiteiten
in de komende periode moeten plaatsvinden. Om de beschreven activiteiten te kunnen
uitvoeren is voldoende personeel met een op de betreffende taak afgestemd opleidingsniveau nodig. De primaire verantwoordelijkheid voor het invullen van de gemeentelijke watertaken binnen de gemeente Rotterdam ligt bij de afdeling Water binnen Stadsbeheer. Ook in de
gebieden, Uitvoering Werken en het Ingenieursbureau zijn medewerkers actief met de
uitvoering van de werkzaamheden.
Een belangrijk aandachtspunt is en blijft het personeel in de rioleringssector, niet alleen in
Rotterdam maar in heel Nederland. Door toenemende vergrijzing en vermindering van
instroom is de verwachting dat het tekort op de ‘water’ arbeidsmarkt de komende jaren nog
verder zal toenemen (bron RIONED).

9.3 Financiële middelen en kostendekking
9.3.1 Inleiding
Er worden activiteiten uitgevoerd in het kader van aanleg en beheer van het stedelijk
watersysteem. Deze activiteiten worden volgens de beschreven strategie uitgevoerd om de
gestelde doelen te kunnen halen. Deze paragraaf beschrijft de benodigde financiële middelen en er wordt aangegeven hoe in de dekking van de kosten kan worden voorzien.
9.3.2 Overzicht totale lasten in de planperiode
De lasten voor de rioleringszorg bestaan uit de uitgaven voor het dagelijks beheer en
onderhoud, de vervanging van de bestaande riolering en de kapitaallasten van de uitbreidingsinvesteringen. Daarnaast worden er aan de rioleringszorg nog enkele kosten toegerekend van andere producten uit de begroting van Rotterdam. Het totaal van de uitgaven voor
het beheer van de riolering in de planperiode van het GRP4 is samengevat weergegeven in
tabel 3.

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 / 9 Hoe organiseert en financiert Rotterdam de rioleringszorg

49

H

Kapitaallasten van gemalen en persleidingen
Het gaat hier om de investeringen voor gemalen, persleidingen en maatregelen in het kader
van de zorgplichten hemelwater, grondwater en afvalwater. De voorgenomen investeringsuitgaven in de planperiode zijn in tabel 4 weergegeven. De investeringen worden afgeschreven
over een periode van 30 jaar tegen een rente percentage van 4%.

tabel 3 Totale lasten en baten rioleringszorg 2016-2020 (excl. BTW, x 1.000 euro)
2016

2017

2018

2019

2020

Lasten
1 Beheer en onderhoud

25.364

25.207

25.150

24.993

24.936

2 Vervanging van bestaande riolering

39.340

39.340

39.340

39.340

39.340

-15.104

-14.381

-13.454

-12.452

-13.190

6.275

7.320

8.067

8.850

11.264

Waarvan leningsdeel

tabel 4 Investeringsoverzicht GRP4, 2016-2020 (excl. BTW, x 1.000 euro)
2016

2017

2018

2019

2020

1 Persleidingen

1.000

1.000

3.000

5.000

5.000

2 Gemalen

3.450

400

500

950

1.275

100

100

100

100

100

4 Zorgplicht hemelwater

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

5 Zorgplicht grondwater

3 Kapitaallasten, gemalen en persleidingen
4 Perceptiekosten
5 Resultaat tijdschrijven

698

698

698

698

698

-845

-789

-775

-684

-684

Begroting product Riolen en
rioolgemalen
5 Resultaat tijdschrijven
6 Toerekeningen
7 Bijdragen van derden

3 Zorgplicht afvalwater
55.728

57.395

59.026

60.745

62.364

845

789

775

684

684

5.631

5.691

5.750

5.807

5.864

-740

-740

-740

-740

-740

8 BTW

9.677

9.730

9.773

9.809

9.879

9 Niet toerekenbaar

-1.685

-1.692

-1.694

-1.698

-1.727

Overige producten

13.728

13.778

13.864

13.862

13.960

Totaal

69.456

71.173

72.890

74.607

76.324

63.063

64.780

66.497

68.214

69.931

6.393

6.393

6.393

6.393

6.393

69.456

71.173

72.890

74.607

76.324

2 Algemene middelen
Totaal

1.260

1.260

1.260

500

500

500

500

7 Bouwrente

242

181

223

272

280

12.352

9.241

11.383

13.882

14.215

Perceptiekosten
De perceptiekosten zijn de uitgaven die voor de inning van de rioolheffing gemaakt worden.
Resultaat tijdschrijven
Het saldo van de apparaatslasten en de hier tegenover staande opbrengst van tijdschrijven
maakt geen onderdeel uit van de rioolheffing. Voor de aansluiting op de (meerjaren)begroting
2016 – 2019 is dit saldo in de tabel verwerkt.
Toerekeningen
Toerekeningen zijn uitgaven die aan de rioleringszorg worden toegerekend uit andere
producten van de begroting Rotterdam. Het betreft hier veegkosten en een aandeel in de
kapitaallasten van investeringen in groene daken en waterpleinen.

Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud bestaat uit het inspecteren, reinigen en onderhouden van de
objecten in de riolering zoals vrijvervalriolering, kolken, lijngoten, gemalen, persleidingen en
hemelwatervoorzieningen. In bijlage 3 is een uitgebreider overzicht opgenomen van de
exploitatie uitgaven voor beheer en onderhoud.

Bijdragen van derden
De waterschappen dragen jaarlijks bij aan de exploitatiekosten van de gemalen in Rotterdam.
BTW
De bij de exploitatie en investeringsuitgaven behorende BTW wordt aan de rioolheffing
toegerekend.

Vervanging van bestaande riolering
Van de totale jaarlijkse uitgaven in de rioleringszorg besteedt de gemeente circa € 40 mln
aan de vervanging van de bestaande riolering. Hiervan wordt een gedeelte direct uit de
rioolheffing betaald en voor het andere deel wordt geleend.
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9.3.3 Inkomsten uit de rioolheffing
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting (op basis van art. 228a uit de
Gemeentewet) geheven ter bestrijding van die kosten die voor de gemeente verbonden zijn
aan:
• de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en,
• de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

worden geschoven en er dus geen rente hoeft te worden berekend. Door het ontbreken van
een rentecomponent in het tarief kunnen de woonlasten voor de inwoners van Rotterdam
laag worden gehouden. Eenzelfde systeem als Rotterdam wordt gehanteerd door
Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Dat is verklaarbaar doordat grote gemeenten, meer dan
kleinere gemeenten, jaarlijks grote vervangingsinvesteringen voor het bestaande rioolstelsel
hebben. In dat geval is het mogelijk om een ideaalcomplex na te streven (afschrijving =
investering), waarbij de rentekosten kunnen worden ontlopen. Deze methodiek vereist wel
een stijging van het tarief rioolheffing indien het jaarlijkse investeringsvolume op een
constant hoger niveau komt te liggen. Met andere woorden: Een aanzienlijke stijging van het
tarief rioolheffing is in de komende jaren noodzakelijk om voldoende rioolbaten te realiseren
om de jaarlijkse vervangingsinvestering voor de bestaande riolering in één keer af te kunnen
boeken.

Rotterdam int rioolheffing op basis van de verordening Rioolheffing. De rioolheffing is een
eigenaren heffing waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen woningen en niet-woningen. De
hoogte van de belasting wordt geheven naar de waarde in het economisch verkeer van het
perceel (WOZ-waarde), hierbij zijn vijf categorieën te onderscheiden:
• Voor woningen is er een tarief voor percelen met een waarde in het economisch verkeer
van minder dan € 40.000 (Garageboxen) en een tarief voor een perceel met een waarde in
het economisch verkeer van meer dan € 40.000.
• Voor niet-woningen is er ook een tarief voor percelen met een waarde in het economisch
verkeer van minder dan € 40.000 (Garageboxen) en een tarief voor een perceel met een
waarde in het economisch verkeer van meer dan € 40.000 maar niet meer dan € 200.000.
Als de waarde van het perceel in het economisch verkeer meer bedraagt dan € 200.000
geldt het basistarief dat verhoogd wordt met een percentage van het deel van de waarde
dat hoger is dan € 200.0000 tot een bepaald maximum.

Het handhaven van de huidige financieringswijze voor rioolvervanging zou betekenen, bij een
investeringsvolume van gemiddeld 40 km, dat het tarief rioolheffing aanzienlijk zal moeten
stijgen. Het tarief 2016 zal dan met € 50 omhoog moeten ten opzichte van 2015 (van €
178,90 naar circa € 230). Een aanzienlijke tariefsverhoging past niet in het uitgangspunt
‘minder woonlasten’ uit het coalitieakkoord (2014) ‘Volle Kracht Vooruit’.
Teneinde de noodzakelijke rioolvervanging van jaarlijks gemiddeld 40 km te kunnen uitvoeren én het riooltarief beheersbaar te houden maakt het college een keuze voor een combinatie van een gedeelte van de jaarlijkse investering direct uit de rioolheffing betalen én een
ander gedeelte van de investering tijdelijk te lenen en zo snel mogelijk weer af te lossen. Dit
kan worden bereikt door:
• Een geleidelijke tariefsverhoging, waarbij afspraken uit het coalitieakkoord overeind
blijven. Het tarief gaat voor de jaren 2016-2020 elk jaar met € 5 omhoog. Met een
verwachte sterkere daling dan € 5 per jaar van de ASH voor de komende jaren, blijft de
gemeente voldoen aan de afspraak dat de totale woonlasten voor Rotterdammers dalen.
• Het tarief bedraagt aan het eind van de collegeperiode (2018) €193,90, het tarief aan het
eind van de planperiode van het GRP4 (2020) bedraagt € 203,90. Vanaf 2021 wordt het
riooltarief langzaam met 4%, oplopend naar 6%, verhoogd per jaar. Het maximale tarief
van € 292,37 wordt bereikt in 2027. In de periode 2027 t/m 2036 blijft het tarief gelijk.
Vanaf 2037 kan het tarief weer licht dalen.
• De lening, voor het deel dat niet uit het tarief kan worden betaald, wordt zo snel mogelijk
weer afgelost. Dat kan doordat het tarief en de rioolbaten geleidelijk blijven toenemen.
Rotterdam betaalt dus weinig rentelasten doordat de lening zo snel mogelijk wordt
afgelost. Dus geen afschrijving en rentelasten over 30 jaar. Het opgebouwde deel (actief)
dat niet uit het tarief kan worden betaald (periode 2016 – 2023) is in 2037 weer afgelost.
• Als alles is afgelost kan het tarief weer dalen (omstreeks 2037). Deze systematiek past
binnen het besluit begroting en verantwoording (de financiële gemeentelijke spelregels) en
hiermee wordt ook zoveel mogelijk de huidige financieringswijze gevolgd.

Heffingseenheden
In de berekening is uitgegaan van circa 325.000 heffingseenheden. Dit aantal heffingseenheden is onder te verdelen in circa 302.000 woningen en 23.000 niet-woningen.
9.3.4 Algemene middelen
Dit betreft het saldo dat niet gedekt wordt door de inkomsten vanuit de rioolheffing.
9.3.5 Meerjarige ontwikkeling van de rioolheffing
Om de doelen te kunnen bereiken en alle maatregelen en onderzoeken uit te kunnen voeren
zijn er voldoende financiële middelen nodig. De uitgangspunten voor een meerjarig riooltarief
zijn:
• Het huidige waarderingsstelsel vervangingsinvesteringen riolen met een jaarlijkse directe
afschrijving van de investering wordt zoveel mogelijk gevolgd.
• Elk jaar wordt er gemiddeld 40 km riool vervangen.
In Rotterdam worden de jaarlijkse vervangingsinvesteringen riool direct in één keer afgeschreven. Het belangrijkste kenmerk van deze methodiek is dat lasten niet naar de toekomst
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figuur 8 Ontwikkeling basistarief rioolheffing periode 2016-2056 De bedragen zijn op prijspeil
1 januari 2015. Jaarlijks moeten deze met de optredende inflatie (CPI) worden geïndexeerd
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manier worden ingewikkelde onderwerpen op een maatschappelijk verantwoorde manier
opgelost.
Drainage / De afvoer van water over en door de grond en door het waterlopenstelsel.
Drooglegging / De afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld.
Droogweerafvoer (dwa) / De hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het rioolstelsel wordt afgevoerd.

Bijlage 1: Woordenlijst

Drukriolering / Riolering waarbij het transport plaatsvindt door middel van pompjes en
persleidingen.

Afkoppelen / Het niet meer inzamelen en naar de RWZI transporteren van hemelwater.

Dwa-rioolstelsel / Zie vuilwaterrioolstelsel.

Afvalwater / Alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (opmerking: hieronder wordt
dus ook afvloeiend regenwater begrepen).

Overstort / Rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing
genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater.
Effectiviteit / Mate van invloed van een maatregel op een situatie of probleem.

Afvoerend oppervlak / Het naar de riolering afwaterende oppervlak.

Efficiëntie / Balans tussen risico en de kosten.

Bemalingsgebied / Een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt
verwijderd.

Freatisch grondwater / Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact
staat met de atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor grondwaterspiegel.

Beoordelen / Het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven
van een oordeel over de uitkomsten van de toetsing.

Gemengd rioolstelsel / Rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door
1 leidingstelsel wordt getransporteerd.

Bergbezinkbassin / Reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens
slibafzetting plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit
overstortingen kunnen plaatsvinden.

Geohydrologie / De leer van de grondwaterstroming en de -dynamiek in samenhang met de
structuur en de opbouw van de ondergrond.

Berging / De inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm/ha.

Gescheiden rioolstelsel / Rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een
leidingstelsel wordt getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar oppervlaktewater wordt afgevoerd.

Bergingsverlies / De vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als
gevolg van verzakkingen.
Doorlatendheid / Het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten.

Grondwater / Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de
Grondwaterspiegel.

Doelmatigheid / De beheertaken voor het afvalwater, hemelwater en grondwater voert
Rotterdam op doelmatige wijze uit. Dat wil zeggen dat zij de kosten van de maatregelen
afwegen tegen de risico’s voor milieu, volksgezondheid en leefbaarheid van de stad. Op deze
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Grondwateroverlast / Wateroverlast door hoge grondwaterstanden. Bijvoorbeeld plasvorming op binnenterreinen of vocht in kruipruimten.

Opbolling / Het maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in
de drainagebuizen en/of watergangen.

Hydraulische berekening / Het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van
een rioolstelsel.

Overstorting / De lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater.
Overstortput / Rioolput voorzien van een overstortdrempel.

Infiltratie / Intreding van water in de bodem.

Peilbuis / Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine diameter
waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten.

Ingrijpmaatstaf / Grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en
waarbij maatregelen moeten worden opgesteld.

Pompovercapaciteit (poc) / Het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de
regenwaterafvoer. Het andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer
tijdens droog weer.

Inspectie / Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand.
Kruipruimte / Ruimte onder de beganegrondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen
voor inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en eventuele houten
constructiedelen onder de woning.

Regenwaterriool / Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag.

Kwel / Het uittreden van grondwater.

Renovatie / Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuw aanleg.

Lekkage / Het intreden of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de
buiswand.

Reparatie / Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte toestandswijziging wordt doorgevoerd.

Maatstaf / Grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een
functionele eis wordt voldaan.

Riolering / Het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de
inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.

MORG / Meerjaren Onderhoudsbehoefte Riolen en grondwater.

Rioleringsbeheer / Zorg voor het functioneren van de buitenriolering.

Onderhoud / Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten
ongewijzigd gehandhaafd wordt.

Riool / Samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of het
transport van afvalwater.

Onderzoek / Het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig dat
informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de buitenriolering.

Rioolwater zuiveringsinrichting / Het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor
de zuivering van afvalwater (RWZI).

Ontwatering / De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door
drains, kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen, met als functie
afwatering.

Stijghoogte / Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze
stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de opening onder in
de peilbuis.

Ontwateringsdiepte / De afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwateringsmiddelen (sloot, drain) en het maaiveld.

Verbeterd gescheiden rioolstelsel / Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor
de neerslag slechts bij wat grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het
meest vervuilde deel van de neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de zuivering
afgevoerd.
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Vervangen / Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object
wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst.
Visuele inspectie / Het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen
inspecteren van de toestand.
Vrijvervalriool / Riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt
getransporteerd.
Vuilwaterriool / Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk
en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag.
Vuilwaterrioolstelsel / Rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag.
Waarschuwingsmaatstaf / Grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en
nader onderzoek nodig is.
Wadi / Systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie.
Water op straat / Het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau.
Wateroverlast / Het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of
schade wordt ondervonden.
Zetting / Bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, door de bouw van kunstwerken,
het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen.
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Voorzieningen

GRP 2

GRP 3

GRP 4

2006-2010

2011-2015

2016-2020

Stand 2005

Stand 2009

Stand 2014

Vrijvervalriolering (km), waarvan:

2.533

2.594

2.341

•

Gemengd riool

1.779

1.809

1.802

•

Hemelwaterriool

454

532

303

•

Afvalwaterriool

121

152

122

•

Onderheide riolering / collecteurriool

?

50

46

•

Onbekend

179

51

9

•

Oppervlaktewater

?

?

21

•

Buiten bedrijf

?

?

17

•

DIT Riool

?

?

21

Persleidingen (km)

208

312

321,76

Drukriolering (km)

?

50.68

50,68

Gemalen (natte put gemalen en microgemalen) (stuks)

381

949

927

Tunnelgemalen (stuks)

30

30

30

Afsluiters (stuks)

653

1454

1.555

Ont- en beluchters (stuks)

58

151

130

Overstorten (hemelwateruitlaten, gemengd/vgs, nooduitlaten pompunits) (stuks)

377

341

464

Terugslagklep (stuks)

121

321

252

Wervelventiel (stuks)

3

7

12

Individuele Behandeling Afvalwater (stuks)

49

?

Bergbezinkvoorzieningen (stuks)

?

3

Afvalwater

Bijlage 2: Overzicht
voorzieningen

Hemelwater
•

Waterpleinen (+ enkele kenmerken) (stuks)

0

?

3 Stuks

•

Waterpasserende verharding (m2)

?

?

?

•

Wadi’s / groenstrook (aantal locaties)

?

?

?

•

Infiltratieveld (aantal locaties)

?

?

?

•

Lavakoffer (aantal locaties)

?

?

4

•

Grindkoffer (stuks)

?

?

1

•

Kratten (stuks)

?

?

3

•

Lamellenafscheider (stuks)

?

?

2

•

Lijngoten (km)

?

51.000

9

•

Kolken (stuks)

170.000

•

Groene daken (m2)

140.000

Grondwater
•

Drainage (km)

•

Grondwatermeetnet
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Totaal exploitatie uitgaven beheer en onderhoud planperiode 2016-2020

bedragen in EURO x1000,
exclusief BTW

Bijlage 3: Tabel

2017

2018

2019

2020

8.600.042
8.600.041
8.600.043
8.600.041
08600040, 45
08600040, 45
08600040, 45

750
800
825
200
650
500
250
3.975

750
800
825
200
650
500
250
3.975

750
800
825
200
650
500
250
3.975

750
800
825
200
650
500
250
3.975

750
800
825
200
650
500
250
3.975

Kolken en lijngoten

Planmatig reinigen
Correctief reinigen
Correctief onderhoud
Stortkosten slib uit kolken
Projecten
subtotaal kolken en lijngoten

08600027, 29, 30 1.275
08600027, 29, 30 210
08600027, 29, 30 500
08600027, 29, 30 250
8.600.028
210
2.445

1.275
210
500
250
210
2.445

1.275
210
500
250
210
2.445

1.275
210
500
250
210
2.445

1.275
210
500
250
210
2.445

Persleidingen

Onderzoek van persleidingen en
appendages
Planmatig onderhoud van persleidingen
Planmatig onderhoud van appendages
Correctief onderhoud
subtotaal persleidingen

  

Gemalen

Meten en monitoren
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2016

Projectmatig onderhoud
Planmatig inspecteren
Planmatig reinigen
Planmatig inmeten
Correctief reinigen
Correctief onderhoud
Stortkosten slib uit riolen
subtotaal vrijvervalriolen

Vrijvervalriool

exploitatie uitgaven
beheer en onderhoud

prijspeil 2015
kostenplaats

Groot onderhoud
Periodiek onderhoud
Storings onderhoud
Reinigen
Toerekening uitvoering werken
Procesbeheer
Energiekosten
Bijdragen van derden
subtotaal gemalen

8.600.032

500

500

500

500

500

8.600.031

343

343

343

343

343

8.600.031
8.600.031

200
500
1.543

200
500
1.543

200
500
1.543

200
500
1.543

200
500
1.543

8.600.018
08600017, 19
08600017, 19
08600017, 19

1.300
3.000
900
250
595
850
1.700
250
8.845

1.300
3.000
900
250
595
850
1.700
250
8.845

1.300
3.000
900
250
595
850
1.700
250
8.845

1.300
3.000
900
250
595
850
1.700
250
8.845

1.300
3.000
900
250
595
850
1.700
250
8.845

157
250
407

157
250
407

157
250
407

157
150
307

157
150
307

8.600.037
8.600.016
8.600.038

Monitoring, gegevens- en informatiemanagement
8.600.005
Algemene adviezen en ICT
8.600.005
subtotaal meten en monitoren
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Grondwater

Algemeen

Beheer peilbuizenmeetnet
+automatiseren
Beheer drainagestelsel
subtotaal grondwater
Onderzoek en plannen
Personeel en bijkomende kosten
Personeel grondwaterzorgplicht
Beheervergoeding gebieden
Kennisontwikkeling
Lidmaatschap RIONED
Grafische vastgoedinformatie
Leidingenbestand
subtotaal Algemeen
Totaal Beheer en onderhoud
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8.600.006
8.600.006

518
65
583

451
75
526

384
85
469

317
95
412

250
105
355

8.600.014
8.600.007
8.600.006
8.600.008
8.600.011
8.600.011
8.600.010
8.600.012

500
5.117
103
1.276
200
50
210
110
7.566

400
5.117
103
1.276
200
50
210
110
7.466

400
5.117
103
1.276
200
50
210
110
7.466

400
5.117
103
1.276
200
50
210
110
7.466

400
5.117
103
1.276
200
50
210
110
7.466

25.364

25.207

25.150

24.993

24.936

H

Bijlage 4: Reacties van
derden

PM
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Bijlage 5:
Raadsvoorstel en
raadsbesluit

PM
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Bijlage 6:
Overzichtstekening
stedelijk watersysteem

De overzichtstekening (met verschillende lagen) kan gedownload worden via de volgende link:
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsbeheer/Document%202015/Water/GRP4.pdf
Actuele gegevens over het rioolstelsel van Rotterdam en de speciale voorzieningen die zich daarin bevinden zoals: overstorten, gemalen, afsluiters ed. zijn te raadplegen via onderstaande link. De gegevens op deze site worden maandelijks geactualiseerd.
http://www.rotterdamopendata.nl/dataset/het-rioolsysteem-van-rotterdam
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