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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding
In de Wet Milieubeheer is de planverplichting voor het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
opgenomen. Hierin is onder meer bepaald dat de gemeenteraad voor een daarbij te bepalen periode
een GRP vaststelt. Formeel verloopt het GRP van de gemeente Vlissingen op 31 december 2017 en is
per 1 januari 2018 dus een nieuw GRP noodzakelijk.
Hiernaast vormen de voortgang van de uitvoering van de geplande rioleringswerkzaamheden,
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het stedelijk waterbeheer en de hiermee gepaard gaande
kostendekking een belangrijk argument om het GRP te actualiseren.
In verband met een wijziging van de wetgeving op 1 januari 2008 is in dit GRP rekening gehouden
met de uitvoering van de verbrede zorgplicht voor riolering. Vanaf 1 januari 2008 is de gemeente
Vlissingen dus niet alleen verantwoordelijk voor het rioolbeheer, maar tevens voor het beheer en de
uitvoering van afstromend hemelwater, de zuivering van afvalwater afkomstig van lozingen in het
buitengebied en de uitvoering van het grondwaterbeheer in het stedelijk gebied. Om deze reden
wordt in den lande soms gesproken over een verbreed GRP (vGRP). In onderhavig rapport wordt
gesproken over een GRP.

1.2

Verantwoordelijkheid
Riolering
De gemeente Vlissingen heeft op grond van artikel 10.33 Wet Milieubeheer een zorgplicht ten
aanzien van de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. Onder stedelijk afvalwater
wordt afvalwater verstaan dat bestaat uit huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met
bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. In de praktijk wordt hier
invulling aan gegeven door de aanleg en beheer van een openbaar riool. De zorgplicht dient mede ter
implementatie van de EU-richtlijn “Stedelijk Afvalwater” en sluit aan bij de zorgplicht van de
waterschappen voor het zuiveren van stedelijk afvalwater zoals vastgelegd in artikel 3.4 van de
Waterwet.
 De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat
vrijkomt binnen het grondgebied van in de gemeente gelegen percelen, door middel van een
openbaar (druk)riool of minimaal een IBA klasse 1 (septic tank);
 Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de riolering (huisaansluiting) op eigen
perceel;
 Indien sprake is van een verstopping of schade in de huisaansluiting, is de perceeleigenaar
verantwoordelijk voor de reparatie of ontstopping. Schades en verstopping in de
huisaansluiting in de openbare ruimte (gemeentegrond) veroorzaakt door niet riool
gerelateerde factoren als wortelgroei van gemeentelijke bomen, schade door verkeer etc.
zijn voor verantwoording van de gemeente Vlissingen. Gemaakte kosten zijn voor de
verantwoordelijke;
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 Perceeleigenaren zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een ontstoppingsstuk
in de huisaansluiting op eigen perceel in verband met de bereikbaarheid. Indien
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden in opdracht van de gemeente en er geen
ontstoppingsstuk aanwezig c.q. onvoldoende bereikbaarheid is van de huisaansluiting,
wordt een ontstoppingsstuk geplaatst op kosten van de perceeleigenaar;
 Indien een woning direct aan de openbare ruimte grenst en een ontstoppingsstuk
ontbreekt, zal deze op kosten van de gemeente Vlissingen op een halve meter uit de
woning in openbaar terrein worden aangebracht. Bij nieuwbouwlocaties waarbij
woningen direct aan openbaar terrein grenzen is de eigenaar verantwoordelijk voor de
kosten van het (door de gemeente Vlissingen) aanbrengen van een ontstoppingsstuk in
openbaar terrein;
 De gemeente Vlissingen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
openbare riolering binnen de gemeentegrenzen;
 De gemeente Vlissingen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
openbare riolering welke op private percelen zijn gelegen, welke een bestanddeel van
het hoofdnetwerk zijn en waar de gemeente Vlissingen eigenaar van is De gemeente
streeft er naar om (bestaande) situaties waarbij de gemeentelijke riolering in private
percelen ligt, te voorkomen en/of op te heffen indien mogelijk.
Hemelwater
De hemelwaterzorgplicht is verankerd in artikel 3.5 van de Waterwet:
 Op particulier terrein is primair de perceeleigenaar van het terrein verantwoordelijk voor
de afvoer van het hemelwater;
 De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van een voorziening waarop het
verzamelde hemelwater afgevoerd kan worden wanneer de perceeleigenaar zich niet op
een andere wijze van het verzamelde hemelwater kan ontdoen.
Grondwater en ontwatering
Artikel 3.6 van de Waterwet bevat een gemeentelijke zorgplicht voor het in het openbaar
gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structurele nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken. Voorwaarde hierbij is dat de te treffen maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van
het waterschap of de provincie behoren. Deze zorgplicht is reeds van toepassing vanaf 1 januari 2008
toen deze met de Wet Gemeentelijke Watertaken is geïntroduceerd.
 Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk om schade door grondwateroverlast en
grondwateronderlast zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken. Dit houdt in dat de
eigenaar verantwoordelijk is voor de ontwatering op het eigen terrein;
 De gemeente stelt de bewoners een overnamepunt ter beschikking om overtollig
grondwater af te voeren. Normaliter is dit de perceelgrens;
 Perceeleigenaren dienen de voorschriften over waterdichtheid van gebouwen en afvoer
van hemelwater op te volgen die in het Bouwbesluit (2012) zijn opgenomen;
 Perceeleigenaren dienen de ontwateringsmiddelen op eigen terrein zelf te onderhouden.
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1.3

Aansprakelijkheid
 Van aansprakelijkheidstelling of schadevergoeding door (grond)wateroverlast is alleen sprake
als er een onrechtmatige daad gepleegd wordt, er een bijzondere wettelijke bepaling
(Grondwaterwet) van toepassing is, of vanwege een verzekeringsovereenkomst;
 De verplichting van de gemeente om schade bij wateroverlast te voorkomen is een
inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

1.4

Procedures
In artikel 4.23 van de Wet Milieubeheer is aangegeven op welke wijze het GRP tot stand dient te
komen. Het is toegestaan om een afzonderlijk Gemeentelijk Rioleringsplan en Gemeentelijk
Grondwaterplan op te stellen. De gemeente Vlissingen kiest er voor om een gezamenlijk “(Verbreed)
Gemeentelijk Rioleringsplan” op te stellen.
1.

2.

3.

1.5

Het Gemeentelijke Rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij
betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval:
a. Gedeputeerde staten;
b. De beheerder(s) van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde
afvalwater wordt getransporteerd;
c. De beheerder(s) van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt
geloosd;
d. De inspecteur van de volksgezondheid.
Zodra het plan is vastgesteld door de Gemeenteraad, doen burgemeester en wethouders
hiervan mededeling door toezending van het plan aan de in het eerste lid, onder a tot en met
d, genoemde organen;
Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of
nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze
kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan.

Geldigheidsduur en invulling Omgevingswet
De herziening van dit Gemeentelijk Rioleringsplan is 4 jaar. Normaliter is de geldigheidsduur van een
Gemeentelijk Rioleringsplan 5 jaar, maar in 2019 wordt de Omgevingswet van kracht en vanaf 2020
vervalt de verplichting tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan. De zorgplichten
worden overgenomen in artikel 2.16, lid 1a van de Omgevingswet.
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1.6

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de evaluatie van de voorgaande planperiode.
(Wat is het resultaat van het vorige plan)
Hoofdstuk 3 beschrijft de visie op de afvalwaterketen van de SAZ+ en de gemeente Vlissingen.
(Wat is de visie voor de komende planperiode)
Hoofdstuk 4 beschrijft de te behalen doelen van de gemeente Vlissingen.
(Wat willen we aan doelen realiseren in de komende planperiode)
Hoofdstuk 5 beschrijft het beleid van de gemeente Vlissingen.
(Hoe gaan we de doelen realiseren in de komende planperiode)
Hoofdstuk 6 beschrijft de huidige aanwezige voorzieningen om de doelen te behalen.
(Wat hebben we nu aan voorzieningen beschikbaar om de doelen te realiseren in de komende
planperiode)
Hoofdstuk 7 beschrijft de onderhoudstoestand van de huidige voorzieningen.
(Wat moet er aangepast worden aan de beschikbare voorzieningen om de doelen te realiseren in de
komende planperiode)
Hoofdstuk 8 beschrijft de strategische planning.
(Hoe worden de beschikbare voorzieningen aangepast of geoptimaliseerd om de doelen te realiseren
in de komende planperiode)
Hoofdstuk 9 beschrijft de benodigde middelen en kosten.
(Wat is er aan financiële middelen en menskracht nodig om de doelen te realiseren in de komende
planperiode)
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2

EVALUATIE VGRP 2013 - 2017

2.1

Beleid
De gemeente Vlissingen heeft in de afgelopen periode met de uitvoering van goede rioleringszorg de
volgende zes doelen nagestreefd:
1. Doelmatige inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde stedelijk
afvalwater;
2. Doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater en overtollige grondwater dat niet
mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding;
3. Transport van het ingezamelde afvalwater, hemelwater en grondwater naar een geschikt
lozingspunt;
4. Voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater;
5. Zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken;
6. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de gemeentelijke voorzieningen tegen de laagst
maatschappelijke kosten.
Er is, binnen de gestelde randvoorwaarden, voldaan aan de invulling om de doelen te behalen. Er zijn
geen situaties bekend van ziekte of medische indicaties door verzuim van een goede
afvalvoorziening. Er wordt voldaan aan de gestelde afvoernorm voor overtollige neerslag en er zijn
maatregels genomen voor locaties waar overlast ontstaat bij extreme neerslag (meer neerslag dan
de afvoernorm). Door tijdige inspecties van de riolen en uitvoeren van (achterstallig) onderhoud is de
transportfunctie gewaarborgd en is gebruik gemaakt van de marktwerking om de maatschappelijke
kosten voor het beheer zo laag mogelijk te houden.
De resultaten van het beleid 2013-2017 geven geen aanleiding om het gevoerde beleid voor de
komende periode 2018-2021 te wijzigen.
Door klimaatverandering neemt de frequentie van het aantal extreme buien toe en wordt de kans op
overlast en/of schade ook groter. Er is een studie uitgevoerd naar de potentiële overlastlocaties
binnen de gemeente Vlissingen (zie Bijlage 4). Er wordt in de komende periode nagegaan hoe, samen
met onderhoudswerken van diverse disciplines als groen en wegen, in de loop der tijd deze locaties
tegen minimale kosten kunnen worden aangepakt om de kans op schade te voorkomen. In navolging
van Doel 5 is er voor de komende periode een extra doel toegevoegd (zie hoofdstuk 4):
“Doel 7: Conform de inspanningsverplichting zorgen dat bij extreme neerslag het regenwater
afkomstig van openbaar gebied, niet leidt tot schade aan/in woningen of gebouwen…”

2.2

Inhaalslag achterstallig onderhoud
Het vGRP 2013-2017 stond in het teken van het realiseren van een inhaalslag op het gebied van
onderhoud en uitvoering voor de riolering. Deze periode en het extra beschikbaar gestelde budget is
gebruikt om het achterstallig onderhoud en optimalisaties uit te voeren. In onderstaande figuur 1 zijn
met geel de locaties aangegeven waar de, geplande, werken en projecten zijn gerealiseerd in de
afgelopen GRP periode.
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Figuur 1: Uitgevoerde werken in de periode 2013-2017.

6
GRP 2018 - 2021

Definitief rapport

3

VISIE TEN AANZIEN VAN DE AFVALWATERKETEN
Binnen de Zeeuwse overheden is enkele jaren geleden een
samenwerkingsverband gestart genaamd “Samenwerking
Afvalwaterketen Zeeland+”. In deze samenwerking worden de
aspecten van het (afval)waterbeheer binnen Zeeland besproken en
wordt er gestreefd naar een gezamenlijk doelmatig beleid en beheer. Met elkaar praten, van elkaar
leren en samenwerken waar mogelijk om werkwijzen te optimaliseren en kosten te reduceren. De
programmamanagers hebben een strategienota opgesteld waarin de missie, visie, doelen en
strategie van het samenwerkingsverband beschreven staat. In het GRP wordt rekening gehouden
met de missie, visie en doelen van de SAZ+. De strategie kan per deelnemer verschillend zijn en is
afhankelijk van de eigen (gemeentelijke) organisatie.
1. Missie van de afvalwaterketen
De missie (het bestaansrecht) voor de SAZ+ ligt vast in de op 2 april 2015 ondertekende
samenwerkingsovereenkomst tussen de 13 Zeeuwse gemeenten, het Waterschap Scheldestromen
en waterbedrijf Evides. Het gaat om:
 De verzameling van zorgplichten van gemeenten (stedelijk afvalwater, hemelwater en
grondwater) en waterschap (zuivering afvalwater);
 De uitvoering daarvan als ware er sprake van 1 bestuurd systeem en 1 besturend orgaan.
De verzameling van zorgplichten is momenteel verankerd in verschillende wetten en worden in 2019
samengevoegd in de nieuwe Omgevingswet.
2. Visie van de SAZ+ uit de Koersnota
Het wenkend perspectief voor de afvalwaterketen in Zeeland is een systeem dat:
 De volksgezondheid van de inwoners van Zeeland (de gebruikers) waarborgt;
 In hoge mate het hemelwater scheidt van het overige afvalwater en zodanig inzamelt en
verder verwerkt dat bij hevige regen geen wateroverlast/schade optreedt
(klimaatbestendigheid) en het ingezamelde hemelwater daar waar mogelijk beschikbaar
stelt voor nuttig gebruik;
 Bovengrondse voorzieningen kent voor die klimaatbestendige regenwaterafvoer (daar
waar dat ruimtelijk mogelijk is) en voldoende voorzieningen kent om regenwater vast te
houden en te bergen om droge perioden klimaatbestendig te kunnen overbruggen;
 De kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem niet in gevaar
brengt;
 Het stedelijk afvalwater zodanig inzamelt, transporteert en verwerkt dat grondstoffen,
energie en water worden teruggewonnen (duurzaamheid) en beproefde nieuwe
technologieën zijn toegepast;
 Qua toestand en functioneren binnen acceptabele risico’s continu voldoet.
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3. Doelen van de SAZ+ uit de Koersnota
De doelen moeten vanuit de visie meetbaar worden geformuleerd. Vanuit het Bestuursakkoord
Water (april 2011) krijgt de SAZ+ de volgende doelen mee:
 Kostenreductie;
 Kwaliteit borgen;
 Kwetsbaarheid verminderen.
De doelen die met de afvalwaterketen worden nagestreefd, zijn vermeld in de vigerende
Gemeentelijke Rioleringsplannen en de Strategienota afvalwaterketen van het Waterschap
Scheldestromen. Kort gezegd komen die doelen neer op:
 Het waarborgen van de volksgezondheid;
 Het voorkomen van wateroverlast en andere overlast;
 Het zorgen voor een schoon milieu.
Die doelen zijn in de vigerende plannen meetbaar gemaakt door het formuleren van functionele
eisen die aan de afvalwaterketen moeten worden gesteld, inclusief de daarbij behorende
maatstaven. Anders gezegd: de vigerende plannen geven aan wat de kwaliteit van de
afvalwaterketen moet zijn.
4. Strategie van de SAZ+
De strategie moet weergeven hoe de doelen te halen. Voorwaarde voor een gezamenlijke strategie is
echter het hebben van gezamenlijke doelen. Pas als die zijn vastgesteld, is het mogelijk om (op
onderdelen) een gezamenlijke strategie op te stellen. De werkwijze om tot gezamenlijk beleid (doel
en strategie) te komen is ingebed in de bestuurlijke en ambtelijke structuur die de SAZ+ heeft,
waarbij de taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in de op 2 april 2015 door partijen
ondertekende (hernieuwde) Samenwerkingsovereenkomst Afvalwaterketen Zeeland+.
5. Uitvoering
Om de doelen van de SAZ+ te realiseren zijn er vier werkgroepen (Programmalijnen) opgericht welke
vier verschillende thema’s onderzoeken:
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Voor de gemeente Vlissingen zijn op het moment van schrijven de resultaten beschikbaar van de
volgende werkgroepen:
Programmalijn 1: Het opstellen van een overzicht met daadwerkelijke en potentiële wateroverlast
gevoelige (schade) gebieden en locaties inclusief een oplossingsrichting en globale kostenraming.
Door op voorhand inzichtelijk te hebben waar problemen kunnen ontstaan, kan proactief gehandeld
worden in relatie tot de diverse planningen en werken binnen de afdeling. Er kan werk met werk
gemaakt worden. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven op een GIS-kaart van het
Waterschap Scheldestromen. Deze is in bijlage 4 weergegeven.
De resultaten voor de gemeente Vlissingen zijn opgenomen als (toekomstige) maatregelen in de
planning van de gebiedsgerichte aanpak.
Programmalijn 2: Het nader bepalen van de oorsprong van rioolwater waarvan de bron niet bekend
is. Er wordt onderzocht of er rioolvreemd water wordt afgevoerd naar de zuivering en of er
doelmatige maatregelen zijn om dit te voorkomen. Het minder afvoeren van water wat niet in het
riool thuis hoort kan mogelijk tot besparingen leiden voor de gemalen en zuivering. De resultaten
worden medio 2018 verwacht.
Programmalijn 3: Duurzaam zuiveren is een werkgroep welke onderzoek doet naar optimalisatie op
het gebied van zuiveren. Het onderzoek is gaande en heeft (nog) geen directe gevolgen voor de
gemeente Vlissingen of dit GRP.
Programmalijn 4: Operationele samenwerking. In gezamenlijk verband is een beheerssysteem voor
gemalen aangeschaft: Aquaview++. De gekoppelde gemalen kunnen vanuit dit systeem op locatie
worden bestuurd en gecontroleerd.

Samenvatting
De gemeente Vlissingen is van mening dat de, voorheen als afzonderlijk geziene, onderdelen
riolering, grondwater en oppervlaktewater als één systeem gezien kan en moet worden. Ieder
afzonderlijk onderdeel heeft invloed op elkaar waardoor breder gekeken moet worden als het gaat
om het functioneren van het systeem. Om een goed gezamenlijk functioneren van het
(afval)watersysteem te kunnen waarborgen, is het van belang om ook het te voeren beleid en beheer
van ieder afzonderlijk onderdeel op elkaar af te stemmen.
Daarnaast is het van belang om binnen de gemeente het onderdeel “(afval)watersysteem”
gezamenlijk te beschouwen met de andere onderdelen zoals groenbeheer, wegbeheer en ruimtelijke
ordening. Door het geheel te beschouwen (de gebiedsgerichte aanpak) kan meer resultaat met
minder kosten worden gerealiseerd.
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4

DOELEN, EISEN EN MAATSTAVEN

4.1

Doelen
In het verleden zijn onderstaande drie hoofddoelen geformuleerd die ten grondslag liggen aan de
gemeentelijke zorg voor de inzameling en het transport van afvalwater. Deze eerder geformuleerde
doelen zijn identiek aan de doelen van de SAZ+ (maar anders verwoord) en zijn als volgt:
 Duurzame bescherming van de volksgezondheid;
 Handhaving van een goede leefomgeving;
 Duurzame bescherming van natuur en milieu.
Deze algemene beweegredenen voor de rioleringszorg worden in het kader van dit GRP vertaald naar
de onderstaande doelen:
Wettelijk doel (verplichting):
Doel 1: Doelmatige inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde stedelijk
afvalwater.
Doel 2: Doelmatige inzameling van het afvloeiende hemelwater en overtollige grondwater dat niet
mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding.
Doel 3: Transport van het ingezamelde afvalwater, hemelwater en grondwater naar een geschikt
lozingspunt.
Maatschappelijk doel (inspanning):
Doel 4: Voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater.
Doel 5: Zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken.
Doel 6: Doelmatig beheer en een goed gebruik van de gemeentelijke voorzieningen tegen de laagst
maatschappelijke kosten.
Doel 7: Conform de inspanningsverplichting zorgen dat bij extreme neerslag het regenwater
afkomstig van openbaar gebied, niet leidt tot schade aan/in woningen of gebouwen.

4.2

Functionele eisen en maatstaven
Om de doelen die in de vorige paragraaf genoemd zijn, te bereiken moeten eisen aan de toestand en
het functioneren van de gemeentelijke riolering gesteld worden. Om vervolgens te kunnen bepalen
of de huidige toestand van het totale rioleringssysteem aan de gestelde eisen voldoet, zijn
maatstaven nodig. De functionele eisen en maatstaven zijn opgenomen in bijlage 1.
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5

GEMEENTELIJK BELEID
In de gemeente Vlissingen is een rioleringssysteem aanwezig van riolen, gemalen, persleidingen,
drainage en randvoorzieningen waarmee invulling wordt gegeven aan de wettelijke verplichtingen en
doelen. Het is van belang om voor de komende planperiode het bestaande rioleringssysteem te
handhaven om op een correcte manier invulling te kunnen blijven geven aan de wettelijke
verplichtingen en doelen.
Onderstaand wordt het beleid beschreven hoe het huidige rioleringssysteem kan worden
onderhouden en/of geoptimaliseerd:

5.1

Beleid handhaven rioleringssysteem

5.1.1

Onderhoud en reparatie
Door middel van onderhoud (inspecteren, reinigen en repareren) van de voorzieningen blijft het
functioneren van het rioleringssysteem gewaarborgd. Het onderhoud van zowel de
vrij vervalriolering als van de overige objecten zal in de komende planperiode worden uitgevoerd
volgens een op hoofdlijnen vastgesteld onderhoudsschema. Er wordt per jaar 10% van de
vrij vervalriolering geïnspecteerd en gereinigd zodat de onderhoudstoestand van het gehele systeem
1x per 10 jaar inzichtelijk wordt gemaakt. De interval van 10 jaar is bepaald op basis van de
gemiddelde afname van de technische levensduur van het riool.
Een belangrijke aanleiding voor het onderhoud is, naast het onderhoudsschema, het resultaat van de
uitgevoerde inspecties. De meest recente inzichten in de kwaliteit van de objecten is het
belangrijkste afwegingscriterium om maatregelen vast te stellen.
Op basis van de inspectieresultaten wordt een planning opgesteld om de eventuele schades e.d. te
herstellen op wijkniveau (wijkgerichte aanpak). Door reparatie wordt de levensduur van de riolering
en objecten verlengd.
Naast het reparatiebestek vindt er ook reparatie plaats op basis van klachten en meldingen. Dit kent
een meer ad-hoc karakter. Kleine reparaties die binnen één dagdeel kunnen worden uitgevoerd,
worden uitgevoerd door het serviceteam, grotere reparaties worden opgenomen in de jaarlijkse
onderhoudsplanning.
Het hemelwater wordt via kolken afgevoerd naar het riool. Deze kolken wordt tweemaal per jaar
(voor- en najaar) gereinigd om de afvoer te kunnen borgen. De interval van tweemaal per jaar
reinigen is bepaald op basis van de optredende vervuiling.

5.1.2

Renovatie en vervanging
Bij renovatie en vervanging wordt onderscheid gemaakt in levensduur verlengende maatregelen
(renovatie) of het volledig nieuw aanleggen van voorzieningen (vervanging). De levensduur van de
voorzieningen is afhankelijk van hun onderhoudstoestand. Door middel van inspectie van de
voorzieningen wordt inzicht verkregen in de onderhoudstoestand.
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De keuze voor renovatie of vervanging is vervolgens afhankelijk van de aard van de schade, leeftijd
van de buis maar zeker ook van omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld ligging van de leidingen (weg
of tuin), karakter van de weg (druk of rustig), grondwaterstanden, diepteligging en de mogelijkheid
om aan te sluiten de integrale wijkbeheersplannen, herstraatwerkzaamheden, herinrichting of
sloop-en bouwplannen van woningcorporaties.
Uitgangspunten
Voor de gemiddelde technische levensduur van de voorzieningen wordt uitgegaan van de
onderstaande gegevens:
 Vrij vervalriolering < 1980
60 jaar
 Vrij vervalriolering > 1980
80 jaar
 Gemalen bouwkundig
40 jaar
 Gemalen elektrisch/mechanisch
25 jaar
 Persleidingen
60 jaar
De technische levensduur is niet hetzelfde als de afschrijvingstermijn van de objecten. Voor de
afschrijvingstermijn voor investeringen in de vrij vervalriolering hanteert de gemeente een periode
van 60 jaar.
Wanneer vervanging aan de orde is, wordt een afweging gemaakt tussen het traditioneel vervangen
en relinen. Bij traditioneel vervangen wordt de bestaande leiding verwijderd en wordt een nieuwe
leiding aangelegd. De levensduur is dan opnieuw 80 jaar. Bij relinen wordt er een kunststof kous in
de rioolbuis gebracht die na uitharden de bestaande riolering opnieuw sterkte en waterdichtheid
geeft. De levensduur van de bestaande riolering wordt dan aanzienlijk verlengd.
De afweging tussen vervangen of relinen wordt per situatie gemaakt. Facetten die in die afweging
een rol spelen, zijn de mogelijkheid tot combineren met wegreconstructie of herinrichting (meer
mogelijkheden voor vervanging), bereikbaarheid van de leiding, de situatie ten aanzien van
grondwater, overlast ten gevolge van de werkzaamheden, technische uitvoerbaarheid van de
werkzaamheden en de mogelijkheid om verhard oppervlak af te koppelen. Uiteindelijk vindt een
afweging plaats aan de hand van bovenstaande facetten die moet leiden tot een zo doelmatig
mogelijke keuze.
Als er slechts over een beperkte lengte van de rioolleiding schade is geconstateerd, wordt er een
reparatie uitgevoerd. Een reparatie verlengd de restlevensduur van de rioolleiding substantieel, maar
niet op dezelfde wijze als bij een volledige vervanging of relining. De bestaande riolering blijft
namelijk grotendeels intact, waarbij de totale kwaliteit echter wel toeneemt, doordat een deel
daarvan gerepareerd wordt.
Huisaansluitingen zijn de juridische verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Bij renovatie of
vervanging van het hoofdriool wordt door de gemeente van de huisaansluiting alleen het particuliere
gedeelte op openbaar gebied vernieuwd.
Huisaansluitingen worden in de regel vervangen bij wijken die ouder zijn dan 1975 of waar de
kwaliteit van de huisaansluitingen slecht is. Indien de huisaansluitingen nog van goede kwaliteit zijn,
vindt er geen vervanging plaats.
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5.1.3

Wijkgerichte aanpak
Hoe kunnen begrippen als doelmatigheid, integraliteit, toekomstbestendigheid, asset management,
klimaatadaptatie, efficiency, duurzaam en robuust vertaald worden naar beleidsplan en ontwerp?
Hoe kunnen we hierbij rekening houden met de wens om meer te doen met minder geld? Er zijn
verschillende methoden om het financiële beleid te vertalen naar concrete maatregelen.
Alle gemeentelijke beheerdisciplines hebben in principe dezelfde opgave: Hoe zorg ik er met een
beperkt budget voor dat het te beheren areaal van goede kwaliteit blijft en waar mogelijk verbetert?
In Vlissingen werd deze vraag in het verleden per beheerdiscipline beantwoord. De
maatregelvoorstellen die per discipline werden geformuleerd, werden met elkaar vergeleken en
afgestemd. Door een verschil in prioritering kon het gebeuren dat bepaalde objecten buiten de scoop
vielen en dat maatregelen in dezelfde straat niet synchroon werden opgepakt.
De financiële beperkingen leidden tot de wens om de beheerbudgetten efficiënter te benutten. De
sleutel hiertoe lag in een intensieve beheer-afstemming aan de start van het traject en een
wijkgerichte doorvertaling naar concrete maatregelen.
In Vlissingen is voor de volgende aanpak gekozen:
1)
Integrale afstemming tussen de beheerdisciplines
(heatmap) → vaststellen projectgebieden;
2)
Wijkgerichte uitwerking (masterplan) →
structuurplan en prioriteit vaststellen;
3)
Maatregelen per deelgebied (ontwerp en bestek) →
gereed voor uitvoering.
De gemeente Vlissingen staat voor de uitdaging om haar
publieke taken met een beperkt budget uit te voeren. Het
huidige economische tij maakt dat creatief moet worden
nagedacht over de meest doelmatige invulling van de
kerntaken die de gemeentelijke beheeropgave met zich
meebrengt.
De gemeente stelt zich dan ook tot doel om haar kerntaken toekomstgericht en in samenhang uit te
voeren, zodat het beschikbare geld op de meest effectieve manier wordt ingezet.
Onderdeel van deze toekomstgerichte aanpak is het opzetten van een integrale beheerplanning.
Deze planning moet de gemeente helpen met het definiëren van gebieden in de stad, waar de
komende jaren beheerprojecten zullen worden uitgevoerd.
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5.2

Beleid optimalisatie rioleringssysteem

5.2.1

Afkoppelen
In de vorige planperiode heeft de gemeente Vlissingen een afkoppelplan opgesteld om inzichtelijk te
krijgen waar kansen liggen om verhard oppervlak van het gemengde riool af te koppelen. Afkoppelen
betekent dat er minder afstromend verhard oppervlak op het gemengde riool is aangesloten
waardoor er minder schoon regenwater door het gemengde riool afgevoerd hoeft te worden. Minder
regenwater in het gemengde riool heeft een positief effect op het terugdringen van de vuilemissie en
verkleint de kans op wateroverlast bij de meer hevige buien. Daarnaast kan afkoppelen toegepast
worden om bijvoorbeeld het afgekoppelde schone water naar oppervlaktewateren af te voeren en
de doorstroming te verbeteren (waterkwaliteit).
Afkoppelen van verhard oppervlak werd voorheen voornamelijk gedaan door middel van de aanleg
van een extra regenwaterriool. De inzichten zijn de laatste jaren veranderd en aanpassing van de
bovengrondse inrichting moet zorgen dat (overtollig) regenwater bovengronds kan worden
afgevoerd naar bergingslocaties. Bovengrondse afvoer heeft een aantal duidelijke voordelen:
 Meer afvoercapaciteit dan een HWA-riool waarmee de omgeving tevens klimaat bestendigd
gemaakt kan worden;
 Goedkoper te realiseren door het ontbreken van aanleg,- onderhoud en vervangkosten van
een extra rioolstelsel;
 Geen straatkolken en bijbehorend onderhoud nodig;
 Geen foutaansluitingen;
 Geen hydraulische noodzaak om het bestaande gemengde riool te vergroten.
 Bovenstaande situatie is ideaal toe te passen op nieuwbouwlocaties waarmee zowel
hemelwater wordt afgekoppeld en de kans op schade bij extreme neerslag kan worden
beperkt.
Voor bestaande situaties wordt, waar mogelijk, bovengronds afkoppelen toegepast. Indien dit niet
mogelijk blijkt wordt gekozen voor de aanleg van een apart hemelwaterriool.
Het afkoppelen geschiedt zorgvuldig, met aandacht voor risico’s ten aanzien van de waterkwaliteit en
aandacht voor beheer- en onderhoudsaspecten. Ook wordt gewaakt voor kapitaalvernietiging. Dit
alles heeft tot doel om te komen tot meer robuuste en flexibele afvoersystemen die de
klimatologische ontwikkelingen aankunnen.

5.2.2

Diffuse bronnen
Een aantal stoffen dat diffuus in het rioolwater terechtkomt, vormt een belasting voor het milieu. Te
denken valt hierbij aan zink uit dakgoten, koper uit waterleidingen of minerale olie uit motoren. Er
wordt naar gestreefd de emissie van deze stoffen te voorkomen. De gemeente volgt hierbij het
landelijk beleid dat is vastgelegd in het bouwbesluit. Aanvullend gemeentelijk beleid is om die reden
niet nodig op dit terrein.
Ten aanzien van chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid hanteert de gemeente de DOBmethode waarin eisen worden gesteld aan de toepassing (hoeveelheid, locaties, tijdstip) van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verharding.
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5.3

Niet aangesloten bebouwing
Binnen de gemeente Vlissingen zijn nog 32 niet gerioleerde panden aanwezig. Voor deze panden
heeft de gemeente in 2015 een algemene ontheffing van de zorgplicht voor het inzamelen en
transporteren van het afvalwater gekregen van de provincie Zeeland. De ontheffing is bijgevoegd in
bijlage 2.
In 2010-2011 is er onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de ongezuiverde lozing van de
strandhuisjes op de bodem en het grondwater. Uit het onderzoek blijkt dat er geen aantoonbare
verslechterende invloed op het grondwater is. De strandhuisjes op het Nollestrand zijn allemaal
gerioleerd.
Tegelijkertijd met de ontheffingsaanvraag voor de niet gerioleerde panden in het buitengebied is
voor de circa 55 strandhuisjes ontheffing aangevraagd.

5.3.1

Nieuwe regeling buitengebied
Per 1 januari 2008 zijn er nieuwe wettelijke regelingen van kracht voor lozingen in het buitengebied
en zijn er eisen gesteld aan de septic tank waar veel huishoudens in het buitengebied gebruik van
maken.
Deze wettelijke regelingen zijn binnen de provincie Zeeland vertaald naar afspraken die aangeven
hoe om te gaan met bestaande en nieuwe niet gerioleerde huishoudelijke lozingen: nieuwe lozingen
moeten direct gaan voldoen aan de nieuwe eisen. Bestaande lozingen krijgen nog tot 2027 de tijd om
hier aan te voldoen.
Deze eisen houden in, dat iedere niet gerioleerde lozing moet zijn voorzien van een
zuiveringsvoorziening. Deze zuiveringsvoorziening is minimaal een verbeterde septic tank (IBA klasse
1) conform de eisen van de Regeling lozing afvalwater huishoudens. Dat betekent, dat voor 2027 alle
niet gecertificeerde septic tanks vervangen moeten zijn door een nieuwe voorziening.
De gemeente heeft alle eigenaren van niet gerioleerde panden in 2013 schriftelijk geïnformeerd over
deze nieuwe regeling voor niet aangesloten bebouwing.

Meer dan minimale voorziening
Het Besluit lozen afvalwater huishoudens verplicht een Verbeterde Septic Tank (VST) als minimale eis
voor een eigen zuiveringsvoorziening. Deze VST (IBA klasse 1) dient te voldoen aan NEN-EN 12566-1.
In plaats van deze minimale inspanning kan men ook een IBA klasse 2 of IBA klasse 3 plaatsen. Deze
IBA’s hebben een hoger zuiveringsrendement en zijn daarom minder vervuilend. Wanneer u kiest
voor plaatsing van een IBA klasse 2 of IBA klasse 3, rekent Waterschap Scheldestromen voor
huishoudens met meer dan 1 persoon slechts 1 vervuilingseenheid (v.e.) in plaats van 3 v.e.’s.
Voorwaarde is wel dat de IBA voldoet aan de certificeringsvoorwaarden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Waterschap Scheldestromen (088-2461000).
Een overzicht van de niet gerioleerde panden is opgenomen in bijlage 3.
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Smalle zorgplicht
De gemeente Vlissingen hanteert met dit GRP de zogenaamde smalle zorgplicht voor niet gerioleerde
panden. Dit is in lijn met het vigerende beleid. Dit betekent dat de particulier verantwoordelijk is
voor de aanleg en het beheer en onderhoud van de zuiveringsvoorziening op het eigen perceel. De
particulier is eigenaar van deze voorziening en betaalt hiervoor geen rioolheffing. Dit is in lijn met de
landelijke richtlijnen en het beleid uit de voorgaande planperiode.

5.4

Nieuw te ontwikkelen bebouwing
Alle nieuw te realiseren bebouwing binnen de gemeente Vlissingen wordt aangesloten op de
riolering of een alternatieve voorziening. Dit wordt afgedwongen door ongezuiverde lozing op
oppervlaktewater en in de bodem niet toe te laten. Bij de bouwaanvraag wordt melding gemaakt van
de verplichting aan te sluiten op de riolering. Bij nieuwbouw zal in principe al het hemelwater
worden afgekoppeld. De afvoer van het hemelwater dient daarbij wel te voldoen aan de eisen van de
watertoets.
Voor nieuwe bouwwerken in bestaand bebouwd gebied geldt het beleid dat het huishoudelijk
afvalwater, het hemelwater en het grondwater gescheiden moeten worden aangeboden (conform
Bouwbesluit 2012). Als in een later stadium afkoppelwerkzaamheden worden uitgevoerd, kunnen op
deze manier de huisaansluitingen eenvoudig mee worden opgepakt en hoeft er niet alsnog
ontvlechting van het vuilwater en het hemelwater plaats te vinden.
Incidentele nieuwbouw in landelijk gebied
Bij incidentele nieuwbouw in het landelijk gebied op locaties waar geen riolering aanwezig is en
waarin de planperiode van dit GRP geen riolering zal worden aangelegd, vindt in eerste instantie de
toetsing plaats of er wel of niet invulling gegeven zal worden aan de zorgplicht voor het inzamelen
van afvalwater. Indien dat niet het geval is, zal in de omgevingsvergunning worden opgenomen dat
het vrijkomende afvalwater niet ongezuiverd op oppervlaktewater of in de bodem mag worden
geloosd.
De gemeente zal bij bouwaanvragen voor deze nieuwbouw een melding doen aan de
waterkwaliteitsbeheerder en de betrokkenen naar haar doorverwijzen.
Projectmatige nieuwbouw
Bij projectmatige nieuwbouw worden de voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en
hemelwater (riolering) en voor grondwater aangelegd bij het bouwrijp maken van de locatie. De
aanleg- en investeringskosten hiervoor zijn opgenomen in de grondexploitatie(s). Wanneer dit zou
worden bekostigd uit de rioolheffing wordt de rioolheffingsgrondslag daardoor substantieel
verhoogd. Dit resulteert dan voor alle inwoners en gebruikers tot hogere heffingslasten.
In het huidige overzicht van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen zijn in de periode van 2018 tot
en met 2021 ongeveer 900 te realiseren woningen opgenomen.
Verhard oppervlak wordt in principe volledig afgekoppeld. In een rioleringsplan (of waterparagraaf)
zal worden nagegaan waar hemelwater kan worden ingezet voor de lokale waterhuishouding en aan
welke eisen daarbij moet worden voldaan. Het hemelwater dat niet aan deze criteria voldoet, zal met
behulp van riolering worden ingezameld en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
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Voor de aanleg van de voorzieningen wordt een (riool)ontwerp gemaakt volgens de dan geldende
eisen. Er zal daarbij rekening worden gehouden met het toetsingskader zoals beschreven in
hoofdstuk 4. Er zal tijdig overleg worden gevoerd met de waterbeheerder.
Ter voorkoming van foutieve aansluitingen worden bij gescheiden rioolstelsels buizen in
verschillende kleuren toegepast. Voor vuilwaterriolering is dit bruin en voor regenwaterriolering is
dit grijs. Het verplicht gebruiken van verschillende kleuren is ook in de omgevingsvergunningen
opgenomen.
Watertoets
Voor alle ruimtelijke plannen zal van de waterbeheerder Waterschap Scheldestromen een
watertoets moeten worden uitgevoerd. In deze watertoets wordt aangegeven hoe in het betreffende
plan met water wordt omgegaan. Aspecten als oppervlaktewater, grondwater, hemelwater,
afvalwater, waterkwaliteit en -kwantiteit, omgevingsfactoren en waterberging komen hierin aan de
orde. Met de watertoets wordt de waterbeheerder vroegtijdig (bijvoorbeeld bij de ruimtelijke
onderbouwing of het voorontwerp bestemmingsplan) betrokken in het ontwerpproces. De
waterparagraaf (beschrijvend deel van de watertoets) dient aan de Beleidsmedewerker Riolering van
de gemeente Vlissingen ter kennisgeving te worden aangeboden.

5.5

Beleid oppervlaktewater
Binnen de gemeente Vlissingen is oppervlaktewater aanwezig. Het beheer van deze wateren ligt bij
de waterbeheerder, Waterschap Scheldestromen. De waterbeheerder is verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud van de wateren alsmede de waterkwantiteit en waterkwaliteit. De gemeente
Vlissingen is dus niet verantwoordelijk voor het (oppervlakte)waterbeheer binnen de gemeente. De
gemeente Vlissingen is wel op beleidsniveau betrokken bij de (onderhouds)werken aan het
oppervlaktewater in het kader van de integrale samenwerking met de waterbeheerder.

5.6

Beleid grondwater
In de Wet gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is geworden, is een nieuwe
gemeentelijke zorgplicht voor grondwater benoemd. Dit is doorgezet in de Waterwet van 22
december 2009. Dit GRP Vlissingen is de primaire plaats waar de gemeente haar beleid rondom de
grondwaterzorgplicht verwoordt.
De gemeentelijke zorgplicht richt zich op het openbaar gebied. Eventuele maatregelen zullen
derhalve alleen in openbaar gebied worden getroffen. De grondwaterzorgplicht is, evenals de
hemelwaterzorgplicht, een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting.
De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast of schade ten gevolge
van grondwater. Dit houdt in, dat de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk is voor de ontwatering
van het eigen terrein, evenals voor het beheer en onderhoud van deze voorzieningen. Om
grondwateroverlast te voorkomen en perceeleigenaren de mogelijkheid te bieden hun eigen terrein
te ontwateren, stelt de gemeente de bewoners een overnamepunt ter beschikking voor de afvoer
van overtollig grondwater. Meestal is dit op de perceelsgrens.
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De gemeente heeft een ontvangstplicht voor het overtollige grondwater, maar aan de omvang en de
aard van het aangeboden grondwater kunnen door de gemeente wel voorwaarden worden gesteld,
evenals bij hemelwater.
Vochtige ruimtes en kelders
Burgers dienen de voorschriften over waterdichtheid van gebouwen en afvoer van hemelwater op te
volgen die in het bouwbesluit opgenomen zijn. Daarin is onder meer opgenomen, dat woningen die
na 1 januari 1993 gebouwd zijn, moeten beschikken over dampdichte vloeren. Ook problemen als
gevolg van lekke en vochtige kelders behoren niet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente.
De gemeente hanteert als richtlijn een ontwateringsdiepte van minimaal 70 cm beneden het
vloerpeil.
Peilbuizen
De gemeente Vlissingen heeft als doel om over een grondwatermeetnet te beschikken. Het
realiseren van een grondwatermeetnet heeft als resultaat dat men over voldoende informatie
beschikt om op een adequate manier invulling te kunnen geven aan de grondwaterzorgplicht.
De invulling van het grondwatermeetnet gebeurt door het in stand houden van de peilbuizen welke
bij diverse projecten worden geplaatst. Door het in stand houden van geplaatste peilbuizen bij
projecten wordt de database aan informatie gevuld maar worden er geen extra realisatiekosten
gemaakt.
Desgewenst kunnen, in geval van specifieke grondwatervragen of meldingen, gericht peilbuizen
worden geplaatst om het grondwatermeetnet voldoende gebiedsdekkend te maken.

5.7

Klimaatadaptatie
Verandering van het klimaat is een maatschappelijk onderwerp dat steeds meer op de bestuurlijke
agenda komt. Wat is het en wat moeten of kunnen wij er mee? Vanuit de rioleringszorg van de
gemeente Vlissingen wordt voornamelijk ingespeeld op extreme neerslag. Extreme buien welke niet
meer tijdig door het bestaande rioolsysteem afgevoerd kunnen worden en waarbij het water op
straat blijft staan, met mogelijk overlast en schade tot gevolg. Het op grote schaal aanpassen van de
bestaande riolering is een dure en niet doelmatige maatregel. Het beleid van de gemeente Vlissingen
is om, waar mogelijk en waar nodig, de bovengrondse inrichting te gebruiken om de grote
hoeveelheden hemelwater te kunnen afvoeren en/of bergen. Daarnaast zal de gemeente Vlissingen
van initiatieven zoals bijvoorbeeld
“Operatie Steenbreek” kijken of dit
toegevoegde waarde levert aan het
bestaande beleid. Het doel is om de
hoeveelheid verharding te beperken en
meer groen te realiseren in de
woonomgeving.
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6

OVERZICHT AANWEZIGE VOORZIENINGEN EN OBJECTEN
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het huidige rioolstelsel van de gemeente
Vlissingen en wordt ingegaan op de aanwezige gemeentelijke voorzieningen voor hemelwater en
grondwater in de bestaande situatie.

6.1

Voorzieningen riolering
In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanwezige voorzieningen voor afvalwater en hemelwater.

6.1.1

Stelsels en systemen
Het afvalwater en het hemelwater binnen de gemeente Vlissingen wordt ingezameld met behulp van
verschillende stelsels en systemen. Dit betreft:
 Gemengde riolering: hierbij worden het afvalwater en het hemelwater door dezelfde leiding
afgevoerd;
 Gescheiden riolering: hierbij worden het afvalwater en het hemelwater via aparte stelsels
afgevoerd. Het hemelwater wordt direct geloosd op het oppervlaktewater, eventueel via een
(filter)voorziening;
 Verbeterd gescheiden riolering: hierbij worden het afvalwater en het hemelwater via aparte
stelsels afgevoerd. Het afvalwater en het veelal verontreinigde eerste hemelwater (first
flush) worden afgevoerd naar de zuivering. Het overige hemelwater wordt geloosd op het
oppervlaktewater;
 Drukriolering: hierbij wordt via pompputten en persleidingen afvalwater afgevoerd.
 IBA’s: hiermee wordt het huishoudelijke afvalwater van percelen in het buitengebied
lokaal behandeld.
De kernen binnen de gemeente Vlissingen zijn voor het overgrote deel gemengd gerioleerd. Op
diverse plaatsen is echter verhard oppervlak van de gemengde riolering afgekoppeld. Verbeterd
gescheiden riolering is met name op bedrijventerreinen terug te vinden. In het buitengebied is een
aantal panden aangesloten op de riolering door middel van drukriolering.
Een belangrijk onderdeel in het rioleringsstelsel van de gemeente Vlissingen is het transportriool. In
het transportriool, grotendeels  1.000 mm en aangelegd in 1974, wordt het afvalwater vanuit de
stad Vlissingen verzameld en afgevoerd naar het waterschapsgemaal aan de Zinderweg. De zuidelijke
bemalingsgebieden voeren hun afvalwater via rioolgemalen af naar het transportriool. Een deel van
de noordelijke bemalingsgebieden voeren af onder vrij verval.
In totaal zijn er ruim 21.000 aansluitingen op de riolering. De gemeente Vlissingen telt bijna 45.000
inwoners verdeeld over de stad Vlissingen en de kernen Oost-Souburg en Ritthem.
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6.1.2

Kenmerken vrij vervalriolering
In de gemeente Vlissingen ligt volgens het rioolbeheerbestand een kleine 250 kilometer vrij verval
riolering. De gemeente is opgedeeld in 26 bemalingsgebieden. De bemalingsgebieden westelijk van
het Kanaal door Walcheren voeren onder vrij verval of via een rioolgemaal het afvalwater af naar het
transportriool. Het transportriool is aangesloten op het rioolgemaal Zinderweg (Waterschap
Scheldestromen). Vanaf daar wordt het afvalwater getransporteerd naar de rioolwaterzuivering bij
Ritthem. De bemalingsgebieden in Oost-Souburg voeren hun afvalwater af naar het
waterschapsgemaal aan de Molenweg, vanwaar het wordt afgevoerd naar de RWZI. Voor de kern
Ritthem geldt dat het gemeentelijke afvalwater wordt overgedragen via het waterschapsgemaal aan
de Zuidwateringsstraat.
De gebieden Binnen- en Buitenhavens lozen via een gemeentelijk gemaal en persleiding op de RWZI
Ritthem. Onderstaande figuur geeft de afvoerrichting aan per bemalingsgebied:

Figuur 2: Overzicht afvoerrichting bemalingsgebieden.

Bij hevige neerslag is het gemengde rioolstelsel volledig gevuld en treden de overstorten in werking
om overtollig water rechtstreeks op het oppervlaktewater te lozen. In totaal zijn er 13 externe
gemengde overstorten en 9 interne. Voorts zijn er nog 41 externe lozingspunten en uitlaten vanuit
(verbeterd) gescheiden riolering.
Achter 9 gemengde overstorten is een randvoorziening aangelegd om de vuiluitworp op het
oppervlaktewater te reduceren. Daarnaast bevindt zich in de Paardenstraat een bergingskelder
(absoluut stelsel) met een capaciteit van 770 m3.
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De leeftijdsopbouw van de vrij verval riolering is in de onderstaande grafiek weergegeven. Duidelijk
zichtbaar is dat een groot deel van de riolering in de jaren ’70 is aangelegd en ook dat er vanaf 2001
een aanzienlijke hoeveelheid riolering gerealiseerd is.

Figuur 3: Kilometer riolering per aanlegperiode.

De piek in de hoeveelheid riolering die in de jaren ’70 is aangelegd, is gekoppeld aan de realisatie van
verschillende uitbreidingswijken van de gemeente Vlissingen die in die periode gebouwd zijn. De
toename vanaf 2001 wordt vooral veroorzaakt door de aanleg van gescheiden (dubbele) rioolstelsels
bij nieuwbouw en door de aanleg van (extra) regenwaterriolering bij afkoppelen.
6.1.2

Kenmerken gemalen
Binnen het rioolstelsel van de gemeente Vlissingen zijn in totaal 40 rioolgemalen aanwezig, 9
ledigingsgemalen van randvoorzieningen en 5 tunnelgemalen. Alle gemalen zijn aangesloten op het
centrale gemaalbeheersysteem.
Alle gemalen zijn voorzien van een storingssignalering. Meldingen worden automatisch doorgegeven
via de hoofdpost.
Naast de rioolgemalen kent de gemeente Vlissingen nog 62 minigemalen. De minigemalen voeren via
drukriolering het huishoudelijk afvalwater af van percelen in het buitengebied of gebieden die
beperkt gerioleerd zijn.

De rioolgemalen en de drukrioleringsgemalen voeren het afvalwater via persleidingen af. In totaal is
er binnen de gemeente Vlissingen ruim 15,8 km persleiding aanwezig, inclusief de leidingen voor de
drukriolering.
6.1.3

Kenmerken grondwatervoorzieningen
De gemeente Vlissingen voert geen actief grondwaterbeheerssysteem. Waar nodig kunnen bewoners
overtollig grondwater afvoeren op de aanwezige hemelwaterriolen (voorkeur) of gemengde riolering
(indien niet anders mogelijk is). De gemeente beheert en onderhoud wel de drainageleidingen op
begraafplaatsen, sportvelden en parken.
De gemeente Vlissingen is wel voornemens om de bestaande peilbuizen (veelal geplaatst voor
onderzoek bij projecten en/of ontwikkelingen) te handhaven en zo een meetnet te realiseren van de
grondwaterstanden.

6.1.4

Overzicht voorzieningen
In onderstaande tabel zijn de kenmerken van het rioolsysteem in getallen weergegeven:
Soort
Vrij verval riolering
Gemengd stelsel
Gescheiden stelsel
Verbeterd gescheiden stelsel
Totaal

Lengte

Eenheid

162,1
46,9
31,2
240,2

km
km
km
km

15,9
40
62

km
st.
st.

Overstorten
Gemengde riolering extern
Gemengde riolering intern
(Verbeterd) gescheiden extern
(Verbeterd) gescheiden intern

13
9
41
1

st.
st.
st.
st.

Overige voorzieningen
Doorlaten en terugslagkleppen
Randvoorzieningen
Straatkolken

17
9
14.900

st.
st.
st.

Aangesloten verhard oppervlak
Gemengde riolering
Hemelwater

323
78

Ha
ha

21.000
32
7

-

Drukriolering
Persleiding
Rioolgemalen
Drukrioleringsgemalen

Heffingseenheden
Lozingen buitengebied
Aantal IBA’s

De totale vervangingswaarde van het rioleringssysteem (vrij verval riolering, drukriolering,
persleiding en gemalen) bedraagt ongeveer € 230 miljoen.
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7

ONDERHOUDSTOESTAND VOORZIENINGEN
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het functioneren van de riolering en de overige
voorzieningen voor hemelwater en grondwater. Daarnaast wordt het stelsel beoordeeld aan de hand
van het toetsingskader. Met dit hoofdstuk wordt een referentiekader geschetst voor het bepalen van
de effecten van de voorgestelde maatregelen (de strategie).
Voor de toetsing van de huidige situatie is onderzoek verricht naar de riolering en voorzieningen voor
hemelwater en grondwater, het functioneren van de bestaande voorzieningen en de toestand van de
aanwezige objecten.

7.1

Onderzoek
De feitelijke uitvoeringsplanning komt tot stand op basis van de daadwerkelijke kwaliteit van de
riolering. Deze wordt op verschillende manieren onderzocht.
 Inventarisatie en gegevensbeheer
 Inspectie
 Berekeningen
 Meten en monitoren

7.1.1

Inventarisatie en gegevensbeheer
Inzicht in de structuur van het stelsel is een belangrijke voorwaarde voor het planmatig beheer van
een rioolstelsel. Hiervoor staat de gemeente Vlissingen een geautomatiseerd beheerpakket ter
beschikking, dat geschikt is voor begroten, kostenramingen en planningen. In dit beheerpakket zijn
alle beschikbare gegevens van de riolering ingevoerd, inclusief de inspectiegegevens van de riolering.
Met behulp van de beheergegevens is te zien wanneer maatregelen uitgevoerd dienen te worden en
wat de bijbehorende (te ramen) kosten zijn. Op deze manier kan een goede afstemming plaatsvinden
met eventuele andere werkzaamheden (wijkgerichte aanpak). Eveneens zijn met deze gegevens snel
mankementen in het stelsel te achterhalen zodat adequaat op storingen of ander problemen kan
worden ingesprongen.
Ook in de komende planperiode worden de beheergegevens actueel gehouden. De revisiegegevens
en inspectieresultaten moeten regelmatig worden ingevoerd om een zo actueel mogelijk beeld te
houden. De gemeente kent daarvoor een mutatieprotocol. De gemeente geeft zelf opdracht tot het
uitvoeren van opleveringsinspecties op basis van aangeleverde revisietekeningen. Op deze manier
wordt een tijdige en kwalitatief juiste invoer van nieuwe gegevens in het beheerpakket gewaarborgd.

7.1.2

Inspectie
Inspectie van de vrij vervalriolering en van de gemalen is noodzakelijk om het rioleringssysteem
planmatig te kunnen beheren en onderhouden. Dit is een belangrijk onderdeel om goed invulling te
kunnen geven aan de rioleringszorg.
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De gemeente Vlissingen streeft er naar dat van al haar vrij vervalriolering inspectieresultaten
beschikbaar zijn die niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarvoor is een inspectiecyclus voor de gehele
gemeente vastgesteld, waarbij in een vast stramien alle riolering binnen de gemeente Vlissingen
wordt geïnspecteerd met een frequentie van eenmaal per 10 jaar. Op deze manier borgt de
gemeente Vlissingen de wens naar voldoende inzicht en kennis van de aanwezige riolering voor een
doelmatig beheer van het rioleringssysteem en het reageren op meldingen. Het inspectieschema is
volgend aan het reinigingsprogramma. Ook dit kent een cyclus van 10 jaar. Reiniging en inspectie
wordt in praktijk uitgevoerd in één actie: Eerst wordt de rioolbuis gereinigd waarna er met een
inspectiecamera gefilmd kan worden om de kwaliteit van de schone buis op beeld vast te leggen.
Voor de interpretatie van de inspectieresultaten wordt gebruik gemaakt van de NEN 3398, inspectie
en toestandsbeoordeling van riolen. Aan de hand hiervan worden per type schade waarschuwingsen ingrijpmaat-staven opgenomen. Op basis hiervan kan worden overgegaan tot reparatie of
eventueel vervanging van de riolering.
7.1.3

Berekeningen
Van de gehele gemeente zijn rioleringsberekeningen uitgevoerd in het kader van het “Masterplan
Riolering gemeente Vlissingen” In dit plan is gebruik gemaakt van actuele rioleringsgegevens en
praktijkervaringen om het functioneren van het systeem te toetsen aan hydraulische en
milieutechnische eisen. Het eindbeeld is de situatie zoals deze er in 2050 uit zou moeten zien. Op
basis van deze toetsing zijn maatregelen geformuleerd ter verbetering van het rioleringssysteem.
Deze maatregelen zijn meegenomen in de planning van rioolvervanging en verbeteringswerken voor
de komende planperiode.
Bij nieuwe ontwikkelingen of inbreidingen dient een rioleringsberekening te worden uitgevoerd om
de werking van het nieuwe rioolstelsel in beeld te brengen en/of om de effecten van de ontwikkeling
op het bestaande rioolstelsel vast te stellen. Deze kosten behoren tot een projectplanning en zijn
niet direct opgenomen in de beheers- en onderhoudsbegroting die als grondslag dient voor de
berekening van de rioolheffing.

7.1.4

Meten en monitoren
Meten en monitoren is een belangrijke onderzoeksactiviteit in de rioleringszorg. Door te meten
wordt meer kennis verkregen over het daadwerkelijk functioneren van de riolering. Deze kennis over
het functioneren van de riolering vertaalt zich in beter inzicht , kwaliteitsverbetering van het beheer
en onderhoud en van geplande maatregelen en efficiëntiemaatregelen.
Meten aan de riolering is een taak met een relatief beperkte omvang, maar met een hoge
kenniscomponent. De gemeente Vlissingen werkt daarom onder meer op het gebied van meten al
enkele jaren samen met andere gemeenten en het Waterschap Scheldestromen. De gemeente wil in
de planperiode van dit GRP uitvoering geven aan het opstellen van een grondwatermeetnet.
De insteek van de gemeente Vlissingen voor de komende planperiode is om meten aan de riolering
vooral pragmatisch op te pakken. In eerste instantie wordt ingezet op het optimaliseren van het
gebruik van de bestaande meetapparatuur in bijvoorbeeld randvoorzieningen en gemalen. Op basis
van analyse van deze gegevens kan worden bepaald of er (kleinschalige) uitbreiding van
meetapparatuur dient plaats te vinden. Indien (al dan niet gezamenlijk met andere gemeente) tot
uitbreiding van het meetnet wordt overgegaan, wordt een meetplan opgesteld om het doel en de
noodzakelijke middelen van de meetopzet te concretiseren.
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Storingen en klachten op het gebied van de riolering worden door burgers gemeld via het
meldingenregistratiesysteem. Meldingen worden gebruikt voor het maken van een analyse per wijk
of rioolgebied. Ook kunnen meldingen (aanvullende) informatie opleveren voor meetprojecten.

7.2

Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud bestaat uit diverse type werkzaamheden en wordt volgens een vaste
frequentie uitgevoerd. In de onderstaande paragrafen wordt per soort voorzieningen een overzicht
gegeven van het beheer en onderhoud.

7.2.1

Vrij verval riolering
Reiniging en inspectie van de vrij verval riolen vindt plaats volgens het onderstaande schema:
 Gemengde- en afvalwaterriolering
1 x per 10 jaar
 Regenwaterriolering
1 x per 10 jaar
 Randvoorzieningen
1 x per jaar
 Kolken zuigen
2 x per jaar
De gemeente zorgt voor de reiniging van de riolering en de kolken (inclusief de lijngoten). De
aannemer draagt zorg voor de afvoer van het vrijkomende riool- en kolkenslib naar een
gecertificeerd slibverwerkingsbedrijf. Het reinigen van de riolering kan plaatselijk vaker worden
uitgevoerd indien de situatie daar om vraagt, bijvoorbeeld in geval van zinkers, tegenschot of
strengen met een gering afschot. De reinigingsfrequentie kan ook toenemen voor locaties met veel
vervuiling (zandinloop, bladval). Jaarlijks wordt een tiende deel van de riolering gereinigd, hetgeen
overeenkomt met ongeveer 25km.
Reparatie, maar ook vervanging, vindt zoveel mogelijk plaats in combinatie met herstraat- en/of
reconstructiewerkzaamheden. Op die manier wordt “werk met werk” gemaakt.
Naast beheer en onderhoud op basis van inspectieresultaten vinden ook
onderhoudswerkzaamheden plaats op ad-hoc basis. Dit kan worden ingegeven door meldingen en
klachten van bewoners en medewerkers van de buitendienst.

7.2.2

Gemalen en persleidingen
De gemalen worden regelmatig geïnspecteerd. Ieder jaar vindt er een inspectie plaats van de
elektrisch/mechanische installaties en van de bouwkundige staat van alle rioolgemalen en
drukrioleringsgemalen. Hierbij vinden ook kleine onderhoudswerkzaamheden plaats indien daar
aanleiding toe is. Op deze manier vindt er preventief onderhoud plaats.
Alle gemalen worden eenmaal per jaar gereinigd, waarbij deze frequentie voor de grotere en voor de
meer vervuilde rioolgemalen noodzakelijkerwijs op circa 2 à 3 keer per jaar ligt.
De rioolgemalen worden continu gemonitord op hun werking met behulp van het
gemalenbeheersysteem.
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7.2.3

Huisaansluitingen en overige voorzieningen riolering
Voorzieningen zoals de randvoorzieningen, bodempassages en lijngoten worden binnen het reguliere
onderhoud uitgevoerd. In de regel kennen zij een onderhoudsfrequentie van één- of tweemaal per
jaar.
De grens van het eigendom van een huisaansluiting ligt in Vlissingen daar waar de huisaansluiting
overgaat in het hoofdriool. Deze afbakening van huisaansluitingen wordt volgens de Leidraad
riolering gehanteerd.
Onderhoud aan huisaansluitingen wordt alleen in geval van meldingen of storingen gepleegd
uitsluitend aan het gedeelte dat gelegen is in openbaar gebied, in het kader van de gemeentelijke
verantwoordelijkheid als wegbeheerder.
De “Verordening particuliere rioolaansluitingen Vlissingen 2014” is opgenomen in Bijlage 5.

7.2.4

Voorzieningen grondwater
Het onderhoud aan de voorzieningen ten behoeve van grondwater wordt zoveel mogelijk
gecombineerd met het reguliere onderhoud voor de rioleringsvoorzieningen. Er is een beperkt aantal
drainageleidingen in openbaar gebied in beeld en opgenomen in het beheerprogramma (GBI). Er
wordt nog geen beheersmatig onderhoud uitgevoerd aan deze drainage. Het uitgangspunt is dat
onderhoudswerkzaamheden hieraan alleen worden uitgevoerd als dit strikt noodzakelijk is voor het
functioneren. Wel wordt de drainage op sportvelden, speelterreinen, parken en begraafplaatsen
actief onderhouden.

7.2.5

Baggeren
De waterpartijen en waterlopen binnen het bebouwd gebied van de gemeente Vlissingen worden
regelmatig gebaggerd en gemaaid. De werkzaamheden maken deel uit van het BOB-programma
(Beheer en onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd gebied) waarover met het waterschap afspraken
zijn gemaakt.

7.3

Functioneren van het rioleringssysteem
Om een goed werkend systeem te hebben, dienen alle voorzieningen zich in een goede toestand te
bevinden. Verder dient het functioneren van de voorzieningen te zijn gewaarborgd.

7.3.1

Stand van zaken van de voorzieningen
De toestand van de vrij verval riolering is in te schatten op basis van de inspectieresultaten. Van meer
dan 95% van de rioolleidingen zijn inspectiegegevens beschikbaar die niet ouder zijn dan 10 jaar.
De algemene toestand van de vrij verval riolering is op basis van de inspectieresultaten redelijk tot
goed te noemen.
De toestand van de rioolgemalen is over het algemeen ook goed, waarbij de belangrijkste knelpunten
bekend zijn. Dat geldt ook voor de toestand van de drukrioleringspompen, met name omdat een
groot deel daarvan van recente datum is.
De toestand van de overige voorzieningen, zoals randvoorzieningen, lijngoten en bodempassages, is
vrij goed vanwege recente aanleg. De meeste van deze voorzieningen zijn niet ouder dan 20 jaar.
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Er zijn beperkte voorzieningen voor het beheer van grondwater. Er is geen inzicht in het functioneren
van de drainage voor de sportvelden, speelterreinen, parken en begraafplaatsen.
7.3.2

Stand van zaken van gegevensbeheer, berekeningen en metingen
Gegevensbeheer
De rioolbeheerder is verantwoordelijke voor het compleet en actueel houden en derhalve
doorvoeren van mutaties in de gegevens van het beheerpakket. Het beheerpakket van de gemeente
Vlissingen is gevuld met actuele gegevens.
Berekeningen
In het “Masterplan Riolering gemeente Vlissingen” is het gehele rioolstelsel in het gemeentelijke
beheergebied beschouwd. Per bemalingsgebied is op basis van de leeftijd en de kwaliteit van de
riolering bekeken waar de vervangingsopgave ligt. Het masterplan heeft tot doel om het
rioolsysteem van gemeente Vlissingen systeemgericht te verbeteren. Waar de riolering in het
verleden per streng werd aangepakt, is nu gekozen voor een gebiedsgerichte benadering. Het
herstellen van de kwaliteit van de rioolobjecten is de basis van het masterplan. Waar dit wenselijk
was, is deze basis aangevuld met een structurele verandering van het rioolstelsel om het
functioneren te verbeteren. Efficiënt, onderbouwd en afgewogen. De horizon van het masterplan is
het jaar 2050. Op basis van een technische levensduur van de riolering van (gemiddeld) 70 jaar, zijn
alle gebieden in de gemeente waarbinnen de riolering vóór het jaar 1980 is aangelegd, in het
masterplan opgenomen. De gebieden waarin de riolering ná 1980 is aangelegd, zijn voorlopig buiten
beschouwing gelaten. Deze zullen vanuit rioleringsoogpunt pas na 2050 worden aangepakt
Metingen
Storingen en klachten op het gebied van de riolering worden gemeld via het
meldingenregistratiesysteem. Er wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een halve dag,
gereageerd op meldingen. De doelstelling is om binnen vijf werkdagen de uitvoering af te ronden. De
informatie betreffende de storingen wordt gebuikt voor het maken van een analyse per wijk of
rioolgebied.
Om de werking van de gemalen te kunnen monitoren is er een centrale hoofdpost aanwezig. Via een
centrale server wordt de werking van (het grootste deel van) de gemalen gemonitord en worden
storingen door gegeven aan een onderhoudsmonteur.

7.4

Functioneren conform toetsingskader
De huidige situatie is getoetst aan de hand van het toetsingskader in bijlage 1. Uit de toetsing blijkt
dat de gemeente Vlissingen voldoende invulling geeft aan de gestelde eisen uit het toetsingskader.
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8

STRATEGISCHE PLANNING

8.1

Rioleringszorg integraal onderdeel van beheer kapitaalgoederen
Om het huidige rioleringssysteem in stand te houden en naar behoren te laten functioneren, moeten
verschillende activiteiten en maatregelen worden uitgevoerd. Binnen de financiële mogelijkheden
worden deze maatregelen geprioriteerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het risicoprofiel en
een doelmatig integraal beheer.
Dit betekent dat alle maatregelen in het kader
van riolering, wegen, groenvoorziening,
openbare verlichting etc. toekomstgericht, wijk
georiënteerd en in samenhang met elkaar
worden uitgevoerd.

Figuur 4: Integraal beheer kapitaalgoederen

8.2

Algemene vervangingsplanning
In het beheersysteem zijn de gegevens van het rioleringssysteem gedurende de afgelopen jaren
actueel en op peil gehouden. Naast de basisgegevens van de riolering zijn ook de inspectiegegevens
in het beheerbestand verwerkt. Deze gegevens zijn de belangrijkste basis voor de
vervangingsplanning. In hoofdstuk 5 is geschreven over de wijkgerichte aanpak waarmee werk met
werk wordt gemaakt en de kosten en overlast voor burgers wordt beperkt. Deze werkmethode is in
de vorige planperiode van start gegaan en in hoofdstuk 2, figuur 1 zijn de gerealiseerde (riool)werken
van de afgelopen periode 2013-2017 weergegeven.
Naast het overzicht van de gerealiseerde werken, is in onderstaand overzicht aangegeven welke
projecten en rioolwerken er in de komende planperiode 2018 – 2021 worden uitgevoerd. Dit zijn de
uit te voeren werken welke buiten de onderhoudswerken (exploitatie) vallen:
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Figuur 5: Nog uit te voeren werken en projecten 2018-2021.

29
GRP 2018 - 2021

Definitief rapport

9

MIDDELEN EN KOSTENDEKKING
Met de vaststelling van het vorige Gemeentelijke rioleringsplan op 23 januari 2014 heeft de
gemeenteraad gekozen voor het inlopen van de achterstand op het rioolonderhoud en het
toekomstbestendig maken van de riolering. In het plan is gekozen voor een toenemende stijging van
de lasten voor de burger (rioolbelasting) tot 2029. Daarmee wordt het mogelijk om vanaf 2019 een
voorziening op te bouwen en vanaf 2029 de rioolbelasting naar beneden te brengen en die lagere
belasting samen met een aanvulling uit de voorziening in te zetten om de exploitatiekosten te
dekken. Uiteindelijk zouden dan geen investeringskredieten meer moeten worden aangevraagd. Dit
was voor de gemeente de meest wenselijke optie en werd als ideaal gezien.
In januari 2017 is op verzoek van de inspecteur ex artikel 12 gekeken naar andere opties om de
belastingen voor de burger te verlagen.
Uitkomst van dit onderzoek was om vast te houden aan het in 2014 goedgekeurde vGRP waarbij het
uitgangspunt was/is om de lasten niet door te schuiven naar de toekomst. Tevens wil men
vasthouden aan het sparen in een voorziening voor een ideaalcomplex (zie bijlage 7: B&W nota
voorstel Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2022).
In het voorliggende GRP zal het huidige beleid dan ook als uitgangspunt dienen.
Bij het huidige beleid wordt de belastingbetaler geconfronteerd met een verhoging van de
rioolbelasting tot 2029. Deze verhoging wordt benut om een voorziening op te bouwen die het
mogelijk maakt om steeds minder van de hoge investeringen te moeten activeren. In de tabel in
Bijlage 6 ziet u de bijdrage uit de belastingen (direct deel investeringen) stijgen, de bijdrage uit de
voorziening groeien en het te activeren bedrag dalen. In 2029 worden de investeringen afgedekt
door de inkomsten uit de rioolbelasting. Vanaf 2029 wordt de rioolbelasting beurtelings verminderd,
dan wel op 0% verhoging gehouden, zodat we een toenemende lastenverlichting zien voor de
burger. In 2074 in het rekenmodel ongeveer € 38,-- voor de gebruiker en € 118,- voor de eigenaar
minder dan op het hoogste peil in 2028.
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BIJLAGE 1:
FUNCTIONELE EISEN EN MAATSTAVEN
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Doel Functioneleriolering
eisen
Leeftijdsopbouw
1

Maatstaven

1a:

Alle percelen op het gemeentelijk gebied waar
afvalwater vrijkomt, moeten van een
rioolaansluiting zijn voorzien, behalve in specifieke
situaties waar een lokale behandeling doelmatiger
is

1a:

Alle percelen (binnen en buiten de bebouwde
kom) aansluiten op de riolering, of een
alternatief volgens het ontheffingenbeleid van
de provincie

1b:

Ongewenste lozingen op de riolering moeten
voorkomen worden

1b1: Overtredingen van de lozingsvoorwaarden
conform de Wet Milieubeheer moeten
voorkomen worden
1b2: In geval van overtreding direct actie
ondernemen en informeren van
belanghebbende instanties (politie,
waterschap, brandweer, Rijkswaterstaat)

1c:

Riolen en andere objecten dienen in hoge mate
waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid
intredend grondwater (lekwater) beperkt blijft. Dit
is niet van toepassing voor IT-riolen

1c:

Ingrijpmaatstaven voor lekkage, scheuren en
wortel ingroei groter of gelijk aan klasse 4
mogen niet voorkomen (NEN 3399)

1d:

De objecten moeten in goede staat zijn

1d:

Ingrijpmaatstaven voor lekkage, aantasting en
scheuren groter of gelijk aan klasse 4 mogen
niet voorkomen (NEN 3399)

1e:

De vervuilingstoestand van de riolering moet
acceptabel zijn

1e:

Ingrijpmaatstaf voor wortel ingroei groter of
gelijk aan klasse 4 mag niet voorkomen.

1f:

De vuiluitworp op oppervlaktewater door
overstortingen dient beperkt te zijn (objecten in
goede staat)

1f1: De vuiluitworp vanuit het regenwaterriool mag
de doelstelling voor de
oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar
brengen
1f2: De vuiluitworp vanuit het gemengde riool
moet voldoen aan de eisen conform CIW
Basisinspanning tenzij anders
overeengekomen met de waterbeheerder

2

1g:

Riolen en andere objecten moeten in hoge mate
waterdicht zijn, zodanig dat de hoeveelheid
uittredend rioolwater beperkt blijft (IT-riolen
uitgezonderd)

1g:

De ingrijpmaatstaf voor lekkage, groter dan
klasse 4, mag niet voorkomen (NEN 3399)

2a:

De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om bij
droog weer het aanbod afvalwater te kunnen
verwerken

2a:

Optimaal stelselontwerp volgens de landelijke
normen. Droogweerafvoer van 10 l per
persoon per uur voor woningen en 0,5 m3 per
uur per hectare voor bedrijventerreinen

2b:

Het afvalwater moet zonder overmatige
aanrotting de rioolwaterzuivering bereiken

2b1: Afschot in gemengde,- en DWA-riolen van
minimaal 2‰. Geen verloren berging in het
rioolstelsel. In dit geval geen renovatie maar
vervanging.
2b2 Bij aanleg of vervanging moeten persleidingen
zo dicht mogelijk bij ontvangende
rioolgemalen uitmonden

2c:

De afstroming van het afvalwater dient
gewaarborgd te zijn

2c1: Ingrijpmaatstaf voor wortel ingroei groter of
gelijk aan klasse 4 (NEN 3399) mag niet
voorkomen. Bij instekende inlaat geen klasse 5

21
GRP 2018 - 2021

Definitief rapport

2c2: Bij vervanging van rioolgemalen het inslagpeil
op of beneden de b.o.b. van het laagst
inkomende riool
2c3: Vervuiling met sediment mag niet meer dan
20% bedragen
2d:

De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om
gedurende neerslag afvalwater op straat te
voorkomen, uitgezonderd in bepaalde
omstandigheden

2d:

Water op straat bij bui 08 uit de Leidraad
Riolering is gedurende korte tijd acceptabel,
maar mag niet leiden tot wateroverlast

2e:

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen en
randvoorzieningen moet gewaarborgd zijn

2e:

Het gemiddeld aantal storingen is in totaal 1
per jaar per unit

2f:

De stabiliteit van de riolen moet gewaarborgd zijn
(objecten in goede staat)

2f:

Ingrijpmaatstaven voor aantasting en scheuren
groter of gelijk aan klasse 4 (NEN 3399) mogen
niet voorkomen

2g:

De riolering moet zodanig worden ontlucht en
belucht dat overlast door stank wordt voorkomen

2g:

Geen klachten door stankoverlast

2h:

Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering
moet beperkt zijn

2h1: Er moet afstemming van werkzaamheden
plaatsvinden tussen andere gemeentelijke
diensten, nutsbedrijven en burgers
2h2: De bereikbaarheid van bewoners moet zoveel
mogelijk gehandhaafd blijven

3

3a:

Alle percelen of oppervlakken binnen het
gemeentelijk grondgebied waar hemelwater
vrijkomt waarvan de gebruiker zich mag ontdoen
moeten zijn voorzien van een overnamepunt
welke door de gemeente wordt voorgesteld.

3a:

Alle percelen zijn voorzien van een aansluiting
op de riolering, tenzij de gebruiker zich niet
van het hemelwater wil ontdoen maar het
voor lokale waterhuishouding of andere
doeleinden wil gebruiken, of als directe lozing
op de bodem of het oppervlaktewater
geoorloofd is

3b:

De objecten moeten in goede staat zijn

3b:

Ingrijpmaatstaven voor aantasting en scheuren
groter of gelijk aan klasse 4 (NEN 3399) mogen
niet voorkomen

3c:

De instroming in riolen via de kolken dient
ongehinderd plaats te vinden

3c:

Plasvorming bij kolken moet beperkt zijn tot
maximaal 5 m²

4

4:

Het transport moet voldoende zijn afgestemd op
aard, samenstelling en hoeveelheid van het
ingezamelde regenwater

4:

Water op straat bij bui 08 uit de Leidraad
Riolering is gedurende korte tijd acceptabel,
maar mag niet leiden tot wateroverlast

5

5a:

Inzicht in de gebruikerstoestand en het
functioneren van de riolering

5a1: Gedetailleerde gegevensbestanden en
kaartinformatie
5a2: Jaarlijkse reiniging en inspectie van 10% van de
riolering
5a3: Maximaal 6 maanden achterstand in de
verwerking inspectiegegevens
5a4: Informatiesysteem van bedrijfsgegevens van
rioolgemalen en randvoorzieningen

5b:

Het riolerings- en grondwaterbeheer dient zo
goed mogelijk te zijn afgestemd op andere
gemeentelijke taken
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Regulier overleg zowel tussen de afdelingen als
tussen de clusters. Planningen onderling
afstemmen
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5c:

Maatregelen moeten tegen de laagst
maatschappelijke kosten gerealiseerd worden

5c:

Bij maatregelen zoeken naar optimum tussen
riolering en zuivering

5d:

Geen ongewenste lozingen op de riolering

5d:

Geen overtreding van de lozingsvoorwaarden
ingevolge de Wet Milieubeheer

5e:

Actuele lozings- en aansluitvergunningen

5e:

Vergunningen mogen niet verlopen zijn

6:

Water op straat mag niet leiden tot schade aan
woningen of gebouwen

6:

Anticiperen op resultaten uit hydraulische
rekenmodellen (preventief) en praktijksituaties
van wateroverlast (praktijk).
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BIJLAGE 2:
ONTHEFFING NIET OP RIOLERING AANGESLOTEN PANDEN
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BIJLAGE 3:
LIJST NIET OP RIOLERING AANGESLOTEN PANDEN
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In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van bebouwing die nog niet op de riolering is
aangesloten exclusief de strandhuisjes bij Westduin. Dit overzicht van nog te saneren panden geldt
per 1 juli 2012. Voor al deze panden is ontheffing van de zorgplicht verkregen van de provincie
Zeeland.
Tabel b4.1: niet aangesloten bebouwing

nr.
1

*

adres
Moeringweg 1

opmerking
Oost-Souburg

2
3

Abeelseweg Oost 11
Schroeweg 2

Oost-Souburg
Oost-Souburg

4
5

Fort de Ruijterweg 6
Fort Rammekens

Ritthem
Ritthem

6
7

Krukweg 6
Trekdijk 4

Ritthem
Ritthem

8
9

Zuidweg 2
Zuidweg 7

Ritthem
Ritthem

10
11

Zuidweg 9
Scheeweg 4

Ritthem
Ritthem

12
13

Zuidweg 4
Zuidweg 6

Ritthem
Ritthem

14
15

Bosschaartsweg 4
Bosschaartsweg 6

Ritthem
Ritthem

16
17

Scheeweg 12
Welzingeweg 4

Ritthem
Ritthem

18
19

Bosschaartsweg 5
Scheeweg 6

Ritthem
Ritthem

20
21

Nieuwlandseweg 6
Westhoekweg 3

Ritthem
Ritthem

22
23

Westhoekweg 4
Bosschaartsweg 8

Ritthem
Ritthem

24
25

Bosschaartsweg 10
Zuidweg 5

Ritthem
Ritthem

26
27

Zuidweg 1
Zuidweg 3

Ritthem
Ritthem

28
29*

Landbouwweg 3
Sloeweg 4

Ritthem
Vlissingen

30
31

Vrijburgstraat 65
Jacoba van Beierenweg 52

Vlissingen
Vlissingen

32

Jacoba van Beierenweg 54

Vlissingen

per as
per as

onbemand tankstation

valt buiten de ontheffing, later gerealiseerd.
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BIJLAGE 4:
OVERZICHT POTENTIELE OVERLASTLOCATIES EXTREME NEERSLAG
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BIJLAGE 5:
VERORDENING PARTICULIERE RIOOLAANSLUITINGEN VLISSINGEN 2014
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Website:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Vlissingen/320762.html

Gemeente Vlissingen
Verordening particuliere rioolaansluitingen Vlissingen 2014.
Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie

Gemeente Vlissingen

Officiële naam regeling

Verordening particuliere rioolaansluitingen Vlissingen 2014.

Citeertitel

Verordening particuliere rioolaansluitingen Vlissingen 2014.

Vastgesteld door
Onderwerp
Eigen onderwerp

gemeenteraad
ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling
Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding

Terugwerkende
kracht tot en
met

27-02-2014

Datum
uitwerkingtreding

Betreft
Nieuwe regeling

Datum
ondertekening
Bron bekendmaking
23-01-2014
Gemeenteblad

Kenmerk
voorstel
Onbekend

Tekst van de regeling
Intitulé
De raad van de gemeente Vlissingen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014
besluit:
vast te stellen de navolgende verordening inzake de aanleg en het beheer van particuliere
rioolaansluitingen.
Inhoudsopgave
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Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen
Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2. Voorschriften voor de eerste aanleg van een particuliere aansluiting
Artikel 2.1 Aanvraag omgevingsvergunning
Artikel 2.2 Aanleg particuliere aansluiting
Artikel 2.3 Afmetingen rioolaansluiting
Artikel 2.4 Materiaal rioolaansluiting
Artikel 2.5 Aansluiting op hoofdriool
Artikel 2.6 Huisaansluitingen in particulier ontwikkelde uitbreidingsplannen
Hoofdstuk 3. Voorwaarden voor onderhoud van een particuliere aansluiting
Artikel 3.1 Onderhoud/beheer particuliere aansluiting
Artikel 3.2 Vervallen particuliere aansluiting
Artikel 3.3 Melding verstopping/schade aan gemeente
Artikel 3.4 Vergoeding eerder gemaakte kosten
Artikel 3.5 Onderhoud buiten kantooruren
Hoofdstuk 4. Voorwaarden voor de aanleg van een tijdelijke particuliere aansluiting
Artikel 4.1 Algemene voorwaarden
Artikel 4.2 Opheffen tijdelijke aansluiting
Artikel 4.3 Waarborgsom tijdelijke aansluiting
Hoofdstuk 5. Onderhoudswerkzaamheden door gemeente
Artikel 5.1 Werkzaamheden door gemeente aan particuliere aansluitingen
Artikel 5.2 Onderhoud na werkzaamheden door de gemeente
Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 6.1 Inwerkingtreding
Artikel 6.2 Overgangsbepaling
Artikel 6.3 Citeertitel

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen
Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen
1. Hoofdriool: het gemeentelijk rioolstelsel, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen,
persleidingen en andere openbare installaties van overeenkomstige aard, welke voor het algemeen nut,
met name als verzamel- en transportleiding voor het afvalwater en hemelwater van kolken en
particuliere huisaansluitingen dienen.
2. Particuliere aansluiting: de rioolleiding gelegen vanaf/tussen het pand (het huis/gebouw) tot aan
de in het openbaar gebied gelegen inlaatconstructie die aansluit op het hoofdriool, welke dient voor de
afvoer van het afval- en/of hemelwater van een perceel, inclusief alle daarin opgenomen hulpstukken, als
ontstoppingsstukken, sifons, bochten, standpijpen en dergelijke.
3. Afvalwater: te lozen water, waarin al dan niet afvalstoffen als bedoeld in punt 4. voorkomen.
4. Afvalstoffen: verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm dan ook, als bedoeld in artikel
1.1 van de Wet Milieubeheer.
5. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen.

Hoofdstuk 2. Voorschriften voor de eerste aanleg van een
particuliere aansluiting
Artikel 2.1. Aanvraag omgevingsvergunning
Voordat een particuliere aansluiting kan worden aangesloten op het hoofdriool, moet voor deze activiteit
een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) worden aangevraagd voor de betreffende aansluiting. De aanvraag moet worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Hiervoor zijn legeskosten verschuldigd.
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Artikel 2.2. Aanleg particuliere aansluiting
De particuliere aansluiting wordt door de gemeente of in opdracht van de gemeente aangelegd. De
daadwerkelijke kosten die hiervoor gemaakt worden, worden voor rekening van de aanvrager gebracht;

Artikel 2.3. Afmetingen van particuliere aansluitingen
1. De buizen van een particuliere aansluiting moeten: -minimaal een diameter hebben van 125 mm
uitwendig, en maximaal 160 mm uitwendig; -gelegd worden onder voldoende afschot passend bij de
toegepaste diameter; -minimaal een gronddekking van 0.60 m hebben.
2. Het college kan ontheffing verlenen van de eisen genoemd in het eerste lid, dan wel aanvullende eisen
stellen.

Artikel 2.4. Materiaal rioolaansluiting
Het te gebruiken materiaal moeten zijn:
pvc kwaliteit volgens NEN-EN 1401-1-1:2006 (ontwerp), KOMO-keur klasse SN8, voor (evt. licht
verontreinigd) regenwaterriool kleur grijs (RAL 7037);
voor vuilwaterriool de kleur roodbruin (RAL 8023)

Artikel 2.5. Aansluiting op het hoofdriool
De aan te leggen particuliere aansluiting moet worden aangesloten op een inlaat, welke door de
gemeente op het hoofdriool is aangebracht.

Artikel 2.6. Huisaansluitingen in particulier ontwikkelde
uitbreidingsplannen
Als er sprake is van een particuliere ontwikkeling van een uitbreidingsplan, waarbij de hoofdriolering na
voltooiing in beheer komt bij de gemeente, moet per particuliere aansluiting op het dan toekomstige
gemeentelijk riool, een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij het college. De kosten van deze
vergunning worden genoemd in de Legesverordening van de gemeente Vlissingen. De particuliere
aansluiting wordt door het particuliere bedrijf aangelegd en aangesloten, en komt na overdracht van de
hoofdriolering aan de gemeente, in beheer bij de rechthebbende. De overige artikelen van deze
verordening blijven van kracht.

Hoofdstuk 3. Voorwaarden voor onderhoud van een
particuliere aansluiting
Artikel 3.1. Onderhoud/beheer en afbakening eigendom
particuliere aansluiting
De grens van het eigendom van een particuliere aansluiting ligt in Vlissingen daar waar de particuliere
aansluiting in het openbaar gebied door de inlaatconstructie overgaat in het grotere geheel, namelijk in
het hoofdriool. Deze afbakening van particuliere aansluitingen wordt volgens de Leidraad riolering
gehanteerd.
De rechthebbende van een particuliere aansluiting is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van
die particuliere aansluiting. Het onderhoud en beheer van een particuliere aansluiting wordt uitgevoerd
door de gemeente voor rekening van de rechthebbende.
Onderhoud aan particuliere aansluitingen wordt alleen in geval van meldingen of storingen gepleegd, en
uitsluitend om reden van de gemeentelijke verantwoordelijkheid als wegbeheerder. De kosten hiervoor
worden aan de rechthebbende in rekening gebracht.
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Artikel 3.2. Vervallen particuliere aansluiting
Bij vernieuwing, wijziging of buiten gebruik stellen van een bestaande particuliere aansluiting moet de
vervallen leiding door of in opdracht van de gemeente, op kosten van de rechthebbende, worden
verwijderd.

Artikel 3.3. Melding verstopping/schade aan gemeente
Verstopping of schade aan een particuliere aansluiting die is veroorzaakt door verzakking van de
bestrating of ingroei van boomwortels van bij de gemeente in beheer zijnde bomen, of die anderszins
aan de gemeente kan worden toegerekend, moet direct na constatering aan de gemeente Vlissingen
worden gemeld. Alleen wanneer door het college is vastgesteld dat één van de genoemde oorzaken de
verstopping of schade heeft veroorzaakt, zullen reeds gemaakte en nog te maken kosten, die in direct
verband staan met het herstel van deze verstopping of schade, voor rekening van de gemeente komen.

Artikel 3.4. Vergoeding eerder gemaakte kosten
De door particulieren, zonder overleg met de gemeente, gemaakte kosten kunnen niet in rekening
gebracht worden bij de gemeente.

Artikel 3.5. Onderhoud buiten kantooruren
Als verstopping en/of schade aan de particuliere aansluiting buiten de openingstijden van de gemeente
optreedt, moet de storingsdienst van de gemeente Vlissingen worden gebeld. Een medewerker van deze
dienst zal indien er een acute situatie is de noodzakelijke werkzaamheden starten. De kosten worden in
rekening gebracht bij de rechthebbende van deze particuliere aansluiting.

Hoofdstuk 4. Voorwaarden voor de aanleg van een tijdelijke
particuliere aansluiting
Artikel 4.1. Algemene voorwaarden
Op een tijdelijke aansluiting zijn de hoofdstukken 1, 2 en 3 overeenkomstig van toepassing. Aan de
rioolvergunning voor een tijdelijke particuliere aansluiting wordt een termijn verbonden gedurende welke
de aansluiting in stand mag worden gehouden. Het college kan de instandhoudingstermijn wijzigen.

Artikel 4.2. Opheffen tijdelijke aansluiting
De aansluiting moet na afloop van de instandhoudingstermijn in opdracht van de gemeente worden
verwijderd. Tevens moet de inlaat op het hoofdriool door de gemeente worden afgesloten; de kosten
hiervan komen voor rekening van de rechthebbende.

Artikel 4.3. Waarborgsom tijdelijke aansluiting
Aan de vergunning zal als voorschrift betaling van een waarborgsom van € 500 worden verbonden die na
opheffing van de aansluiting zal worden gerestitueerd onder aftrek van eventueel door de gemeente
gemaakte kosten.
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Hoofdstuk 5. Onderhoudswerkzaamheden door de gemeente
Artikel 5.1. Werkzaamheden door gemeente aan particuliere
aansluitingen
Tijdens renovaties van het hoofdriool zal de gemeente in slechte staat verkerende particuliere
aansluitingen (laten) vernieuwen of repareren voor zover deze binnen de grenzen van het betreffende
werk en in gemeentegrond, zijnde het openbaar gebied liggen. De kosten hiervan komen voor rekening
van de gemeente.

Artikel 5.2. Onderhoud na werkzaamheden door de gemeente
Na werkzaamheden door de gemeente, zoals genoemd in artikel 5.1, zal een eventueel benodigde
reparatie/ontstopping in het vernieuwde gedeelte van de particuliere aansluiting door de gemeente
worden vergoed, voor zover deze reparatie/ontstopping het directe gevolg is van deze werkzaamheden,
en voor zover deze plaatsvindt binnen één jaar na deze werkzaamheden.
Het onderhoud/beheer van een particuliere aansluiting is in alle overige gevallen de verantwoordelijkheid
van de rechthebbende.

Hoofdstuk 6. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 6.1. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad.

Artikel 6.2. Overgangsbepaling
Vergunningen - hoe ook genaamd – die betrekking hebben op rioleringsaspecten, verleend voor de
inwerkingtreding van deze verordening blijven van kracht.

Artikel 6.3. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Verordening particuliere rioolaansluitingen
Vlissingen 2014”.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 23 januari 2014.
De griffier,
De voorzitter,__
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BIJLAGE 6:
OVERZICHT FINANCIËLE DEKKING ZOALS AFGESPROKEN IN 2014
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

jaar

48,27
60,34
66,37
70,35
73,87
77,56
80,67
83,89
86,41
88,14
89,90
90,80
91,71
92,63
92,63

149,60
187,00
205,70
218,04
228,94
240,39
250,01
260,01
267,81
273,16
278,63
281,41
284,23
287,07
287,07

rioolheffing rioolheffing
overige
eig
gebr

2,8%
25,0%
10,0%
6,0%
5,0%
5,0%
4,0%
4,0%
3,0%
2,0%
2,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,0%

stijging/
daling

2.670.000
4.902.771
4.902.771
3.902.771
3.402.771
3.102.771
2.702.771
2.302.771
2.202.771
1.902.771
1.802.771
1.202.771
1.102.771
1.002.771
902.771

0
0
0
1.000.000
1.500.000
1.600.000
1.700.000
1.800.000
1.900.000
2.000.000
2.100.000
2.200.000
2.300.000
2.400.000
2.500.000

2.670.000
4.902.771
4.902.771
4.902.771
4.902.771
4.902.771
4.902.771
4.902.771
4.902.771
4.902.771
4.902.771
4.902.771
4.902.771
4.902.771
4.902.771

0
0
0
0
0
200.000
500.000
800.000
800.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000

uit te activeren
voorziening deel va 2014

direct deel
investering

investering
nieuw

Kostendekkingsberekening achterstand wegwerken voor 2028

0
0
1.013.371
2.459.118
3.173.968
3.782.862
4.545.535
4.515.057
4.283.263
4.156.982
3.741.341
3.360.901
2.451.229
1.573.569
753.948

0
0
0
0
0
-200.000
-500.000
-800.000
-800.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000

extra
voorziening
1-jan toename/
afname

0
0
40.535
98.365
126.959
151.314
181.821
180.602
171.331
166.279
149.654
134.436
98.049
62.943
30.158

0
1.013.371
2.459.118
3.173.968
3.782.862
4.545.535
4.515.057
4.283.263
4.156.982
3.741.341
3.360.901
2.451.229
1.573.569
753.948
-175.503

voorziening
rente
31-dec
voorziening
4,0% (18+19+20+21)

Scenario 1
Cumulatief 1
2014 € 4.432.652
2015 € 5.747.382
€ 10.180.034
2016 € 6.094.896
€ 16.274.931
2017 € 6.460.590
€ 22.735.521
2018 € 6.783.620
€ 29.519.141
2019 € 7.122.801
€ 36.641.941
2020 € 7.407.713
€ 44.049.654
2021 € 7.704.021
€ 51.753.675
2022 € 7.935.142
€ 59.688.817
2023 € 8.093.845
€ 67.782.662
2024 € 8.255.722
€ 76.038.384
2025 € 8.338.279
€ 84.376.663
2026 € 8.421.662
€ 92.798.324
2027 € 8.505.878 € 101.304.203
2028 € 8.505.878 € 109.810.081
2029 € 8.165.643 € 117.975.724
2030 € 8.165.643 € 126.141.367
2031 € 8.165.643 € 134.307.010
2032 € 8.165.643 € 142.472.653
2033 € 7.757.361 € 150.230.014
2034 € 7.757.361 € 157.987.375
2035 € 7.757.361 € 165.744.736
2036 € 7.757.361 € 173.502.097
2037 € 7.369.493 € 180.871.590
2038 € 7.369.493 € 188.241.083
2039 € 7.369.493 € 195.610.576
2040 € 7.369.493 € 202.980.069
2041 € 6.853.628 € 209.833.697
2042 € 6.853.628 € 216.687.326
2043 € 6.853.628 € 223.540.954
2044 € 6.853.628 € 230.394.583
2045 € 6.853.628 € 237.248.211
2046 € 6.510.947 € 243.759.158
2047 € 6.510.947 € 250.270.105
2048 € 6.510.947 € 256.781.052
2049 € 6.510.947 € 263.291.999
2050 € 6.510.947 € 269.802.946
2051 € 5.924.962 € 275.727.908
2052 € 5.924.962 € 281.652.870
2053 € 5.924.962 € 287.577.831
2054 € 5.924.962 € 293.502.793
2055 € 5.924.962 € 299.427.755
2056 € 5.569.464 € 304.997.219
2057 € 5.569.464 € 310.566.683
2058 € 5.569.464 € 316.136.147
2059 € 5.569.464 € 321.705.611
2060 € 5.569.464 € 327.275.075
2061 € 5.569.464 € 332.844.539
2062 € 5.513.769 € 338.358.309
2063 € 5.513.769 € 343.872.078
2064 € 5.513.769 € 349.385.848
2065 € 5.513.769 € 354.899.617
2066 € 5.513.769 € 360.413.386
2067 € 5.403.494 € 365.816.880
2068 € 5.403.494 € 371.220.374
2069 € 5.403.494 € 376.623.868
2070 € 5.241.389 € 381.865.258
2071 € 5.241.389 € 387.106.647
2072 € 5.241.389 € 392.348.036
2073 € 5.031.734 € 397.379.770
2074 € 5.031.734 € 402.411.503
Totale kosten € 402.411.503
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BIJLAGE 7:
B&W NOTA VOORSTEL GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN 2017-2022
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BIJLAGE 8:
GEGEVENS OVERSTORTEN
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BIJLAGE 9:
OVERZICHTSKAART VLISSINGEN
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