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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding
Riolering is essentieel voor een gezonde
en duurzame leefomgeving. De Wet
Milieubeheer en de Waterwet geven een
wettelijke basis aan de gemeentelijke
rioleringszorg. De wetten geven aan dat
de gemeente een zorgplicht heeft voor
afvalwater, hemelwater en grondwater.
De Wet milieubeheer vermeldt in artikel
10.33: “De gemeenteraad of
burgemeester en wethouders dragen zorg
voor de inzameling en het transport van
stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de
binnen het grondgebied van de gemeente
gelegen percelen, ……”

Wet Milieubeheer
Artikel 4.22
1.
2.
a.

In de Wet Milieubeheer (Wm) is de
verplichting tot het opstellen van een plan
opgenomen, het Gemeentelijk
Rioleringsplan (artikel 4.22). Het verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016
(vGRP) van de gemeente Noordwijk is de
opvolger van het gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) dat geldig was van
2007 tot en met 2011 (zie literatuurlijst
nummer 1, lit. 1). Door recente
ontwikkelingen in de wet- en regelgeving
zijn nu ook nadrukkelijk de zorgplichten
voor hemelwater en grondwater
benoemd. In de Waterwet in artikel 3.5
en 3.6 (zie tekstkader) zijn deze
zorgplichten opgenomen. Om deze reden
is de term “verbreed” aan de titel van het
plan toegevoegd.

b.
c.
d.
e.
3.

4.

De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij
vast te stellen periode een gemeentelijk
rioleringsplan vast.
Het plan bevat ten minste:
een overzicht van de in de gemeente aanwezige
voorzieningen voor de inzameling en het
transport van stedelijk afvalwater als bedoeld in
artikel 10.33, alsmede de inzameling en verdere
verwerking van afvloeiend hemelwater als
bedoeld in artikel 3.5 van de Waterwet, en
maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan
de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk
te voorkomen of te beperken, als bedoeld in
artikel 3.6 van laatstgenoemde wet en een
aanduiding van het tijdstip waarop die
voorzieningen naar verwachting aan vervanging
toe zijn;
een overzicht van de in de door het plan
bestreken periode aan te leggen of te
vervangen voorzieningen als bedoeld onder a ;
een overzicht van de wijze waarop de
voorzieningen, bedoeld onder a en b , worden
of zullen worden beheerd;;
de gevolgen voor het milieu van de aanwezige
voorzieningen als bedoeld onder a, en van de in
het plan aangekondigde activiteiten;
een overzicht van de financiële gevolgen van de
in het plan aangekondigde activiteiten.
Indien in de gemeente een gemeentelijk
milieubeleidsplan geldt, houdt de gemeenteraad
met dat plan rekening bij de vaststelling van
een gemeentelijk rioleringsplan.
Onze Minister kan, in overeenstemming met
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, aan
gemeenten de plicht opleggen tot
prestatievergelijking ten aanzien van de
uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10.33,
alsmede de taken, bedoeld in de artikelen 3.5
en 3.6 van de Waterwet. Bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld over de frequentie, inhoud en
omvang van de prestatievergelijking.

Deze recente ontwikkelingen hebben voor
het rioleringsbeleid van de gemeente
Noordwijk beperkte gevolgen. In het GRP
2007-2011 was al beleid geformuleerd
voor hemelwater en grondwater. Om deze
reden is de doelstelling van het verbreed Gemeentelijke RioleringsPlan 2012-2016 gelijk
aan de doelstelling van het Gemeentelijk RioleringsPlan 2007-2011: de kwaliteit en
capaciteit van het rioolstelsel in de nabije en verdere toekomst binnen het wettelijk kader
op peil houden tegen zo gering mogelijke kosten. Wel is de heffingsgrondslag voor het
bekostigen van het rioleringsbeheer aangepast: in plaats van een rioolrecht is nu sprake
van een rioolheffing. De verordening die dit regelt is in 2010 aangepast.
In dit plan wordt de term “riolering” als container-begrip gehanteerd. Dit is gedaan voor
de leesbaarheid van het plan. In dit plan wordt naast de inzameling en transport van
huishoudelijk en bedrijfsafvalwater onder “riolering” ook de inzameling en transport (en
eventueel verwerking) van hemelwater en grondwater gerekend.

In het vGRP 2012-2016 wordt geëvalueerd in hoeverre de onderzoeken en maatregelen
uit het GRP 2007-2011 zijn uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie, vernieuwde inzichten
en kaders vastgelegd in onder andere het Waterbeheersplan 4 2010-2015
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Hoogheemraadschap van Rijnland (lit. 2), wordt het rioleringsbeleid van de gemeente
Noordwijk voor de komende planperiode vastgelegd.

1.2

Geldigheidsduur
In de Wet Milieubeheer en de Waterwet is
de geldigheidsduur voor een vGRP niet
voorgeschreven. De gemeente is vrij in
het vaststellen van de geldigheidsduur.
Noordwijk heeft de geldigheidsduur
vastgesteld op vijf jaar. Dit is een
gebruikelijke termijn voor dit soort
plannen van middelgrote gemeenten
waarbij het inzicht in het beheer van de
riolering op adequaat niveau ligt.

Waterwet
Artikel 3.5
1.

2.

Het vGRP geeft inzicht in de benodigde
middelen en activiteiten voor doelmatig
rioleringsbeheer op langere termijn.
Daarbij zijn er altijd onzekerheden. De
ontwikkelingen rond de
klimaatveranderingen en een toename
van wateroverlast als gevolg van
intensieve regenbuien spelen een
belangrijke rol.

1.3

De gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders dragen zorg voor
een doelmatige inzameling van het afvloeiend
hemelwater, voor zover van degene die zich
daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen
of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan
worden gevergd het afvloeiend hemelwater op
of in de bodem of in het oppervlaktewater te
brengen.
De gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders dragen tevens
zorg voor een doelmatige verwerking van het
ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken
van hemelwater kunnen in ieder geval de
volgende maatregelen worden begrepen: de
berging, het transport, de nuttige toepassing,
het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op
of in de bodem of in het oppervlaktewater van
ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar
een zuiveringtechnisch werk.

Artikel 3.6

Procedures en planstructuur

1.

Procedures
In het vGRP wordt de visie van het
gemeentebestuur neergelegd met
betrekking tot de wettelijk opgelegde
zorgplichten. Het vGRP vormt de basis
voor de bestuurlijke besluitvorming. Op
een aantal punten kan het
gemeentebestuur autonoom besluiten
nemen. Op andere punten zal aan
landelijke regels moeten worden voldaan.

2.

De gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders dragen zorg voor
het in het openbaar gemeentelijke gebied
treffen van maatregelen teneinde structureel
nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor
de aan de grond gegeven bestemming zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor
zover het treffen van die maatregelen doelmatig
is en niet tot de zorg van het waterschap of de
provincie behoort.
De maatregelen, bedoeld in het eerste lid,
omvatten mede de verwerking van het
ingezamelde grondwater, waaronder in ieder
geval worden begrepen de berging, het
transport, de nuttige toepassing en het, al dan
niet na zuivering, op of in de bodem of in het
oppervlaktewater brengen van ingezameld
grondwater, en het afvoeren naar een
zuiveringtechnisch werk.

Het vGRP wordt vastgesteld door de
gemeenteraad. Bij het vaststellen van het
plan moet de gemeente rekening houden
met het beleid van andere overheden op
grond van wettelijk vastgelegde taken. Om deze reden is vastgelegd (Wet Milieubeheer
artikel 4.23) dat de volgende instanties bij de voorbereiding van het GRP zijn betrokken:

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland;

Het Hoogheemraadschap van Rijnland als waterkwaliteits- en
waterkwantiteitsbeheerder- en beheerder van de afvalwaterzuiveringsinrichting met
bijbehorende rioolgemalen en persleidingen;
De totstandkoming van dit vGRP bestaat uit vijf procedurele stappen:
1.
Opstellen ontwerp vGRP op ambtelijk niveau. Hierbij vindt interne en externe
afstemming met het Hoogheemraadschap van Rijnland plaats;
2.
Adviesronde, interne (B&W, Commissies) en externe (prov. Zuid-Holland,
Hoogheemraadschap van Rijnland) partijen op bestuurlijk niveau;
3.
Besluitvorming door gemeenteraad;
4.
Toezending definitief vGRP naar externe belanghebbenden;
5.
Uitvoering van het beleid dat in het vGRP is vastgelegd.
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Planstructuur
Het planvormingsproces is in figuur 1.1 weergegeven. Het vGRP is een beleidsplan op
hoofdlijnen voor de langere termijn. De vertaalslag van het beleidsmatige vGRP naar
concrete activiteiten en maatregelen wordt gevormd door de jaarlijks nader uit te werken
jaarlijkse operationele programma’s voor aanleg (bijvoorbeeld vervanging van riolering),
onderzoek (bijvoorbeeld inspectie van de riolering met een tv-camera) en onderhoud
(bijvoorbeeld reinigen straatkolken). Daarbij vindt telkens een evaluatie plaats van het
voorgaande jaarprogramma en wordt nagegaan of de uitvoering van werkzaamheden
overeenkomt met het beleid van het vGRP. De informatie uit de uitvoering van de
jaarprogramma’s wordt opgeslagen en dient als basisinformatie voor de opstelling van
een nieuw vGRP.

5 jaar

vGRP

Informatie

1 jaar

Operationele jaarprogramma’s
1 jaar

1 jaar

aanleg

onderzoek

1 jaar

onderhoud

Figuur 1.1, planproces vGRP

Informatie: raadplegen en bijhouden van gegevens

1.4

Leeswijzer en opbouw rapport
De opbouw van het vGRP 2012-2016 is nagenoeg gelijk aan de opbouw van het GRP
2007-2011. Waar het in de Noordwijkse situatie nuttig is om onderscheid te maken in de
zorgplicht voor afvalwater, regenwater of grondwater zijn deze zorgplichten afzonderlijk
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beschouwd. De opbouw van het vGRP 2012-2016 wijkt op dit onderdeel af van de opbouw
van het GRP 2007-2011. Het vGRP 2012-2016 bevat een strategie en maatregelen
waarmee de beleidsmatige doelen kunnen worden bereikt met inzicht in de financiële
consequenties.
Hoofdstuk 2 bevat de evaluatie van het GRP 2007-2011. In hoofdstuk 3 wordt de
gewenste situatie beschreven aan de hand van een beschrijving van de doelen,
functionele eisen en maatstaven voor de komende planperiode. In hoofdstuk 4 wordt de
huidige situatie getoetst aan de gewenste situatie en in hoofdstuk 5 wordt de strategie
voor de komende planperiode vastgesteld. In hoofdstuk 6 worden tot slot de benodigde
personele middelen behandeld.

Rioolretentiebassin Duinweg/Van Panhuysstraat

voor de bouw,

t
tijdens de bouw,

en na de bouw
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2

EVALUATIE GRP NOORDWIJK 2007-2011

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de gestelde doelen uit het voorgaande GRP 2007-2011
geëvalueerd. Wat is er uit het voorgaande GRP wel en wat is er niet gerealiseerd. Indien
bepaalde onderdelen niet zijn gerealiseerd wordt de reden hiervan aangegeven.
Op initiatief van de stichting RIONED is een landelijke benchmark riolering uitgevoerd. De
meeste gemeenten in Nederland hebben hieraan deelgenomen. De benchmark geeft een
indruk, in vergelijking met andere gemeenten, van het rioleringsbeheer in Noordwijk. In
dit hoofdstuk van het vGRP staat een korte samenvatting van benchmark.

2.2

Evaluatie GRP Noordwijk 2007-2011
In het voorgaande GRP van Noordwijk zijn de volgende doelen vastgelegd:
1.
Inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater;
2.
Inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale
waterhuishouding;
3.
Transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt;
4.
Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden
voorkomen;
5.
Geen overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt (in de breedste zin van het
woord).
Om aan deze doelen te kunnen voldoen zijn een aantal beheer- en
verbeteringsmaatregelen, alsook beleidsmatige uitgangspunten, vastgelegd in het
voorgaande GRP. In de onderstaande paragrafen wordt elk doel afzonderlijk geëvalueerd.

2.2.1

Inzameling en transport van afvalwater
Om dit doel te realiseren heeft de gemeente Noordwijk zich ingespannen om
ongezuiverde lozingen te saneren en om kwalitatief slechte riolering te vervangen.
Het programma om ongezuiverde lozingen te saneren is in de planperiode 2007-2011
bijna afgerond. Op dit moment resteren nog drie op de riolering aan te sluiten woonboten
aan de Hogeweg. Deze woonboten zouden op de riolering van de nieuwbouwlocatie
Offem-Zuid aangesloten worden. De realisatie van deze nieuwbouwlocatie is vertraagd.
Om deze reden zijn deze woonboten nog niet op de riolering aangesloten.
Voor het vervangen van kwalitatief slechte riolering heeft de gemeente Noordwijk in
2007-2011 een grootschalig vervangingsprogramma uitgevoerd. Het uitgevoerde
programma is in lijn met de voorgenomen vervangingsinspanning. De hoeveelheid slechte
riolering is door uitvoering van dit programma teruggebracht.

2.2.2

Inzameling van hemelwater
In de bebouwde kom wordt het regenwater voornamelijk via de riolering afgevoerd.
Afvoer van dit regenwater vindt plaats met behulp van gemengde (vuilwater)- of
regenwater(schoonwater)-riolering. Instandhouding van de afvoer van regenwater is in
samenhang met het voorgaande doel (inzameling en transport afvalwater) aangepakt.
In het verleden werd in Noordwijk het regenwater en huishoudelijk en bedrijfsafvalwater
voornamelijk via één systeem afgevoerd: het gemengde rioolstelsel. Tegenwoordig
worden regenwater en huishoudelijk en bedrijfsafvalwater waar mogelijk en doelmatig via
aparte systemen afgevoerd: schoonwater-riolering en vuilwater-riolering. Het regenwater
wordt via de hemelwater-riolering (of schoonwater-riolering) geloosd op oppervlaktewater
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of via een infiltratievoorziening geloosd op de bodem. Waar mogelijk is in Noordwijk in
2007-2011 bij de aanleg van nieuwe riolering of het vervangen van bestaande riolering
gescheiden riolering aangelegd. Met gescheiden riolering wordt vuilwater en schoonwater
gescheiden van elkaar ingezameld en afgevoerd. In sommige woningen wordt inpandig
het regenwater met huishoudelijk afvalwater gemengd. Dit gemengde water wordt via de
vuilwater-riolering afgevoerd. Volledig gescheiden inzamelen en afvoeren van deze
waterstromen is dan niet, of alleen tegen zeer hoge kosten, mogelijk.
Bij werkzaamheden aan het rioolstelsel die van invloed kunnen zijn op het functioneren
van de AWZI, bijvoorbeeld reinigen van de riolering, is zoveel mogelijk de beheerder van
de AWZI van te voren geïnformeerd.
Het ingezamelde regenwater is in 2007-2011 bij voorkeur op de bodem geloosd. Waar dit
niet kon, werd het ingezamelde regenwater op oppervlaktewater geloosd. In het uiterste
geval werd het regenwater op de vuilwaterriolering geloosd.
2.2.3

Transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt
Bij dit doel is onderscheid gemaakt in twee situaties: functioneren van het rioolstelsel
tijdens droogweer en tijdens zware regenval.
Bij droogweer wordt al het afvalwater afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie
(AWZI) van het hoogheemraadschap van Rijnland. In de planperiode 2007-2011 is dit
over het algemeen zonder problemen verlopen. Van de beheerder van de AWZI zijn geen
klachten ontvangen over overmatig aangerot afvalwater. Door storingen in gemalen is de
afvoer van afvalwater gedurende korte tijd gestagneerd geweest. Door het
geautomatiseerde storingssysteem zijn deze storingen snel gedetecteerd en verholpen. In
de planperiode 2007-2011 is de afvoer van afvalwater in een deel van het buitengebied
Noord gedurende een langere periode gestagneerd. Dit werd veroorzaakt door een
verbouwing van het rioolstelsel door een particulier. Deze verbouwing vond plaats zonder
medeweten van de gemeente.
Tijdens regenval moet het rioolstelsel ook regenwater afvoeren. Bij geringe regenval
wordt het regenwater dat op de vuilwaterriolering aangesloten is naar de AWZI
afgevoerd. Bij hevige regenval is de verwerkingscapaciteit van de AWZI onvoldoende en
wordt het regenwater, gemengd met huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, via overstorten
geloosd op oppervlaktewater. Bij zeer hevige regenval schiet op een gegeven moment
ook de afvoercapaciteit van de riolering tekort en kan overlast door “water op straat”
ontstaan. De wateroverlast veroorzaakt schade als het water woningen en bedrijven
binnenloopt. Deze situatie kan zich in zeer extreme gevallen ook voordoen bij
regenwaterriolering. Om de afvoercapaciteit van de riolering te vergroten zijn in de
planperiode diverse maatregelen uitgevoerd. Zo is onder andere:

In het Beeklaankwartier afvoerend oppervlak afgekoppeld;

In de Van Panhuysstraat een gescheiden rioolstelsel aangelegd;

Bij het Irisplein, de Zandvoortsestraat en omgeving, Zeeheldenbuurt, Auteurswijk en
Nieuwe Zeeweg verhard oppervlak afgekoppeld.
In de periode 2007-2011 zijn enkele extreem zware regenbuien gevallen. Deze buien
hebben tot wateroverlast geleid. Om deze knelpunten op te lossen is recent onderzoek
uitgevoerd (lit. 5).

2.2.4

Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden
voorkomen
Voor het terugbrengen van de emissies naar met name oppervlaktewater waren in het
GRP 2007-2011 twee alternatieve sets van maatregelen opgenomen. In overleg met het
hoogheemraadschap van Rijnland is in 2009 voor een definitieve set van maatregelen
gekozen. In oktober 2009 heeft de gemeenteraad van Noordwijk dit pakket van
maatregelen vastgesteld en het benodigde krediet ter beschikking gesteld. Omdat het
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hoogheemraadschap van Rijnland een bijdrage levert voor enkele van deze maatregelen,
is het maatregelenpakket ook aan de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap
van Rijnland voorgelegd. De verenigde vergadering heeft dit pakket van maatregelen in
december 2009 vastgesteld. In januari 2010 is vervolgens gestart met het maken van het
ontwerp van de diverse maatregelen. Momenteel worden deze ontwerpen uitgewerkt tot
bestekken. Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden in augustus/september
2011. Volgens de planning zullen de werkzaamheden begin 2013 afgerond worden.
Om de vuilemissie naar oppervlaktewater en om wateroverlast te verminderen, is in 2008
het rioolretentiebassin aan de Duinweg in gebruik genomen.

Overstort Boerenburg
Voor het terugbrengen van ongewenste vuilemissies naar de bodem en het grondwater is
lekke vuilwaterriolering vervangen. Deze vervanging is onderdeel van het in 2007-2011
uitgevoerde vervangingsprogramma.
2.2.5

Beperken van de overlast voor de omgeving (in de breedste zin van het woord)
Dit doel is een afgeleide van de activiteiten die onder de vlag van de voorgaande doelen
uitgevoerd zijn. Zo wordt wateroverlast verminderd door het verbeteren van de
afvoercapaciteit van de riolering. In paragraaf 2.2.3 is aangegeven welke acties hiervoor
ondernomen zijn. Vervangen van de riolering verminderd ook de overlast door
bijvoorbeeld rioolinstortingen. Voor het minimaliseren van de overlast zijn in de
planperiode 2007-2011 de voorgenomen reinigingsprogramma’s, reinigen
vrijvervalriolering en zuigen van straatkolken, uitgevoerd. Om overlast te voorkomen is
ook het voorgenomen inspectieprogramma uitgevoerd. Hierdoor werd slechte riolering
tijdig ontdekt en kon, voordat er ernstige problemen optraden, ingegrepen worden.
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Voor beperking van grondwateroverlast is onder andere op de volgende plaatsen drainage
aangelegd:

Zandvoortsestraat;

Susanna van Ettenstraat, Johanna van Hoornstraat (Boerenburg);

Dahliastraat, Irisplein, Van Panhuysstraat;

Vinkenlaan.
Om overlast te beperken is het gemalen-signaleringssysteem vernieuwd. Hierdoor werden
storingen aan gemalen sneller gedetecteerd en konden problemen met gemalen sneller
hersteld worden.
Bij het uitvoeren van het rioleringsvervangingsprogramma is het noodzakelijk om tijdelijk
wegen buiten gebruik te nemen. In combinatie met andere bouwactiviteiten (bijvoorbeeld
winkelcentrum Noordwijk Binnen) heeft dit in sommige gevallen geleid tot
verkeersoverlast. Bij de uitvoering van rioleringswerkzaamheden kan verkeersoverlast
nooit in z’n geheel worden uitgesloten. Bij de voorbereiding van nieuwe rioleringswerken
zal hier op de gebruikelijke manier aandacht aan geschonken worden om deze overlast zo
veel mogelijk te beperken.

2.3

Benchmark rioleringszorg 2010
In 2010 heeft de Stichting RIONED de Benchmark rioleringszorg 2010 (lit. 6) aan alle
gemeenten gestuurd. Voor Noordwijk concludeert de benchmark dat de rioolheffing 2010
per meerpersoonshuishouden lager is dan gemiddeld. Volgens de benchmark is in de
afgelopen jaren weinig geïnvestereerd in vervanging en verbetering van het stelsel en de
beheerkosten zijn relatief laag. Volgens de benchmark voldeed per 1 januari 2010 het
rioolstelsel voor 52% aan de milieueisen die met het hoogheemraadschap van Rijnland
afgesproken zijn. De resterende 48% wordt momenteel in uitvoering genomen. De
benchmark concludeert ook dat Noordwijk relatief veel riolering moet
vervangen/renoveren.

Watergang Bronsgeest
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3

GEWENSTE SITUATIE

3.1

Inleiding
Het vGRP Noordwijk 2012-2016 beschrijft de wijze waarop de gemeente Noordwijk
invulling geeft aan haar wettelijke zorgplichten voor afvalwater, regenwater en
grondwater. Om dit eenduidig vast te leggen is gebruik gemaakt van de systematiek van
‘doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden’. Deze systematiek wordt
landelijk gehanteerd. Met de ‘doelen en functionele eisen’ wordt de gewenste situatie met
betrekking tot de toestand en het functioneren van de bestaande en nieuwe
voorzieningen voor afvalwater, regenwater en grondwater beschreven en vastgelegd.
Door het formuleren van maatstaven en bijbehorende meetmethoden voor het
gemeentelijk rioolstelsel in Noordwijk wordt de zorg voor de riolering geconcretiseerd en
toetsbaar gemaakt.
Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven wordt hierbij zoveel mogelijk het stramien uit het GRP
2007-2011 gehanteerd. Wegens gewijzigde wetgeving en beleidsuitgangspunten zijn de
uitgangspunten voor het vGRP 2012-2016 op enkele punten aangepast. Dit hoofdstuk
bevat daarom ook een beknopte samenvatting van de relevante wetten, plannen van
andere overheden en gemeentelijke plannen en wetgeving.

3.2

Wetgeving
In hoofdstuk 1 van dit vGRP is aangegeven dat de verplichting voor het opstellen van het
verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan opgenomen is in de Wet Milieubeheer. In deze wet
en de Waterwet zijn ook de gemeentelijk zorgplichten opgenomen voor de inzameling en
transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater. In de Wet
Milieubeheer is tevens opgenomen dat het vGRP een overzicht moet geven van alle
aanwezige rioleringsvoorzieningen en wanneer deze naar verwachting vervangen zullen
worden. Het vGRP moet ook ingaan op het functioneren van de riolering. De wijze waarop
het rioolstelsel van Noordwijk functioneert, is vastgelegd in een aantal onderliggende
rapporten van het vGRP. Dit zijn onder andere het Basis RioleringsPlan (lit. 3),(BRP), het
rapport “Noordwijk: basisinspanning en waterkwaliteitsspoor” (lit. 4) en het rapport
“Wateroverlast Noordwijk” (lit. 5).
Eind 2009 is de Waterwet in werking getreden. Voor de inwerkingtreding van de Waterwet
was wetgeving over water verdeeld over diverse wetten. In de Waterwet is deze
wetgeving centraal bij elkaar geplaatst. Een belangrijk doel van de Waterwet is om de
regelgeving terug te dringen. Voor de gemeente Noordwijk betekent dit dat de
overstortvergunning vervallen is en vervangen is door algemene regels. Tevens is de
gemeente het bevoegd gezag voor de meeste lozingen op de riolering die voorheen onder
het gezag van het waterschap vielen. Dit laatste betekent dat de taak van de gemeente
op dit gebied zwaarder is geworden. Het waterschap blijft een belangrijke rol spelen: door
het geven van (bindende) adviezen en door het uitvoeren van hun toezichthoudende
taak. Aanvragers van een watervergunning kunnen hun aanvraag indienen bij de
gemeente, ook wanneer de gemeente geen bevoegd gezag is. In dit geval is de gemeente
verplicht de aanvraag door te sturen naar het juiste bevoegde gezag.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is per 1 oktober 2010 van kracht
geworden. De wet heeft tot doel om vergunningprocedures zoveel mogelijk te
stroomlijnen met de één-loket gedachte als uitgangspunt. De inhoudelijke gevolgen van
de Wabo zijn beperkt. Voor gemeentelijke organisaties heeft de Wabo-vergunning echter
verstrekkende gevolgen voor de bedrijfsvoering en het vergunningverleningsproces. Zoals
hierboven is aangegeven, kan op grond van de Wabo een aanvraag van de
waterwetvergunning bij de gemeente ingediend worden.
De Wet op de informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion) heeft tot doel om
graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor
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gemeenten heeft deze wet tot gevolg dat gegevens over gemeentelijke ondergrondse
kabels en leidingen (rioolleidingen) goed bijgehouden moeten worden en dat deze
gegevens snel en eenvoudig door derden geraadpleegd moeten kunnen worden. Voor
gemeenten betekent dit dat zij (onder andere) de rioleringsgegevens op orde moeten
hebben.

3.3

Plannen en beleid andere overheden
Deze paragraaf richt zich op plannen en beleid van andere overheden die van invloed
kunnen zijn op het Noordwijkse rioolstelsel.
Op Rijksniveau is in het Nationaal Waterplan (lit. 9) het rioleringsbeleid op rijksniveau
verwoord. Op provinciaal niveau is dit gedaan in het Provinciaal Waterplan (lit. 10). Beide
plannen zijn strategisch van aard. Zij geven de algemene richting van onder andere het
rioleringsbeleid aan. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen
overstromingen, op voldoende en schoon water en op diverse vormen van gebruik van
water. De provincie heeft in het Provinciaal Waterplan (lit. 10) de opgaven van de
Europese Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Nationale
Waterplan vertaalt naar doelstellingen voor Zuid-Holland.
Het Waterbeheersplan 4 2010-2015 van het hoogheemraadschap van Rijnland (lit. 2)
geeft concreet handen en voeten aan het rijks- en provinciale beleid. Naast de
rioleringswetgeving is daarom het waterbeheersplan 4 van Rijnland vertrekpunt voor het
rioleringsbeleid van Noordwijk.
Op Europees niveau zijn afspraken gemaakt over met name waterkwaliteitsdoelstellingen. Deze afspraken zijn uitgewerkt in de KaderRichtlijn Water (KRW). Het
Hoogheemraadschap van Rijnland is de trekker voor de uitwerking van het KRW in het
beheersgebied van Rijnland. Voor de uitvoering van de KRW zijn zogenoemde
waterlichamen benoemd. Binnen de gemeentegrenzen van Noordwijk ligt een klein
gedeelte van het waterlichaam “Trekvaartsysteem”. Voor dit systeem neemt het
hoogheemraadschap inrichtingsmaatregelen. Voor Noordwijk betekent dit dat het
hoogheemraadschap langs de Maandagsche Watering natuurvriendelijke oevers aanlegt.
Volgens het waterbeheersplan 4 2010-2015 van het hoogheemraadschap van Rijnland en
volgens de methodiek van de KRW kan het gebied van Noordwijk grotendeels beschouwd
worden als “achterliggend gebied”. Voor dit gebied wordt voor riolering ingezet op
basisinspanning en waterkwaliteitsspoor. Het hoogheemraadschap van Rijnland en de
gemeente Noordwijk hebben hierover in 2009 afspraken gemaakt. Deze afspraken lagen
in lijn met maatregelen die in het GRP 2007-2011 waren voorzien. Dit betekent dat voor
de KRW in Noordwijk in de periode 2012-2016 geen aanvullende rioleringsmaatregelen
uitgevoerd hoeven te worden.
In paragraaf 6.4 “Beleid en beheer afvalwaterketen” van het Waterbeheersplan 4 van het
hoogheemraadschap van Rijnland (lit. 2) wordt ingegaan op de afvalwaterketen. In deze
paragraaf is aangegeven dat het beleid van de afvalwaterketen uit het voorgaande
waterbeheersplan van Rijnland bijna ongewijzigd voortgezet wordt. Ook hieruit kan
afgeleid worden dat de rioleringsmaatregelen die met het hoogheemraadschap in 2009
afgesproken zijn, overeind blijven en dat van andere of aanvullende maatregelen geen
sprake is.
In het waterbeheersplan 4 geeft het hoogheemraadschap aan dat zij in de
afvalwaterketen inzetten op samenwerking met de gemeenten. Bij het overleg over het
GRP Noordwijk 2007-2011 heeft het hoogheemraadschap nadrukkelijk aangegeven dat zij
met de gemeente wil samenwerken op rioleringsgebied. Noordwijk heeft toen aangegeven
dat de gemeente open staat voor concrete voorstellen die leiden tot verhoging van de
kwaliteit van het beheer van de riolering en/of verlaging van de kosten voor hetzelfde
rioleringsbeheer. Specifieke zaken rond riolering heeft het hoogheemraadschap
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opgenomen in de “Nota emissiebeheer riolering”. Voor grondwater heeft Rijnland dit
gedaan in de “Adviesnota grondwater”.
Het Bestuursakkoord Water (lit. 11) gaat ook onder andere in op de samenwerking in de
waterketen. Het bestuursakkoord geeft aan dat door samenwerking flink op kosten
bespaard kan worden. Als op vrijwillige basis onvoldoende vorm en inhoud aan
samenwerking in de afvalwaterketen gegeven wordt, wordt dit mogelijk door wetgeving
van bovenaf opgelegd.
Plannen die wel een relatie hebben met water, maar geen relatie hebben met rioleringen
zijn in deze paragraaf buiten beschouwing gebleven. Zo is bijvoorbeeld de
Zwemwaterrichtlijn in dit vGRP niet besproken.

3.4

Gemeentelijke plannen en beleid
De rioolheffingverordening is de grondslag voor de samenstelling van de op te leggen
rioolheffing. Ieder jaar wordt de verordening bij de begrotingsvaststelling in de
gemeenteraad geactualiseerd met de nieuwe bedragen voor de rioolheffing. Onder
rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de
gemeente verbonden zijn aan:

inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater;

de inzameling en eventuele verwerking van afvloeiend hemelwater en

het treffen van maatregelen ten einde structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken.
In Noordwijk geldt een vast tarief per aansluiting op de riolering. Huishoudens betalen
evenveel rioolrecht als “grootverbruikers”. Bij het schrijven van dit vGRP werden
alternatieve heffingsgrondslagen tegen het licht gehouden
Technische uitgangspunten voor het maken van aansluitingen van bedrijven en woningen
op de riolering zijn opgenomen in bouwregelgeving. In de Wabo-vergunning die de
gemeente verleend zijn deze regels per bouwobject concreet uitgewerkt. De kosten voor
het maken van particuliere en bedrijfsaansluitingen op de openbare riolering en de kosten
voor de aanleg van de aansluitleidingen in openbaar terrein worden verhaald op de
initiatiefnemer. Dit is geregeld in de “Verordening op de heffing en de invordering van een
eenmalig rioolaansluitrecht”.
In 2007 ontstond in de gemeente Noordwijk de wens tot het opstellen van een
gemeentelijk waterplan. In dit gemeentelijk waterplan zouden onderwerpen betreffende
water worden behandeld die buiten de scope van het, op afvalwater gerichte, GRP
(gemeentelijk rioleringsplan) vallen. Het hoogheemraadschap van Rijnland was in 2007
van plan om in 2008 te starten met het opstellen van het watergebiedsplan “Duinrand
Noordwijk”. In december 2007 heeft het college van B&W van Noordwijk besloten samen
te werken met het hoogheemraadschap van Rijnland en het gemeentelijk waterplan te
integreren in dit watergebiedsplan. In oktober 2008 heeft het hoogheemraadschap in het
kader van prioritering besloten het opstellen van het watergebiedsplan “Duinrand
Noordwijk” voor onbepaalde tijd uit te stellen. Als tussenoplossing hebben Rijnland en
Noordwijk vervolgens besloten om gezamenlijk verbeteringsmaatregelen voor knelpunten
in het oppervlaktewater te inventariseren. De maatregelen in de notitie “Inventarisatie
verbeterpunten oppervlaktewater” (lit. 8) die een relatie hebben met riolering, zijn
opgenomen in dit vGRP.
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3.5

Doelen
Doelen zijn de beschrijvingen van de gewenste situatie van de riolering in Noordwijk. De
gewenste situatie heeft betrekking op de toestand en het functioneren van de riolering in
relatie tot de omgeving. De doelen uit het voorgaande GRP (zie paragraaf 2.2) blijven
voor de komende planperiode in grote lijnen gehandhaafd. Omdat de
grondwaterzorgplicht wettelijk benoemd is, is in vergelijking met het GRP 2007-2011, in
het vGRP 2012-2016 voor grondwater een apart doel opgenomen.
De doelen voor de rioleringszorg in Noordwijk zijn afgeleid van de wettelijke zorgplicht
voor afvalwater, hemelwater en grondwater. De doelen voor de rioleringszorg in
Noordwijk zijn als volgt geformuleerd:
1. Inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater;
2. Inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale
waterhuishouding;
3. Grondwater mag de bestemming van percelen niet structureel belemmeren;
4. Transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt;
5. Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden
voorkomen;
6. Overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt wordt.
Bij de zorgplichten staat het begrip “doelmatigheid” centraal. Zo is het niet doelmatig om
voor afgelegen panden in het buitengebied riolering aan te leggen. Het is dan doelmatiger
om het afvalwater ter plaatse te zuiveren en het gezuiverde afvalwater op
oppervlaktewater of de bodem te lozen.
Om dezelfde doelmatigheidsredenen beperkt de gemeente Noordwijk haar zorgplicht voor
regenwater en grondwater tot de bebouwde kom. De gemeente Noordwijk zamelt geen
regenwater in van percelen die buiten de bebouwde kom liggen. Van een eigenaar van
een perceel buiten de bebouwde kom wordt verwacht dat deze zelf het regenwater op
oppervlaktewater of de bodem loost. Voor grondwater geldt hetzelfde; buiten de
bebouwde kom neemt de gemeente geen maatregelen om de structureel nadelige
gevolgen van grondwaterstanden tegen te gaan.
In Noordwijk aan Zee liggen de grondwaterstanden ver onder maaiveld. In dit gebied kan
door de aanwezigheid van duinzand met een hoge infiltratiecapaciteit regenwater in de
bodem geïnfiltreerd worden. Op diverse plaatsen heeft de gemeente vanaf circa 2005 in
de openbare ruimte hiervoor infiltratievoorzieningen aangelegd. Tot op heden is het vrij
gebruikelijk dat van particuliere percelen in Noordwijk aan Zee regenwater op de
(vuilwater)riolering geloosd wordt. Bij hevige regenval leidt dit tot wateroverlast en
ongewenste lozingen van afvalwater op oppervlaktewater. Om deze reden wil de
gemeente Noordwijk bevorderen dat particulieren in Noordwijk aan Zee het regenwater
van hun eigen perceel waar mogelijk in de bodem infiltreren. Artikel 10.32a van de Wet
milieubeheer geeft de gemeente Noordwijk het hiervoor benodigde juridische instrument.
In het hoofdstuk “Strategie” is aangegeven hoe de gemeente Noordwijk hiermee in 20122016 omgaat. Om doelmatigheidsredenen wil de gemeente Noordwijk de regenwaterzorgplicht in Noordwijk aan Zee waar mogelijk weer terugleggen bij particulieren.
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3.6

Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden
Bij de in paragraaf 3.5 aangegeven doelen kunnen functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden worden afgeleid. Hiervoor zijn de functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden uit het GRP 2007-2011 zoveel mogelijk aangehouden. Voor het
toegevoegde doel over grondwater zijn aanvullende functionele maatstaven en
meetmethoden opgesteld.
De functionele eisen, maatstaven en meetmethoden voor het rioolstelsel van Noordwijk
zijn voor alle doelen nader uitgewerkt. In bijlage 2 van dit plan zijn de functionele eisen,
maatstaven en meetmethoden opgenomen. Op deze plaats wordt volstaan met een
algemene omschrijving van de betekenis van de functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden. Als voorbeeld wordt een functionele eis met bijbehorende maatstaf en
meetmethode voor de riolering in Noordwijk uit bijlage 2 aangehaald.
Functionele eisen
Functionele eisen zijn specificaties van de doelen die voor de rioleringszorg zijn
geformuleerd. Het onderscheid tussen doelen en functionele eisen is als volgt aan te
geven. Doelen geven aan wat men wil bereiken. De functionele eisen geven aan welke
voorwaarden moeten worden aangehouden om de gestelde doelen te kunnen bereiken.
Functionele eisen zijn geen maatregelen en worden in het algemeen uitgedrukt in een
kwalitatieve maat.
Voorbeeld: bij het doel “transport van het ingezamelde water naar een geschikt
lozingspunt” is één van de functionele eisen voor de riolering in Noordwijk: “de
afvoercapaciteit moet voldoende zijn om wateroverlast te voorkomen, uitgezonderd in
bepaalde buitengewone omstandigheden”.
Maatstaven
Maatstaven zijn de getalsmatige precisering van de functionele eisen en zijn nodig om te
kunnen bepalen in hoeverre aan de functionele eisen wordt voldaan. Maatstaven maken
de functionele eisen in kwantitatieve zin toetsbaar.
Voorbeeld: bij de functionele eis: “de afvoercapaciteit moet voldoende zijn om
wateroverlast te voorkomen, uitgezonderd in bepaalde buitengewone omstandigheden” is
in Noordwijk de maatstaf “Wateroverlast mag gemiddeld eens per 2 jaar voorkomen”
gehanteerd.
Meetmethoden
De meetmethode beschrijft de methode waarmee bepaald wordt of aan de maatstaf
voldaan wordt.
Voorbeeld: bij de maatstaf “Wateroverlast mag gemiddeld eens per 2 jaar voorkomen” is
de meetmethode “waarnemingen en klachtenregistratie” gehanteerd.
De bij de doelen horende functionele eisen, maatstaven en meetmethoden voor de
riolering in Noordwijk zijn in bijlage 2 weergegeven. Per maatstaf is in de bijlage
aangegeven of deze betrekking heeft op het werkelijk systeemgedrag (W) of het
theoretisch systeemgedrag (T).
Door de ontwikkelingen in wetgeving moet een kanttekening geplaatst worden bij de
landelijk gehanteerde methodiek van “doelen-functionele eisen-maatstaven en
meetmethoden”. Thans gaat de wetgeving uit van het doelmatigheidsprincipe. Dit houdt
in dat het effect van maatregelen in relatie tot de kosten van die maatregelen centraal
gesteld wordt. In Noordwijk is dit van belang voor situaties waarin wateroverlast
optreedt. De wetgever heeft het begrip “doelmatigheid” niet nader gespecificeerd. Door
middel van jurisprudentie wordt hier nadere invulling aan gegeven. De doelmatigheidtoets is hierdoor nog volop in ontwikkeling. Dit is de reden dat voor het vGRP 2012-2016
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Noordwijk is vastgehouden aan de systematiek van “doelen-functionele-eisen,
maatstaven, meetmethoden”.

Schoonmaken van het riool
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4

HUIDIGE SITUATIE EN TOETSING AAN DE GEWENSTE
SITUATIE

4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk vindt de toetsing plaats van de huidige situatie (situatie medio 2011) aan
de gewenste situatie. Dit is gedaan door de huidige situatie te toetsen aan de maatstaven
voor de riolering in Noordwijk (zie bijlage 2). De toetsing is het uitgangspunt voor het
bepalen van de benodigde maatregelen. De huidige situatie is bepaald op basis van:

Het GRP 2007-2011 en de op basis hiervan uitgevoerde onderzoeken;

Beschikbare informatie over het functioneren van de riolering;

Het rioolbeheersysteem;

Wateroverlast Noordwijk, anticiperen op extreme regenval (lit. 5);

Vervangingsplanning voor VGRP Noordwijk 2012-2016 (lit. 6).
In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op de niet aangesloten
bebouwing, de aan te sluiten nieuwe bebouwing en de aanwezige voorzieningen.
Vervolgens vindt toetsing plaats van de toestand en het functioneren van de aanwezige
voorzieningen op basis van de gestelde doelen met behulp van de functionele eisen,
maatstaven en meetmethoden die in bijlage 2 opgenomen zijn.

4.2

Niet aangesloten bestaande bebouwing
Er zijn momenteel nog 3 percelen die op de riolering aangesloten moeten worden. Dit zijn
de woonboten aan de Hogeweg. Deze woonboten zouden bij de realisatie van de
nieuwbouwlocatie Nieuw Offem in de periode 2007-2011 op de riolering aangesloten
worden. Door de verminderde vraag naar woningen is de aanleg van deze
woningbouwlocatie vertraagd. Om deze reden zijn de drie woonboten nog niet op de
riolering aangesloten.

4.3

Riolering nieuwe bebouwing
In de gemeente Noordwijk zijn voor de komende planperiode diverse in- en uitbreidingen
gepland (waaronder de woningbouwlocatie Nieuw Offem). Inbreidingen kleiner dan 50
woningen worden in principe aangesloten op het aanwezige stelsel(type). Uitbreidingen
zullen in principe worden voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Voor alle te realiseren
bebouwing geldt dat zo min mogelijk verhard oppervlak zal worden aangesloten op de
riolering die afvoert naar de AWZI. In tabel 4.1 is een overzicht van de verwachte in- en
uitbreidingen weergegeven. Opgegeven woningaantallen en vierkante meters
bedrijfsruimte zijn indicatief.
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Locatie

Aantal woningen of bruto
hectaren bedrijven terrein

Bijzonderheden

Pickestraat
Losplaatsweg
Rederijkersplein

12 eensgezinswoningen
21 vrije sektorwoningen
40 woningen
2.500 m2 maatschappelijke
functies
15.000 m2 horeca/recreatie
42.500 m2 horeca/recreatie
15.000 m2 horeca/recreatie
en woningbouw
10.000 m2 winkels en
appartementen
75 woningen

Inbreiding
Inbreiding
Inbreiding

Palaceplein
Parallelboulevard
Vuurtorenplein
Maarten Kruytstraat
Boechorst

Sancta Maria
Willem van den Bergh
stichting
Offem-Zuid

180 appartementen
80 woningen
650 woningen

700 woningen

Middengebied

200 appartementen +
zwembad
Tabel 4.1 in- en uitbreidingslocaties

Inbreiding
Inbreiding
Inbreiding
Inbreiding
Boechorst is nagenoeg klaar.
Nog enkele appartementen
moeten gerealiseerd worden
Herontwikkeling zorginstelling
Herontwikkeling
zorginstelling, enkele
woningen zijn al gerealiseerd
Uitbreiding, aantal te bouwen
woningen staat nog ter
discussie
Uitbreiding

Door de verwachte uitbreidingen neemt het aantal heffingseenheden toe. Per 1 januari
2012 bedraagt het aantal heffingseenheden (woningen én bedrijven) circa 13.100. Vanaf
2012 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 150 heffingseenheden. Er
wordt nu vanuit gegaan dat in Noordwijk na 2025 het aantal heffingseenheden niet verder
zal toenemen.

4.4

Overzicht van aanwezige voorzieningen

4.4.1

Vrijvervalriolering
De totale lengte van het vrijvervalstelsel bedraagt circa 114 km. De aanwezige
vrijvervalriolering is grotendeels uitgevoerd als gemengd stelsel. Bij gemengde riolering
wordt huishoudelijk en bedrijfsafvalwater (vuilwater) tezamen met afstromende neerslag
ingezameld en afgevoerd door middel van dezelfde riolen, zie figuur 4.1. In de gebieden
Grashoek, ’s Gravendijk, Boechorst, De Kwekerij, Klei Oost en Space Business Park zijn
gescheiden en verbeterd gescheiden rioolstelsels aangelegd. Bij gescheiden rioolstelsels
wordt vuilwater en afstromende neerslag via aparte riolen ingezameld en
getransporteerd, zie figuur 4.2. In de planperiode 2007-2012 is ongeveer 10 km
gemengde riolering vervangen. Deze gemengde riolering is vervangen door gescheiden
riolering bestaande uit ruim 11 km hemelwaterriolering en bijna 10 km vuilwaterriolering.
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WC

figuur 4.1, gemengde riolering

WC

figuur 4.2, gescheiden riolering
In figuur 4.3 is een overzicht van de aanlegjaren van de vrijvervalriolering weergegeven.
Uit deze figuur blijkt dat de meeste riolering in de periode 2000-2010 aangelegd is. Dit
wordt veroorzaakt door de realisatie van diverse nieuwbouwlocaties en de vervanging van
de riolering in deze periode.
Een beperkt aantal vrijvervalriolen voldoet niet aan de maatstaven die in bijlage 2
vastgelegd zijn. Het betreft onder andere de maatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit
bij de functionele eis “objecten moeten in goede staat zijn”. Deze functionele eis is
gekoppeld aan de doelen voor het inzamelen van afvalwater, hemelwater en grondwater.
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Op een aantal plaatsen is sprake van wateroverlast als de riolering het water niet snel
genoeg kan afvoeren tijdens hevige regenval (o.a. Losplaatsweg, Hoofdstraat). Bij
wateroverlast tijdens hevige neerslag voldoet de maatstaf “wateroverlast mag gemiddeld
slechts eens per 2 jaar voorkomen” niet. Deze maatstaf hoort bij de functionele eis “de
afvoercapaciteit (van de riolering) moet voldoende zijn om wateroverlast te voorkomen,
uitgezonderd in bepaalde buitengewone omstandigheden”. Deze functionele eis is
gekoppeld aan het doel “transport van het ingezamelde water naar een geschikt
lozingspunt”.
Aanlegjaren vrijvervalriolering
45,00

40,00

35,00

lengte riolering in km's

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
1930-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2010

figuur 4.3, aanlegjaren vrijvervalriolering
4.4.2

Drainage
In de planperiode 2007-2011 zijn voor de laatste locaties waar nog sprake was van
grondwateroverlast maatregelen genomen. In de planperiode is ongeveer een kleine 5 km
drainage aangelegd.

4.4.3

Mechanische riolering
In het buitengebied wordt het afvalwater met minigemalen door leidingen met een relatief
kleine diameter (meestal variërend van 63 tot en met 90 mm) geperst. Hiervoor zijn in
het buitengebied 107 drukpompunits aanwezig, zie tabel D. De totale lengte drukriolering
bedraagt ca 13 km. De mechanische riolering voldoet aan de maatstaven.

4.4.4

Gemalen
In de gemeente Noordwijk bevinden zich 22 gemeentelijke rioolgemalen voor het
verpompen van afvalwater, hemelwater en grondwater. zie tabel B. In de periode 20072012 zijn acht gemalen bijgebouwd. Dit waren met name hemelwatergemalen bij
slibputten en gemalen voor het leegpompen van drainagesystemen. Het rioolgemaal bij
de afvalwaterzuiveringsinstallatie is in beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
De gemeentelijke rioolgemalen verpompen hun afvalwater via ongeveer 9 km persleiding,
zie tabel C. Gemalen en persleidingen voldoen aan de maatstaven.

4.4.5

Randvoorzieningen
Op peildatum 1 januari 2012 is het rioolretentiebassin aan de Duinweg/Van Panhuysstraat
enkele jaren in bedrijf. Met dit retentiebassin wordt de emissie op oppervlaktewater
verminderd en vermindert de wateroverlast. Volgens planning zijn in het eerste kwartaal
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2012 twee bergbezinkleidingen in Boerenburg en een bergbezinkbassin aan de Hogeweg
in aanbouw.

4.5

Aangesloten verhard oppervlak
Regenwater dat op verharde oppervlakken valt, moet afgevoerd worden. In de bebouwde
kom van Noordwijk gebeurde dit voor een belangrijk deel door dit regenwater te lozen op
de gemengde riolering. Bij hevige regenval kan de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI)
de grote hoeveelheid met afvalwater gemengde regenwater niet verwerken. Het te veel
aan regenwater en afvalwater wordt via overstorten op oppervlaktewater geloosd. Bij
deze overstorten treedt vervuiling van het oppervlaktewater op.
Bij zeer hevige regenval is niet alleen de capaciteit van de AWZI onvoldoende, maar ook
de afvoercapaciteit van de riolering. Hierdoor stijgt de waterstand in de riolering op
sommige plaatsen tot boven het wegdek. Wateroverlast met schade als gevolg van
ondergelopen woningen en bedrijven is hiervan het gevolg.
Om vervuiling van het oppervlaktewater en wateroverlast tegen te gaan, is in Noordwijk
grootschalig verhard oppervlak van de gemengde riolering afgekoppeld. Dit is gedaan
door in Noordwijk aan Zee regenwater via infiltratievoorzieningen in de bodem te
infiltreren. In Noordwijk Binnen is bij het vervangen van de riolering de gemengde
riolering vervangen door gescheiden riolering. Met het hoogheemraadschap van Rijnland
waren afspraken gemaakt om 21,7 ha verhard oppervlak af te koppelen. Inmiddels
(halverwege 2011) is zo’n 19 ha verhard oppervlak afgekoppeld. Het restant, 2,7 ha zal in
2011 en 2012 afgekoppeld worden.

4.6

Inspectie en onderhoud
Bijna alle riolering van 10 jaar en ouder is geïnspecteerd. De voorgenomen
inspectiefrequentie van eens per 25 jaar is in de planperiode ruimschoots gehaald.

Rioolinspectie met rijdende TV-camera
In de gemeente bevinden zich ongeveer 6500 kolken. De meeste kolken worden één keer
per jaar gereinigd. Er wordt rekening gehouden met versnelde vervuiling door stuifzand
en bladval. In de planperiode worden de kolken in de stuifzandroute (circa 300 stuks)
gemiddeld vijf keer per jaar extra gereinigd. De kolken in de bladvalroute (circa 300
stuks) worden elk jaar één keer extra gereinigd. Jaarlijks worden nog eens 500 kolken
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extra gereinigd naar aanleiding van klachten en meldingen. Deze strategie betekent dat
de gemeente jaarlijks ongeveer 8800 kolk-reinigingsbeurten verzorgt.
Met uitzondering van de riolering in het westelijk deel van Noordwijk aan Zee wordt de
riolering eens in de tien jaar gereinigd. Vanwege de versnelde vervuiling door stuifzand
wordt het rioolstelsel in het westelijk deel van Noordwijk aan Zee eens in de vijf jaar
gereinigd. Reiniging van de leidingen wordt gecombineerd met gedetailleerde inspectie
van de riolering met een TV-camera. In de planperiode 2007-2011 zijn deze
reinigingsfrequenties gehaald.
Rioolgemalen van de vrijvervalriolering en pompunits van de drukriolering worden een
keer per jaar grondig geïnspecteerd. Reiniging en preventief onderhoud vinden gelijktijdig
plaats. Dit gebeurt twee keer per jaar. Inspectie, reiniging en preventief onderhoud zijn
uitbesteed. De wijze waarop dit gebeurt voldoet en kan ongewijzigd voortgezet worden.

4.7

Controle en uitvoering milieuvergunningen

4.7.1

Milieuvergunningen
Voor de inwerkingtreding van de Waterwet werd de lozing van afvalwater op de riolering
van sommige categorieën van bedrijven gecontroleerd door het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Na de inwerkingtreding, eind 2009, van de Waterwet is de gemeente het
bevoegde gezag voor deze categorieën van lozers geworden.
De naleving van de milieuregelgeving wordt gecontroleerd door het Team Handhaving van
de gemeente Noordwijk. In de periode 1 januari 2007 tot en met 1 mei 2011 zijn bijna
alle (ruim duizend) bedrijven één of meerdere keren gecontroleerd. Gelet op de
samenstelling van het bedrijvenbestand in Noordwijk en de verwachte en tot nog toe
aangetroffen afvalwaterstromen kan worden geconcludeerd, dat de huidige
controlefrequentie en controle-aanpak voldoende is om een verstoring van de goede
werking van het riool en afvalwaterzuiveringsinstallatie in voldoende mate te voorkomen
of te beperken. Overigens moet daarbij worden opgemerkt, dat indien nodig (bijvoorbeeld
indien uit rioolinspectie een onverwacht zwaar met vet belaste rioolstreng wordt
aangetroffen) altijd een extra gerichte controle op het aspect afvalwater mogelijk en
inplanbaar is.

4.7.2

Waterwet-vergunning voor het lozen van verdund rioolwater
In 2010 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland in overleg met de gemeente
Noordwijk de vergunning voor het lozen van verdund rioolwater van het rioolstelsel op
oppervlaktewater gewijzigd. In deze vergunning is een aantal verplichtingen en
maatregelen opgenomen voor de gemeente om de (oppervlakte)waterkwaliteit te
beschermen en/of te verbeteren.
De uit te voeren maatregelen zijn te verdelen in een aantal categorieën:

maatregelen in het kader van basisinspanning;

maatregelen in het kader van waterkwaliteitsspoor;

beheer, onderhoud en preventie maatregelen;

meten en monitoring;

overige.
De maatregelen genoemd in de vergunning voor de basisinspanning en het
waterkwaliteitssppoor worden, op twee uitzonderingen na, in 2011 of 2012 in uitvoering
genomen.

4.7.3

Aansluitvergunning
De aansluitvergunning is in 2004 door het Hoogheemraadschap van Rijnland verleend. In
de aansluitvergunning zijn met name verplichtingen opgenomen om jaarlijks te
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rapporteren over kwaliteit en hoeveelheid van het afvalwater dat de gemeente loost op de
afvalwaterzuivering van het hoogheemraadschap. Om hier invulling aan te geven is het
hoogheemraadschap van Rijnland aangesloten op het telemetrie-systeem van het
Noordwijkse rioolstelsel. Met dit systeem heeft het hoogheemraadschap “real-time”
inzicht in het functioneren van het Noordwijkse rioolstelsel. Op basis van dit systeem kan
het hoogheemraadschap voorspellen hoe groot de aanvoer van rioolwater naar de
afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) is. De kosten à € 2.500,- die met de jaarlijkse
rapportage aan Rijnland gemoeid waren, zijn in het vGRP 2012-2016 geschrapt.

4.8

Beoordeling huidige toestand en functioneren van de riolering
Voor de beoordeling van de huidige toestand en functioneren is gebruik gemaakt van de
gestelde doelen en de bijbehorende functionele eisen, maatstaven en meetmethode zoals
aangegeven in bijlage 2. In Noordwijk zijn momenteel nog niet alle doelen volledig
behaald.
Voor enkele doelen (zie bijlage 2) zijn de knelpunten voor Noordwijk kort weergegeven:
Doel 1
Inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater.

3 panden moeten nog op de riolering aangesloten worden.
Doel 1+2 Inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater en
regenwater.

Op diverse plaatsen voldoet de riolering niet aan de maatstaven voor
onder andere stabiliteit en waterdichtheid. Om deze reden moet de
riolering gerepareerd, gerenoveerd of vervangen worden.
Doel 4
Transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt

De afvoercapaciteit van de riolering voldoet niet aan de maatstaf. Op
enkele plaatsen treedt vaker dan eens per twee jaar wateroverlast op.
Doel 5
Beperken van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en
grondwater

De vuilemissie uit de overstorten en de effecten die deze emissie heeft op
de waterkwaliteit voldoen niet aan de maatstaven.

Restanten van een oude drinkwaterput, archeologische vondst bij de aanleg van het
retentiebassin
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Strategie: creatief omgaan met beperkte middelen
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5

STRATEGIE

5.1

Inleiding
De strategie geeft de hoofdlijnen weer van een aanpak die leidt tot het bereiken van de
gestelde doelen. Het is een samenhang van onderzoek en maatregelen geplaatst in de
tijd. In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op de strategie voor
‘aanleg van voorzieningen bij bestaande bebouwing’, ‘aan te sluiten nieuwbouw’ en
‘beheer van bestaande voorzieningen’. Tevens zal aan enkele in het oog springende
onderwerpen apart aandacht besteed worden.

5.2

Aanleg van voorzieningen bij bestaande bebouwing

5.2.1

Aansluiten ongerioleerde percelen
De drie woonboten aan de Hogeweg moeten nog op de riolering aangesloten worden. De
riolering van de woonboten sluit aan op de nog aan te leggen riolering van het
nieuwbouwplan Nieuw Offem. Naar schatting zal in 2014 in de nabijheid van de
woonboten in Nieuw Offem riolering aangelegd worden. Op dat tijdstip zullen de
woonboten op de riolering aangesloten worden.

5.2.2

Milieumaatregelen riolering
Met het hoogheemraadschap van Rijnland zijn in 2009 afspraken gemaakt over de
maatregelen om te voldoen aan milieu-eisen. Oktober 2009 heeft de gemeenteraad
hiervoor het benodigde krediet ter beschikking gesteld. Op twee uitzonderingen na, zullen
deze maatregelen in 2011 of 2012 in uitvoering genomen worden. De kosten voor de
milieumaatregelen zijn verwerkt in de kapitaalslasten (tabel E).
De eerste uitzondering betreft de ombouw van de overkluizing in Noordwijk Binnen tot
gemengde riolering samen met de aanleg van een stuw en doorspoelpomp bij de
uitmonding van de overkluizing op de watergang bij de Nieuwe Offemweg. Het
hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij nader inzien om waterkwantiteitsredenen
aangegeven dat de aanleg van de stuw en doorspoelpomp in de watergang bij de Nieuwe
Offemweg geen doorgang kan vinden. Het hoogheemraadschap van Rijnland zal door
middel van veldbezoeken de ernst van dit knelpunt nauwkeurig bepalen. Hierna zal
gekeken worden of de voordelen van de ombouw van de overkluizing tot gemengde
riolering en de aanleg van stuw en doorspoelpomp opwegen tegen de nadelen.
De tweede uitzondering is het sluiten van de bestaande overstorten aan de Hogeweg.
Nadat het nieuw te bouwen bergbezinkbassin aan de Hogeweg in gebruik genomen zou
worden (naar verwachting in 2012), zouden de bestaande overstorten hun functie
verliezen en opgeheven kunnen worden. Uit de studie naar wateroverlast (lit. 5), zie
volgende paragraaf, komt naar voren dat door het sluiten van de bestaande overstorten
aan de Hogeweg het risico op wateroverlast voor de huidige bebouwing aan de
Losplaatsweg verergerd. Het risico voor wateroverlast aan de Losplaatsweg wordt
opgeheven na aanleg van gescheiden riolering op deze locatie. De aanleg van gescheiden
riolering wordt gerealiseerd gelijktijdig met de realisatie van de inbreidingslocatie aan de
Losplaatsweg. Naar verwachting zal dit in 2016 zijn. Tot deze tijd zullen de bestaande
overstorten aan de Hogeweg gedeeltelijk in functie blijven. Afhankelijk van het risico voor
wateroverlast aan de Losplaatsweg zullen de overstortdrempels van de bestaande
overstorten aan de Hogeweg opgehoogd worden. Hierdoor en door de aanleg van het
bergbezinkbassin aan de Hogweg, zullen de overstortfrequentie en de
overstorthoeveelheden van de bestaande overstorten verminderen.
Om te voldoen aan de milieu-eisen zal nog zo’n twee hectare verhard oppervlak
afgekoppeld worden. Andere milieu-eisen worden in de periode 2012-2016 niet voorzien.
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5.2.3

Maatregelen om wateroverlast te verminderen
Een rioolstelsel dat alle regenbuien kan verwerken is zeer grote capaciteit die zelden
gebruikt wordt. Aanleg en onderhoud van een dergelijk rioolstelsel zijn erg kostbaar en
leiden tot onevenredig hoge lasten voor de riolering. Deze rioollasten staan niet in
verhouding tot de kosten die incidenteel door de wateroverlast veroorzaakt worden.
Rioolstelsels hoeven daarom niet alle regenbuien te verwerken. Het wordt geaccepteerd
dat bij sommige extreme regenbuien overlast met bijbehorende schade ontstaat. Dit geldt
ook voor het rioolstelsel van Noordwijk.
Maatregelen bij regenbuien die eens per twee jaar optreden
Om de bovengenoemde reden hanteert Noordwijk voor wateroverlast een maatstaf van
eens per twee jaar. Met andere woorden: het rioolstelsel in Noordwijk voldoet als
wateroverlast minder dan eens in de twee jaar optreedt. In de studie “Wateroverlast
Noordwijk, anticiperen op extreme regenval” (lit. 5) is het rioolstelsel getoetst aan deze
maatstaf. Bij deze toetsing komt naar voren dat het rioolstelsel op enkele plaatsen niet
voldoet. Er treedt vaker dan eens per twee jaar wateroverlast op in:

Hoofdstraat;

Parallel Boulevard;

Zandvoortsestraat;

Oude Zeeweg ter hoogte van de Rembrandtweg;

Kerkhofpad/Pickéstraat;

Losplaatsweg.

Wateroverlast: borrelende toiletten
De problemen in de Hoofdstraat en Parallel Boulevard worden veroorzaakt door het lage
maaiveld van beide locaties. De problemen kunnen worden verholpen door het afkoppelen
van verhard oppervlak. Voor de Parallel Boulevard zijn plannen voor een ingrijpende
reconstructie. Om de kosten voor het afkoppelen van verhard oppervlak zo laag mogelijk
te houden, wordt het afkoppelen als onderdeel van de reconstructie uitgevoerd.
Aangehouden is dat in 2014 voor de Hoofdstraat en in 2015 voor de Parallel Boulevard
maatregelen worden genomen om te voldoen aan de wateroverlast-maatstaf
(wateroverlast mag niet vaker dan eens per twee jaar optreden). In 2012 wordt een
studie uitgevoerd om op basis van de mogelijkheden en onmogelijkheden ter plaatse de
best mogelijke maatregelen te bepalen. Op basis van deze studie kan een juiste
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onderbouwing van de benodigde kosten gegeven worden. In dit vGRP zijn deze
maatregelen voor de Hoofdstraat voorlopig begroot op € 650.000,- en voor de Paralel
Boulevard op € 350.000,-. Maatregelen voor de Parallel Boulevard worden gecombineerd
met de reconstructie van de Parallel Boulevard. De Hoofdstraat en Parallel Boulevard zijn
gevoelig voor wateroverlast die het gevolg is van extreme regenbuien. Dit zijn regenbuien
met zeer hoge neerslaghoeveelheden die maar heel af en toe, bijvoorbeeld eens per 100
jaar, voorkomen. Aan het eind van deze paragraaf wordt nader op extreme regenbuien
ingegaan.
De wateroverlast in de Zandvoortsestraat worden ook veroorzaakt door de lage ligging
van deze straat. Inmiddels zijn er al enkele maatregelen (aanleg van een kort stukje
regenwaterriolering en herinrichting van het straatprofiel) genomen om de wateroverlast
te verminderen. In de omgeving van de Zandvoortsestraat is al op diverse plaatsen de
gemengde riolering vervangen door gescheiden riolering. Op termijn zal dit ook voor de
Zandvoortsestraat gedaan worden. De situatie zal hierdoor verder verbeteren. Voor het
oplossen van de wateroverlast in de Zandvoortsestraat zijn daarom geen kosten
opgenomen.
Om wateroverlast in de Oude Zeeweg te bestrijden is enkele jaren geleden ter hoogte van
de Rembrandtweg een infiltratievoorziening aangelegd. Dit heeft tot een aanmerkelijke
verbetering geleid. Toch treedt af en toe nog wateroverlast op. Om dit te verhelpen wordt
in 2013 afvoerend oppervlak afgekoppeld. De kosten die hiermee begroot zijn, zijn
voorlopig geraamd op € 350.000,-. Met het afkoppelen van het afvoerend oppervlak bij
de Oude Zeeweg ter hoogte van de Rembrandtweg worden ook problemen bij extreme
regenbuien voorkomen.
De wateroverlast in het Kerkhofpad/Pickéstraat kan verminderd worden door bij de
nieuwe ontwikkeling van dit gebied de riolering aan te sluiten op de regenwaterriolering.
Omdat de kosten hiervoor niet geheel uit de exploitatie van het plan gedekt kan worden,
is hiervoor een beperkt budget (€ 25.000,-) in dit verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan
opgenomen. Het moment waarop aansluiting op de regenwaterriolering mogelijk is, is
afhankelijk van de realisatie van de stedebouwkundige ontwikkeling. In dit vGRP is
voorlopig 2012 aangehouden.
De wateroverlast in de Losplaatsweg kan opgelost worden door de gemengde riolering te
vervangen door gescheiden riolering. Aanleg van gescheiden riolering is onderdeel van de
stedenbouwkundige ontwikkeling aan de Losplaatsweg. Op de locatie van de
gemeentewerf is de aanleg van een aantal woningen voorzien. Kosten voor het oplossen
van de wateroverlast worden gedekt uit de exploitatie van dit bouwplan en zijn daarom
niet in dit vGRP opgenomen. Naar schatting zal de stedenbouwkundige ontwikkeling van
de Losplaatsweg in 2016 gereed zijn. Om tot die tijd wateroverlast aan de Losplaatsweg
beheersbaar te houden, blijft de bestaande overstort aan de Hogeweg, ook nadat het
bergbezinkbassin aan de Hogeweg in gebruik genomen is, in beperkt mate functioneren.

Nieuwe Zeeweg: riolering stroomt over na extreme regenval
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Maatregelen bij zeer zeldzame regenbuien met extreme neerslaghoeveelheden
In de periode 2007-2011 zijn enkele zeer hevige regenbuien gevallen. Dit waren
regenbuien die zeer incidenteel en minder vaak dan eens per twee per jaar voorkomen.
Deze buien veroorzaakten flinke overlast met bijbehorende schade in met name de
Hoofdstraat. Naar aanleiding hiervan is een onderzoek uitgevoerd naar de robuustheid
van het rioolstelsel in Noordwijk. Bij deze studie is gekeken wat er gebeurd als het
rioolstelsel tot ver boven de norm belast wordt: waar en in welke mate treedt overlast en
mogelijke schade op. Ook is gekeken naar oplossingsrichtingen om de problemen het
hoofd te bieden. In de studie kwam naar voren dat naast de hierboven genoemde
maatregelen bij de Hoofdstraat en Parallel Boulevard aanvullende maatregelen genomen
moeten worden. Dit betekent dat hier extra afgekoppeld moet worden om aanvullend op
de “normale” ontwerpuitgangspunten ook bij extreme neerslaghoeveelheden
wateroverlast binnen de perken te houden. Aangehouden is dat deze aanvullende
maatregelen in 2016 uitgevoerd worden. In 2012 wordt een studie uitgevoerd naar de
best toepasbare maatregelen. Vooruitlopend op de uitkomsten van deze studie is
aangehouden dat de kosten voor deze maatregelen € 1.000.000,- bedragen.
Grondwateroverlast
De locaties waar sprake was van grondwateroverlast zijn aangepakt in de periode 20072011. In de periode 2012-2016 zijn daarom geen maatregelen voorzien om
grondwateroverlast te bestrijden. In Boerenburg zal in 2012 of 2013 het
oppervlaktewaterpeil verlaagd worden. Hierdoor zal, naast de al uitgevoerde maatregelen,
de situatie rond hoge grondwaterstanden nog verder verbeterd worden. De verlaging van
het oppervlaktewaterpeil in Boerenburg is noodzakelijk om het Noordwijkse
afwateringspunt van de Noordzijder Polder Zuid te verleggen.

5.3

Aanleg van riolering bij nieuwbouw
In Noordwijk zijn in- en uitbreidinglocaties met ongeveer 2.000 nieuwe woningen en circa
10 hectare aan maatschappelijke voorzieningen, bedrijventerreinen en horeca/recreatieve
voorzieningen gepland. Inbreidingen kleiner dan 50 woningen worden in principe
aangesloten op het aanwezige stelsel(type). Uitbreidingen zullen in principe worden
voorzien van een verbeterd gescheiden rioolstelsel met afkoppeling van schone verharde
oppervlakken en met eventueel noodzakelijke ‘end of pipe’ voorzieningen.

Bij nieuwbouw: standaard aanleg van gescheiden riolering
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5.4

Beheer bestaande voorzieningen
Onder voorziening wordt hier verstaan het gehele gemeentelijk rioolstelsel. Dit bestaat
uit:

Rioolleidingen te verdelen in vrijvervalleidingen, drainageleidingen en
drukleidingen;

Rioolputten te onderscheiden in regenwaterkolken, inspectieputten,
overstortputten, infiltratieputten, slibvangputten, pompputten en rioolgemalen;

Randvoorziening zoals het rioolretentiebassin aan de Duinweg en de nog te maken
bergbezinkleidingen in Boerenburg en bergbezinkbassin aan de Hogeweg
Het beheren van dit geheel aan voorzieningen bestaat uit een aantal activiteiten. De
hoofdactiviteiten zijn:

Het reinigen en inspecteren van het rioolstelsel;

Het gebruiken en actueel houden van een rioolbeheerprogramma;

Het herstellen of vervangen van delen van het rioolstelsel.

5.4.1

Inspecteren en reinigen
Riolering
De huidige inspectiefrequentie geeft voldoende inzicht in de kwaliteit van de riolering. In
de planperiode wordt daarom de inspectiefrequentie van eens per 25 jaar gehandhaafd.
Dit betekent dat jaarlijks ongeveer 4,5 km (4% van de totale lengte) van de
vrijvervalriolering geïnspecteerd worden.
De reinigingfrequentie van de riolering wordt in de planperiode van dit GRP gehandhaafd
op gemiddeld eens per tien jaar. De riolering in het westelijk deel van Noordwijk aan Zee
zal, conform het huidige beleid, eens per vijf jaar gereinigd worden. Dit betekent dat
jaarlijks ongeveer 11 km riolering gereinigd moet worden. Om de riolering te inspecteren
met een TV-camera moet eerst de riolering gereinigd worden. Het reinigingsprogramma
en inspectieprogramma kunnen zo met elkaar gecombineerd worden. Omdat de riolering
vaker gereinigd dan geïnspecteerd wordt, moet per jaar, naast de 4,5 km riolering die
gereinigd wordt voor de tv-inspectie, nog 6,5 km riolering gereinigd worden zonder tvinspectie.
Straatkolken
Ook de strategie voor het reinigen van straatkolken blijft gehandhaafd. Dit betekent dat
de meeste kolken eens per jaar gereinigd worden. Er wordt rekening gehouden met
versnelde vervuiling door stuifzand en bladval. In de planperiode worden de kolken in de
stuifzandroute (circa 300 stuks) gemiddeld vijf keer per jaar extra gereinigd. De kolken in
de bladvalroute (circa 300 stuks) worden elk jaar één keer extra gereinigd. Jaarlijks
worden nog eens 500 kolken extra gereinigd naar aanleiding van klachten en meldingen.
Deze strategie betekent dat de gemeente jaarlijks ongeveer 8800 kolk-reinigingsbeurten
verzorgt. In de gemeente bevinden zich ongeveer 6500 kolken.
In het kader van de samenwerking van Noordwijk met omliggende gemeenten en om
marktwerking optimaal te benutten wordt het contract voor het zuigen van kolken
opnieuw aanbesteed. De aanbesteding vindt in 2012 plaats. Hiervoor is het nodig om het
bestaande contract voor het zuigen van kolken (het zogenaamde pakket 4 kolkenreinigen
bij nv. MAN AVR) voor 1 januari 2012 op te zeggen. In verband met de opzegtermijn van
een jaar kan het huidige kolkenreinigingscontract per 1 januari 2013 beëindigd worden.
Het nieuwe contract voor het reinigen van de kolken zal in 2012 aanbesteed worden.

- 33 -

Rioolgemalen en pompunits van de drukriolering
De bestaande inspectie en onderhoudsfrequentie van de gemalen en pompunits van de
drukriolering wordt ongewijzigd gehandhaafd. Dit betekent dat rioolgemalen van de
vrijvervalriolering en pompunits van de drukriolering één keer per jaar grondig worden
geïnspecteerd. Reiniging en preventief onderhoud vinden gelijktijdig plaats. Dit gebeurt
twee keer per jaar. Inspectie, reiniging en preventief onderhoud van de rioolgemalen en
pompunits van de drukriolering zijn uitbesteed. Deze strategie zal in de planperiode 20122016 niet wijzigen.
Onderhoud infiltratie-systemen, drainage en slibvangputten
Recent zijn een aantal rioleringssystemen aangelegd die afwijken van de standaard
rioleringssystemen. Het betreft infiltratiesystemen voor de infiltratie in de bodem van
overtollig hemelwater, drainagesystemen voor het verlagen van grondwaterstanden en
slibvangputten voor het afvangen van bezinkbare deeltjes uit hemelwater dat direct op
oppervlaktewater geloosd wordt. Om een goede werking te waarborgen, moeten deze
systemen apart gereinigd worden. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 10.000- begroot,
zie tabel G met de jaarlijkse exploitatiekosten.
5.4.2

Operationeel beheer
De gegevens van het rioleringsbeheerprogramma zijn bijgewerkt. De gegevens van nieuw
aangelegde riolering en vervangen riolering worden na oplevering van het werk binnen
enkele maanden in de gegevensbestanden verwerkt. Het bijhouden van gegevens wordt
uitbesteed.
In de planperiode 2012-2016 zullen jaarprogramma’s voor de vervanging, inspectie en
reiniging van de riolering worden opgesteld. De jaarprogramma’s vormen een belangrijk
instrument om de voortgang van het beleidsmatige GRP te bewaken en eventueel bij te
sturen. In de jaarprogramma’s vindt jaarlijks de concrete uitwerking plaats van de te
verrichten activiteiten op het gebied van aanleg, onderzoek en maatregelen.

5.4.3

Rioolvervangingen
Het ingenieursbureau Grontmij heeft voor de vrijvervalriolering in Noordwijk het
strategisch vervangingsplan met vervangingskosten opgesteld (lit. 6).Op basis van
beschikbare kwaliteitsgegevens die met de inspectie van de riolering beschikbaar
gekomen zijn en de ouderdom van de afzonderlijke rioolbuizen is de restlevensduur van
de rioolbuizen bepaald. Op basis van eenheidsprijzen zijn vervolgens de kosten voor het
vervangen van de riolering berekend. Met behulp van deze methodiek zijn de theoretische
vervangingskosten bepaald. Door deze werkwijze ontstaat een grillig kostenpatroon. Uit
oogpunt van organisatorische haalbaarheid, praktische werkbaarheid, aanvaardbare
overlast voor de burgers en integraal werken met andere disciplines (wegen, groen e.d.)
is het noodzakelijk een gelijkmatige spreiding in de jaarbudgetten voor vervanging van de
vrijvervalriolering aan te houden. Daarom zijn de vervangingskosten van de
vrijvervalriolering in de eerstkomende 15 jaar uitgevlakt. Voor de planperiode van dit
GRP, 2012-2016 is aangehouden dat jaarlijks € 1,6 miljoen nodig is voor de vervanging
van de vrijvervalriolering. Dit jaarlijkse bedrag is van 2012 tot en met 2026
aangehouden. Bij de vervangingskosten is rekening gehouden met kosten die het gevolg
zijn van schadeclaims. Schade wordt normaal gesproken gedekt door de
bouwverzekering. De premie voor de bouwverzekering en het eigen risico van
schadegevallen zijn inbegrepen in de vervangingskosten.
Concrete vervangingsprojecten worden bepaald na afstemming met eventuele
stadsvernieuwingsprojecten en wegwerkzaamheden. Op dit moment kan voor de
planperiode 2012-2016 daarom nog niet exact aangegeven worden in welke straten de
riolering vervangen zal worden. Ook is het mogelijk dat na gedetailleerde inspectie
besloten wordt om de riolering lokaal te repareren, te renoveren of dat voorlopig geen
actie nodig is.
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Voor niet geïnspecteerde riolen is het vervangingsjaar vooralsnog gebaseerd op een
standaard afschrijvingstermijn van 60 jaar.
Bij vervanging van riolen probeert de gemeente zoveel mogelijk afvoerend oppervlak af te
koppelen.

Bestaande gemengde riolering van slechte kwaliteit wordt standaard vervangen door
gescheiden riolering
Voor de vervanging van gemalen en drukriolering is in de periode 2012-2016 jaarlijks een
bedrag van € 94.000,- gemoeid.
De recreatieparken in het buitengebied Noordwijk Noord zijn voorzien van vrijverval
riolering. In het kader van de verfijningsregeling is voor deze parken in de 80-er jaren
riolering aangelegd. De riolering ligt over het algemeen in particulier terrein. De riolering
is deels in eigendom en onderhoud en beheer bij de gemeente en deels bij de
exploitanten van de recreatieparken. In de loop van de tijd is hier en daar onduidelijkheid
ontstaan over verantwoordelijkheden over beheer en onderhoud van de riolering. Op dit
moment worden na reconstructies van de riolering van de afzonderlijke recreatieparken
afspraken gemaakt tussen gemeente en desbetreffende exploitanten over het onderhoud
van de riolering. De gemeente neemt dan het onderhoud van de centrale afvoerleiding
van haar rekening. Het rioolstelsel dat alleen nodig is voor de afvoer van het rioolwater
van desbetreffend park wordt dan door de parkexploitant onderhouden. Ondanks deze
afspraken blijft het functioneren van dit rioleringssysteem kwetsbaar. Zo kan door
verkeerd handelen van de eigenaar van een recreatiepark de afvoer door de
gemeentelijke riolering gestremd worden. Het doel “transport van het ingezamelde water
naar een geschikt lozingspunt” komt hiermee in gevaar. Om deze reden wordt deze
onwenselijke situatie opgeheven in de planperiode van het vGRP 2012-2016.
In de 2007-2011 is onderzocht hoe de rioleringssystemen voor de afvoer van
recreatieparken verbeterd kan worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn. De totale
kosten voor de reconstructie van het rioleringssysteem van de recreatieparken zijn
begroot op € 2.200.000,- (prijspeil 2012). Aangehouden is dat de reconstructie gefaseerd
uitgevoerd zal worden. De reconstructie start in 2012 en zal in 2015 afgerond worden.
Belangrijk uitgangspunt bij de reconstructie van het gemeentelijk rioolstelsel voor de
recreatieparken is de scheiding van verantwoordelijkheden. De gemeente is
verantwoordelijk voor de gemeentelijke riolering en de exploitanten van de parken voor
de riolering waarop de vakantiewoningen aangesloten zijn. Dit wordt bereikt door op elk
recreatiepark een mini-rioolgemaal te plaatsen die het rioolwater in een persleiding perst.
Rioolgemaal en persleiding zijn van de gemeente
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5.5

Metingen
Overstorten
In Noordwijk wordt gemeten aan de overstorten en sommige gemalen. De neerslag wordt
gemeten met een regenmeter. Bij de overstorten worden de waterhoogten gemeten. Op
basis van de waterhoogten en de hoogte van de overstortdrempels worden
overstorthoeveelheden van afvalwater op oppervlaktewater berekend. Bij sommige
gemalen worden waterhoogten en verpompte waterhoeveelheden gemeten. De
meetgegevens worden geautomatiseerd geregistreerd. Via internet kunnen deze
meetgegevens geraadpleegd worden. Ook het hoogheemraadschap van Rijnland kan op
deze wijze beschikken over de meetgegevens van het rioolstelsel van Noordwijk. Op deze
manier voldoet Noordwijk aan de vergunningplicht om Rijnland periodiek te informeren
over het functioneren van het rioolstelsel. Uit de meetgevens blijkt dat het rioolstelsel van
Noordwijk functioneert zoals verwacht.
Randvoorzieningen
De nieuw aan te leggen bergbezinkleidingen in Boerenburg en het bergbezinkbassin aan
de Hogeweg zullen ook voorzien worden van meetapparatuur. Deze meetapparatuur
wordt ook aangesloten op het geautomatiseerde meet- en registratiesysteem. De huidige
wijze van meten en rapporteren van meetgevens wordt in de planperiode 2012-2016
voortgezet.
Grondwater
Grondwaterstanden worden met ongeveer 60 peilbuizen eens in vier weken gemeten. In
ongeveer 40 peilbuizen wordt de grondwaterstand twee-wekelijks gemeten. De meting
vindt handmatig plaats en wordt in een spreadsheet geregistreerd. De meting van de
grondwaterstanden wordt gebruikt om te bepalen of in delen van Noordwijk sprake is van
grondwateroverlast. Tevens worden de grondwaterstanden gebruikt bij de voorbereiding
van bouwwerkzaamheden (te verwachte hoeveelheden bemalingswater,
bouwputontwerp).

Hoofdgemalen zijn aangesloten op het telemetrie-systeem
In 2013 wordt onderzoek uitgevoerd naar verdere optimalisatie van het
grondwatermeetnet. Uit dit onderzoek volgt dat mogelijk peilbuizen bijgeplaatst moeten
worden en/of dat de peilbuizen van een geautomatiseerd meet- en registratiesysteem
moeten worden voorzien. Hiervoor is in 2014 een budget van € 50.000,- gereserveerd.
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5.6

Planvorming en onderzoek
Bij planvorming en onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen eenmalige en jaarlijks
terugkerende plannen en onderzoek.
In 2012 worden studie’s uitgevoerd naar het beperken van de wateroverlast in de
Hoofdstraat en Parallel Boulevard en de overige locaties waar wateroverlast in Noordwijk
optreedt.
In 2012 wordt ook gestalte gegeven aan het (grond)waterloket. Wettelijk is bepaald dat
de gemeente voor haar inwoners aanspreekpunt is voor waterzaken. Daarbij is
onderscheid te maken in waterzaken die onder de primaire verantwoordelijkheid vallen
van de gemeente en waterzaken die onder de verantwoordelijkheid vallen van derden.
Waterzaken die onder de primaire verantwoordelijkheid vallen van de gemeente zijn alle
zaken betreffende grondwater, het rioolstelsel, het afvalwater en het regenwater. Delen
van deze dienstverlening zoals de aanvraag voor rioolaansluiting zijn al beschikbaar
binnen onze dienstverlening. De koppeling van dit product aan het waterloket maakt het
geheel aan gemeentelijke producten inzichtelijker. Voor waterzaken die onder de
verantwoordelijkheid vallen van andere instanties zoals bijvoorbeeld het
Hoogheemraadschap van Rijnland dient de gemeente te faciliteren in een doorleiden van
deze vraag. Het “Waterloket” verhoogt de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze
burgers. Naast het inbrengen van deze taak aan onze gemeentewinkel wordt bij de
vormgeving invulling gegeven aan het ontwerpen van een internetpagina “Waterloket in
Noordwijk” op de gemeentelijke website met daarbij een herkenbaar e-mail adres
(bijvoorbeeld: waterloket@noordwijk) en het instellen van een telefoonnummer voor
vragen over (grond)water. Het invoeren van het “Waterloket” wordt ondersteund door
publiciteit.
Gegevens van de gemeentelijke hoofdriolering worden vastgelegd en beheerd met een
rioleringsbeheersysteem. In dit systeem zijn de huisaansluitingen van de woningen op de
gemeentelijke hoofdriolering niet opgenomen. Om informatie over huisaansluitingen
breed toegankelijk te maken is het noodzakelijk dat ook de huisaansluitingen in het
beheersysteem opgenomen worden. In 2012 worden de huisaansluitingen op analoge
tekeningen overgezet naar het digitale beheersysteem.
In vergelijking met andere gemeenten beschikt Noordwijk over een uitgebreid meetnet
van peilbuizen voor het monitoren van grondwaterstanden. Het is echter onduidelijk of dit
meetnet dicht genoeg is voor een gebiedsdekkend beeld van grondwaterstanden in
Noordwijk. Om hier duidelijkheid in te krijgen wordt hiervoor een nader onderzoek in
2013 uitgevoerd. Meten en verwerken van grondwaterstanden in Noordwijk gebeurt
handmatig. Hiervoor bestaan ook geautomatiseerde systemen. In 2013 wordt onderzoek
uitgevoerd of een geautomatiseerd systeem efficiënter is dan het huidige handmatige
systeem.
De noodzaak voor het actualiseren van het volledige basisrioleringsplan (vuilemissie en
afvoercapaciteit (wateroverlast)) is vervallen. Over de berekende vuilemissie van het
rioolstelsel is voldoende inzicht. Ook wordt een wijziging in de eisen die gelden voor de
vuilemissie niet voorzien. Om wateroverlast als gevolg van een te kleine afvoercapaciteit
te verminderen, worden in de planperiode van het vGRP 2012-2016 diverse maatregelen
uitgevoerd. Om de effecten van de uitgevoerde maatregelen nauwkeurig te bepalen en
om resterende knelpunten zo precies mogelijk in beeld te krijgen, wordt in 2015 de
afvoercapaciteit van het rioolstelsel berekend.
Tegen het eind van de looptijd van het vGRP wordt in 2016 het verbreed gemeentelijk
rioleringplan geactualiseerd.
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Voor vervanging, inspectie en reiniging worden in de planperiode van het vGRP jaarlijks
operationele programma’s opgesteld.
Voor onvoorzien onderzoek is jaarlijks een bedrag van € 5.000,- aangehouden.

5.7

Vergunningverlening en handhaving
Ook in de planperiode 2012-2016 zal de gemeente invulling blijven geven aan haar
toezichthoudende taak op het gebied van het lozen van afvalwater. Daarbij moet vooral
worden gedacht aan de reguliere controle van inrichtingen op het naleven van de
lozingsvoorschriften uit milieuvergunningen en het Activiteitenbesluit. Het is daarbij niet
zeker of de gemeente die controlerende taak in eigen beheer zal blijven uitoefenen of dat
de controlewerkzaamheden bijvoorbeeld uitbesteed zullen worden aan de Milieudienst
Midden Holland.
Naast de lozingen vanuit bedrijven zijn er ook lozingen bij tijdelijke activiteiten. Hierbij
kan gedacht worden aan lozingen vanuit een bouwput of een grondwatersanering. Voor
deze lozingen op het riool is een ontheffing van de Wet milieubeheer noodzakelijk. Omdat
het in de meeste gevallen gaat om lozingen van schoon grondwater, wordt hier weinig
aandacht aan besteed. In geval van grote hoeveelheden grondwater (capaciteit riolering)
of zand in het geloosde grondwater (verstopping leidingen, slijtage pompen) is het
noodzakelijk nadere aandacht aan het lozen van grondwater te besteden. Deze gevallen
zullen nader afgestemd worden tussen de afdelingen Openbare Werken en
Dienstverlening (Team Vergunningen).

5.8

Samenwerking in de afvalwaterketen
Het rijksbeleid zet in op samenwerking in de afwaterketen. Diverse onderzoeken geven
aan dat door samenwerking kosten bespaard kunnen worden. Concrete invulling over de
manier waarop deze kostenbesparingen bereikt kunnen worden, is in deze onderzoeken
niet aangegeven. Op lokaal niveau moet dit ingevuld worden.
Op dit moment (zomer 2011) voeren de gemeenten Katwijk, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Teylingen en Wassenaar en het hoogheemraadschap van Rijnland met
elkaar overleg over samenwerking voor doelmatig beheer in de waterketen. Deze cluster
Bollenstreek heeft met elkaar een startnotitie opgesteld. De startnotitie gaat in op de
voordelen die met samenwerken bereikt kunnen worden.

Waterketen: complex geheel waar diverse partijen bij betrokken zijn
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In de periode 2012-2016 zal Noordwijk met omringende gemeente en/of het
hoogheemraadschap van Rijnland nagaan welke kansen er zijn door met elkaar samen te
werken. Aan samenwerkingsvormen stelt Noordwijk twee randvoorwaarden:

Samenwerking moet leiden tot aanwijsbare en concrete voordelen. Deze voordelen
kunnen gebaseerd zijn op een langdurige samenwerking, bijvoorbeeld het opzetten
van een gezamenlijke storings- en meldingsdienst, of op samenwerking op ad-hoc
basis door bijvoorbeeld het gezamenlijk aanbesteden van een reinigingscontract;

Noordwijk blijft bevoegd tot het nemen van beslissingen over aangelegenheden die
de gemeente aangaan.
De gemeente Noordwijk gaat samenwerkingsverbanden aan als concrete activiteiten en/of
werkzaamheden benoemd zijn die aanwijsbaar voordeel voor de gemeente opleveren.
Onder voordeel wordt niet alleen kostenvoordeel verstaan maar ook verhoging van het
kwaliteitsniveau en zekerstellen van de continuïteit. Door het opzetten van een
gezamenlijke storings- en meldingsdienst kan de bereikbaarheid van de gemeente buiten
kantooruren verbeterd worden. Bij gelijkblijvende kosten wordt dan het service-niveau
van de gemeente verhoogd.

5.9

Hemelwaterzorgplicht
In de nieuwe wetgeving (Artikel 3.5 lid 1 van de Waterwet) is expliciet aangegeven dat de
gemeente de zorgplicht heeft voor de doelmatige inzameling van regenwater dat van
particuliere percelen komt. Binnen de bebouwde kom heeft Noordwijk altijd al invulling
gegeven aan deze zorgplicht. Omdat de capaciteit van de riolering hiervoor onvoldoende
is, heeft Noordwijk buiten de bebouwde kom geen hemelwater van particulieren of
openbare ruimte ingezameld en via de riolering afgevoerd. In de terminologie van de
nieuwe wetgeving: inzameling van regenwater buiten de bebouwde kom is in Noordwijk
niet “doelmatig”. Buiten de bebouwde kom lozen particulieren het hemelwater van hun
perceel op oppervlaktewater of op de bodem. Dit beleid wordt ongewijzigd gehandhaafd.
Noordwijk volgt hierin de landelijke tendens.

Plasvorming Noordwijk aan Zee
De zorgplicht voor de inzameling van regenwater van percelen van particulieren schept
geen nieuwe verplichtingen voor Noordwijk. De nieuwe wetgeving (artikel 10.32a Wet
Milieubeheer) biedt de gemeente wel een instrument om particulieren te dwingen
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hemelwater op hun eigen perceel te verwerken. Met behulp van een gemeentelijke
verordening kan de gemeente juridisch gestalte aan dit instrument geven.
In Noordwijk aan Zee zijn mogelijkheden om hemelwater te infiltreren. Ten opzichte van
het maaiveld ligt de grondwaterstand erg diep. Tevens heeft de grond, over het algemeen
duinzand, uitstekende eigenschappen om het hemelwater in de bodem te kunnen
infiltreren. Om de riolering te ontlasten en om wateroverlast te beperken heeft de
gemeente in openbaar terrein diverse infiltratievoorzieningen aangelegd.
Binnen de bebouwde kom in Noordwijk aan Zee wil de gemeente Noordwijk bevorderen
dat particulieren het hemelwater van hun perceel op eigen terrein verwerken. Dit
betekent over het algemeen dat dit hemelwater op eigen terrein in de bodem geïnfiltreerd
zal worden. De gemeente wil hierbij in principe de uitgangspunten “geleidelijkheid” en
“maatschappelijke acceptatie” hanteren. Op basis van deze uitgangspunten zal de
gemeente Noordwijk alleen van eigenaren van percelen in Noordwijk aan Zee vragen om
hun hemelwater op hun eigen perceel zelf te verwerken als zij nieuwbouw of een
verbouwing willen uitvoeren. Tijdens het vergunningproces voor de nieuwbouw of
verbouwing kan dan beoordeeld worden of in redelijkheid aan de aanvrager van de
vergunning gevraagd kan worden om het hemelwater te verwerken op eigen perceel.
In sommige gevallen is het van belang dat de gemeente niet alleen afhankelijk is van de
vrijwillige medewerking van particulieren maar dat zij ook een juridisch instrument heeft
om medewerking van particulieren af te dwingen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij
een ingrijpende reconstructie van de riolering en om wateroverlast als gevolg van te veel
aanbod van regenwater te verminderen. Door het vaststellen van de
hemelwaterverordening krijgt de gemeente dit juridische instrument in handen. In 2012
wordt de hemelwaterverordening opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad
aangeboden.

= Hemelwater verwerken op eigen terrein

Figuur 5.1,

percelen binnen de bebouwde kom die in aanmerking komen om hun
hemelwater op eigen terrein te verwerken.

In de nieuwe wetgeving is tevens aangegeven (Artikel 3.5 lid 2 van de Waterwet) dat de
gemeente de zorgplicht heeft voor de doelmatige verwerking van het ingezamelde
hemelwater. De gemeente Noordwijk verwerkt het hemelwater door infiltratie in de
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bodem, lozing op oppervlaktewater en afvoer naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie
(AWZI). Bij afvoer naar de AWZI treedt bij zeer hevige regenbuien wateroverlast op. In
paragraaf 5.2.3 “maatregelen om wateroverlast te verminderen” is hierop nader
ingegaan.

5.10

Grondwaterzorgplicht
Analoog aan de hemelwaterzorgplicht is in de nieuwe wetgeving (Artikel 3.6 lid 1 en 2 van
de Waterwet) de gemeentelijke grondwaterzorgplicht expliciet aangegeven. Om
grondwateroverlast te bestrijden, is op diverse plaatsen in de gemeente drainage
aangelegd.
In 2012 zal het waterpeil in Boerenburg met 10 (’s zomers) tot 15 cm (’s winters)
verlaagd worden. Andere maatregelen voor de bestrijding van wateroverlast in de periode
2012-2016 worden niet voorzien.
De gemeente Noordwijk heeft een grondwatermeetnet. Voor de verbetering van dit
grondwatermeetnet worden in 2013 twee onderzoeken uitgevoerd, zie paragraaf 5.6.
“Planvorming en onderzoek”. De maatregelen die uit deze studie’s komen om het
grondwatermeetnet te optimaliseren, worden in 2014 uitgevoerd. Aangehouden is dat
hiermee € 50.000,- is gemoeid. Deze maatregelen bestaan uit het bijplaatsen van
peilbuizen en/of het installeren van een geautomatiseerd meetsysteem.
Het grondwater dat de gemeente met drainage systemen inzamelt wordt onder vrijverval
of met een onderbemaling geloosd op oppervlaktewater.
Soms lozen eigenaren van percelen grondwater op de riolering. In een aantal van deze
gevallen kan dit grondwater op een efficiënte wijze op eigen terrein verwerkt worden
(bijvoorbeeld lozen op oppervlaktewater). Om de grondwaterlozing te kunnen beëindigen
wordt in de planperiode een grondwaterverordening opgesteld.

5.11

Inventarisatie verbetering oppervlaktewater
In 2007 ontstond de wens voor het opstellen van een gemeentelijk waterplan. In dit
gemeentelijke waterplan zouden onderwerpen over water worden behandeld die buiten de
scope van het op riolering gerichte Gemeentelijk RioleringsPlan vallen. Het
hoogheemraadschap van Rijnland was van plan om in 2008 te starten met het
watergebiedsplan “Duinrand Noordwijk”. In december 2007 heeft B&W van Noordwijk
besloten samen te werken met het hoogheemraadschap van Rijnland en het gemeentelijk
waterplan te integreren in het watergebiedsplan. In oktober 2008 heeft het
hoogheemraadschap in het kader van prioritering van werkzaamheden besloten het
opstellen van het watergebiedsplan “Duinrand Noordwijk” voor onbekende tijd uit te
stellen. Als alternatief voor het watergebiedsplan is een inventarisatie van knelpunten in
het watersysteem gemaakt. In de inventarisatie is bij elk knelpunt een oplossingsrichting
aangegeven om het knelpunt op te heffen. De “Inventarisatie verbetering
oppervlaktewater” is op 5 oktober 2010 behandeld in de commissie Veiligheid,
Bereikbaarheid, Openbare Ruimte & Algemeen Bestuur, Openbare Orde,
Raadsaangelegenheden.
In bijlage 4 is de lijst met de verbeterpunten opgenomen.
Een aantal van de verbeterpunten wordt in het kader van het saneren van rioolstelsel
binnenkort aangepakt. De voorbereiding voor de realisatie van deze maatregelen is in
2010-2011 gestart. Het betreft:

verbeterpunt 9, overkluizing Weteringkade Dinsdagse Watering;

verbeterpunt 16, slechte waterkwaliteit singels Boerenburg;

verbeterpunt 18, slechte waterkwaliteit Hogeweg.
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Mede in het kader van het saneren van rioolstelsel was voor verbeterpunt 17, slechte
waterkwaliteit hoek Schiestraat – Nieuwe Offemweg, bedacht om een stuw met
doorspoelpomp aan te leggen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij nader
inzien om waterkwantiteitsredenen aangegeven dat deze maatregel geen doorgang kan
vinden. Het hoogheemraadschap van Rijnland zal door middel van veldbezoeken de ernst
van dit knelpunt nauwkeurig bepalen. Hierna zal gekeken worden of de voordelen van
mogelijke maatregelen opwegen tegen de nadelen van deze maatregelen.
Verbeterpunt 24 gaat in op de financiering van kosten voor het in stand houden en
verbeteren van het oppervlaktewatersysteem. Naast de zorgplichten voor afvalwater,
regenwater en grondwater heeft de gemeente middelen beschikbaar voor het onderhoud
(baggeren, verwijderen overmatige begroeiing, in stand houden oevers) van watergangen
waarvoor de gemeente onderhoudsplichtig is. Kosten die voortkomen uit de zorgplichten
voor afvalwater, regenwater en grondwater worden gedekt uit de rioolheffing. Met
uitzondering van het verwijderen van bagger bij overstorten, wordt het onderhoud van
watergangen waarvoor de gemeente onderhoudsplichtig is, betaald uit de algemene
middelen. Omdat hier een directe relatie is met de afvalwaterzorgplicht, worden kosten
voor het verwijderen van bagger bij overstorten betaald uit de rioolheffing. Uitgangspunt
van dit verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan is dat onderhoud, beheer en verbetering van
het oppervlaktewatersysteem niet uit de rioolheffing bekostigd worden. Voor alle andere
maatregelen om het oppervlaktewatersysteem te verbeteren, moet een andere
financieringsbron gevonden worden.
Verbeterpunt 25 betreft de afvoercapaciteit oppervlaktewater bij grootschalig afkoppelen.
Voor het saneren van het rioolstelsel heeft de gemeente Noordwijk grootschalig afvoerend
oppervlak van de gemengde riolering afgekoppeld. In de planperiode 2012-2016 wil de
gemeente bij het vervangen van het rioolstelsel hiermee doorgaan. Als bij afkoppelen het
regenwater niet in de bodem geïnfiltreerd kan worden, wordt het regenwater (in)direct op
oppervlaktewater geloosd. Het oppervlaktewatersysteem wordt dan met extra aanbod van
water belast. In sommige gevallen wordt het oppervlaktewatersysteem overbelast en
moeten maatregelen genomen worden om de afvoercapaciteit van het
oppervlaktewatersysteem te vergroten. Om knelpunten in het rioleringssysteem en
oppervlaktewatersysteem te bepalen, heeft Noordwijk in overleg met het
hoogheemraadschap van Rijnland opdracht gegeven voor het uitvoeren van de studie
“Wateroverlast Noordwijk, anticiperen op extreme regenval” (lit. 5). Omdat gegevens
over het oppervlaktewatersysteem deels onbetrouwbaar waren, is dit deel van de studie
geschrapt. De knelpunten in het rioleringssysteem, met bijbehorende maatregelen om
deze knelpunten op te heffen, zijn met deze studie wel tegen het licht gehouden, zie
paragraaf 5.2.3 “Maatregelen om wateroverlast te verminderen”. Het doorrekenen van
het oppervlaktewatersysteem neemt het hoogheemraadschap van Rijnland voor zijn
rekening. Op dit moment kan niet aangegeven worden wanneer de resultaten hiervan
beschikbaar zijn.
De overige
verbeterpunten in
de “inventarisatie
verbeterpunten
oppervlaktewater”
hebben geen
relatie met
riolering en blijven
in dit verbreed
Gemeentelijk
RioleringsPlan
buiten
beschouwing.
Verbetering oppervlaktewater: werk in uitvoering
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5.12 Samenvatting maatregelen en onderzoek 2012-2016
inclusief kosten
De activiteiten voor onderzoek, het verzorgen van rapportages en het opstellen van
plannen met bijbehorende kosten en jaar van uitvoering zijn opgenomen in tabel 5.1.
Onderzoeksactiviteit
Operationeel inspectieplan
Operationeel vervangingsplan
Operationeel reinigingsplan
Actualiseren rioleringsgegevens
Inspectie 4 km riolering met tv-camera (excl. reinigen)
Studie maatregelen beperken wateroverlast Hoofdstraat en
Parallel Boulevard
Studie maatregelen beperken wateroverlast overige locaties
Instellen (grond)waterloket
Opstellen hemelwaterverordening
Opstellen grondwaterverordening
Digitaliseren huisaansluitingen
Aanbesteden contract kolkenzuigen
Studie optimalisatie grondwatermeetnet
Studie automatisering meetnet grondwaterpeilbuizen
Studie afvoercapaciteit rioolstelsel
Opstellen verbreed GemeentelijkRioleringsPlan 2017-2021
Nader te bepalen onderzoek (€ 5.000,- per jaar)

Jaar van
uitvoering
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
2012

Kosten
in Euro
1.750,2.750,1.250,3.250,10.000,25.000,-

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2015
2016
2012-2016

25.000,5.000,5.000,5.000,84.000,5.000,20.000,15.000,35.000,25.000,25.000,-

Tabel 5.1, onderzoeksactiviteiten periode 2007-2011
In tabel 5.2 zijn de incidentele- en milieumaatregelen met bijbehorende kosten en jaar
van uitvoering opgenomen.
Incidentele maatregelen
Jaar van
Kosten
uitvoering
in Euro
Reconstructie rioolstelsel buitengebied Noord
Beperken wateroverlast Kerkhofpad/Pickéstraat
Beperken wateroverlast Oude Zeeweg ter hoogte van de
Rembrandtweg
Beperken wateroverlast Hoofdstraat
Aansluiten 3 woonboten Hogeweg
Optimalisatie grondwatermeetnet
Beperken wateroverlast Parallel Boulevard
Aanvullende maatregelen beperken wateroverlast Hoofdstraat
Tabel 5.2, incidentele maatregelen

2012-2015
2012
2013

2.200.000,25.000,350.000,-

2014
2014
2014
2015
2016

650.000,35.000,50.000,350.000,1.000.000,-

Schade als gevolg van lekke riolering
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Het jaar van uitvoering voor maatregelen voor het in stand houden en verbeteren van het
bestaande rioolstelsel in de planperiode van het GRP zijn opgenomen in tabel 5.3.
Maatregelen verbeteren en in stand houden bestaande
rioolstelsel
Vervangen vrijvervalriolering
Vervangen gemalen/drukriolering
Vervangen vrijvervalriolering
Vervangen gemalen/drukriolering
Vervangen vrijvervalriolering
Vervangen gemalen/drukriolering
Vervangen vrijvervalriolering
Vervangen gemalen/drukriolering en persleiding
Vervangen vrijvervalriolering
Vervangen gemalen/drukriolering

Jaar van
uitvoering
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016

Kosten
in Euro
1.570.000,94.000,1.570.000,94.000,1.570.000,94.000,1.570.000,94.000,1.570.000,94.000,-

Tabel 5.3, maatregelen in stand houden en verbeteren rioolstelsel
De hoeveelheid te vervangen riolering is gebaseerd op de leeftijd en de kwaliteit van de
riolering. Door afstemming met andere infrastructurele werkzaamheden of
werkzaamheden die verband houden met inbreidingslocaties zal nog geschoven worden in
het jaar van daadwerkelijke uitvoering. De genoemde jaartallen voor de vervanging van
de vrijvervalriolering zijn daarom indicatief van karakter.

Vervangen van de riolering in het Beeklaankwartier

- 44 -

6

ORGANISATIE EN FINANCIËN

6.1

Inleiding
In dit hoofdstuk komt aan de orde welke financiële en personele middelen nodig zijn om
de in dit plan gestelde doelen met de in hoofdstuk 5 beschreven strategie te kunnen
realiseren. Doelen, strategie en benodigde middelen zijn onverbrekelijk met elkaar
verbonden.
De planperiode van dit gemeentelijk rioleringsplan start op 1 januari 2012 en eindigt op
31 december 2016. Voor de berekening van het rioolrecht zijn echter de kosten en baten
over een periode van 60 jaar beschouwd. Door een periode van 60 jaar te beschouwen
worden de vervangingskosten van alle rioleringsonderdelen in het rioolrecht betrokken.
Tenzij anders vermeldt, zijn de in dit hoofdstuk genoemde bedragen op prijspeil 1 januari
2007. Alle genoemde kosten en inkomsten zijn exclusief BTW.

6.2

Personele middelen
Om de gestelde doelen te kunnen bereiken is naast de beschikbaarheid van voldoende
financiële middelen ook voldoende personele capaciteit nodig. De te volgen procedures bij
werkzaamheden en het betrekken van in- en externe belanghebbenden (o.a. inwoners
van Noordwijk) bij deze werkzaamheden vergen veel tijd en leggen een fors beslag op het
gemeentelijk apparaat.
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de gemeentelijke personele capaciteit om
de rioleringszorg gestalte te geven. Grondslag voor deze paragraaf is de personele
capaciteit die in het GRP 2007-2011 bepaald is en de ervaring die met deze bezetting
opgedaan is gedurende de periode 2007-2011.
In het GRP 2007-2011 is opgenomen dat met een bezetting van 3,2 FTE in vaste dienst
invulling gegeven kan worden aan de rioleringszorg. Bij het uitvoeren van de
verschillende werkzaamheden bleek dat deze bezetting afdoende was om werkzaamheden
zorgvuldig en zonder noemenswaardige uitglijders te verrichten.
Bij met name de voorbereiding en uitvoering van vervanging- en verbeteringswerken is
gebruik gemaakt van externe personele capaciteit. Dit is in lijn met de uitgangspunten
van het GRP 2007-2011 gedaan. Bij deze manier van werken kwam het regelmatig voor
dat werkvoorbereiders na afronding van een project vertrokken en dat voor een volgend
project nieuwe mensen tijdelijk aangetrokken moesten worden. Voor de continuïteit en de
overheadkosten voor het inhuren, inwerken en overdragen van werkzaamheden en het
beslag dat dit legt op de vaste formatie is dit geen wenselijke situatie. Op grond hiervan
en omdat de eerstkomende 10 à 15 jaar de gemeente Noordwijk nog een flinke
inspanning moet doen om riolering te vervangen en/of te verbeteren is er voor gekozen
om een deel van personele capaciteit op inhuur-basis over te hevelen naar de vaste
formatie. Voor de periode 2012-2016 is in ieder geval een uitbreiding van de vaste
formatie van 0,5 FTE aangehouden. De inhuur wordt met eenzelfde of zo mogelijk met
een grotere capaciteit teruggebracht.
Op basis van deze uitgangspunten is in Noordwijk voor het beheer van de riolering
ongeveer de volgende formatie in vaste dienst benodigd:

2,50 formatieplaats op HBO/MBO voor beleid, planvorming en voorbereiding;

1,20 formatieplaats op MBO/LBO-niveau voor toezicht en uitvoering van
investeringswerken.
Bij het “bemensen” van de werkzaamheden zal steeds kritisch gekeken worden naar de
verhouding vaste formatie/inhuur. Uitgangspunt is steeds een zo laag mogelijk
kostenniveau. Als blijkt dat het kostenniveau verder teruggedrongen kan worden door
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met name voorbereiders, directievoerders en/of toezichthouders in vaste dienst te
nemen, zal hiervoor gekozen worden. In de planperiode 2012-2016 wordt daarom de
mogelijkheid open gehouden om de vaste formatie verder uit te breiden.

verzakking met bijbehorende schade als gevolg van lekke riolering
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7

BESLUIT
Dit plan is het vierde Gemeentelijk RioleringsPlan van de gemeente Noordwijk. In dit plan
zijn ook de wettelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater voor Noordwijk
uitgewerkt. In vergelijking met de voorgaande Gemeentelijke RioleringsPlannen is dit een
verbreding van de gemeentelijke taak. Om deze reden is dit plan het verbreed
Gemeentelijk RioleringsPlan genoemd. De gemeente voldoet met dit plan aan de
planverplichting (Wet milieubeheer artikel 4.22). Met de strategie zoals die in dit vGRP is
vastgelegd, worden de doelen voor de rioleringszorg bereikt. Hierdoor wordt in Noordwijk
op het gebied van afvalwaterinzameling- en transport, hemelwater en grondwater een
goed woon-, leef- en werkklimaat gehandhaafd.
Burgemeester en wethouders van Noordwijk verzoeken de gemeenteraad het vGRP
Noordwijk 2012-2016 vast te stellen door:

In te stemmen met de in dit vGRP geformuleerde doelen;

In te stemmen met het uitvoeren van het voorgenomen onderzoek in 2012 tot en
met 2016;

In te stemmen met het uitvoeren van voorgenomen activiteiten en maatregelen in
2012 tot en met 2016;

Ten aanzien van deze activiteiten te besluiten, indien het college daarvoor een
omgevingsvergunning dient te verlenen met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub
a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingrecht, hiertegen geen
bedenkingen te hebben;

De formatie voor het voorbereiden van rioleringswerkzaamheden met in ieder geval
0,5 FTE uit te breiden en als hiermee kosten bespaard kunnen worden, de vaste
formatie verder uit te breiden.
Het vastgestelde vGRP Noordwijk 2012-2016 wordt tezamen met het raadsbesluit
toegezonden aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Zuid-Holland en de
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
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