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Samenvatting 
 
Inleiding 
Door o.a. verandering in wetgeving, klimaatontwikkeling, meer focus op beheer en een 
veranderende verhouding tussen overheid en de burgers is het zaak om ook de planvorming 
daar op aan te passen. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) vormt een goed 
planinstrument om mee te kunnen bewegen met de veranderingen om ons heen. 
Volgens de huidige wetgeving is er voor Breda sprake van drie zorgplichten:  

 zorgplicht voor inzameling en transport stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer)  

 zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet)  

 zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet).  
Feitelijk komt het er op neer dat de gemeente vanuit het oogpunt van volksgezondheid en 
veiligheid zorgdraagt voor een deugdelijke inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering 
van stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. De kans op overlast dient zich 
te beperken tot maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt 
alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan 
verwerken. 
 
Waarom een nieuw vGRP? 
Een gemeente is vanuit de huidige wetgeving (Wet Milieubeheer) verplicht om een vGRP vast 
te laten stellen. Het huidige vGRP (2009-2013) loopt in 2013 af. Vanuit nieuwe Wetgeving en 
het aflopen van de termijn dient het beleid te worden geactualiseerd in een nieuw vGRP.  
Het vGRP vormt tevens het afsprakenkader tussen de samenwerkende partners en de 
gemeente. Het gemeentelijk rioleringsprogramma zal met het in werking treden van de 
Omgevingswet facultatief worden. Het verplichte karakter van het GRP wordt, op verzoek van 
de Unie van Waterschappen, tot 2020 behouden. De lopende acties om de in het 
Bestuursakkoord Water afgesproken besparingen in de afvalwaterketen te realiseren, worden 
zo niet in de wielen gereden. 
 
Waar staan we? 
Uit een terugblik op de afgelopen planperiode blijkt dat de rioleringszorg in Breda redelijk op 
koers ligt. Er zijn geen grote structurele problemen en de rioolheffing zit op het landelijk 
gemiddelde, dit blijkt ook uit de benchmark riolering 2013. De organisatie is in staat gebleken 
om met positieve energie het ambitieniveau “normaal” vast te houden ondanks de economische 
tegenwind. Binnen de eigen organisatie is er een toenemend besef dat water in een vroeg 
stadium moet worden betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Naar buiten toe is sprake van 
een groeiende samenwerking met de buurgemeenten en waterschap Brabantse Delta. Door 
actieve communicatie met de burger raakt deze steeds beter op de hoogte van zorgplicht 
riolering en neemt het besef om duurzaam met water om te gaan toe. 
 
Uit de evaluatie van de voorgaande planperiode zijn onderstaande aandachtspunten naar voren 
gekomen. Alle projecten/werkzaamheden hebben een bijdrage geleverd aan het hebben en 
houden van een gezond leefmilieu, droge voeten en schoon water. Na een periode van in- en 
uitbreidingen dient de focus nu te worden verlegd naar het zo optimaal mogelijk beheren van 
het bestaande stedelijke watersysteem en vervanging van de versleten onderdelen. De 
bedrijfsvoering kan nog verder worden verbeterd door te werken aan een heldere afgestemde 
visie op de inrichting van het gebied.  
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het stedelijk watersysteem zodanig is ingericht dat 
er met betrekking tot zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit geen grote structurele knelpunten 
zijn (lokaal en regionaal). Er is een start gemaakt met onderzoek naar het functioneren van het 
systeem bij hoge buitenwaterstanden en/of extreme neerslag. Vervolgonderzoek zal uitwijzen of 
het stedelijk watersysteem robuust genoeg is. De opgerichte informatiesystemen gaan veel 
gegevens opleveren. Door voldoende aandacht te schenken aan het omzetten van gegevens 
naar bruikbare informatie (analyseren) is een verdere optimalisatieslag mogelijk op basis van 
nieuwe inzichten. 
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Wat willen we? 
Als stip op de horizon is in dit vGRP de visie zoals in het hemel- en grondwaterbeleidsplan 
opgenomen uitgebreid met een visie op de afvalwaterketen en afgestemd op de structuurvisie 
Breda 2030. Een verkorte versie van de visie is in het navolgende weergegeven: 
 
In 2030 vormt stedelijk water nog meer een duidelijk herkenbaar element in het stedelijk gebied 
van Breda. Het accentueert net als de singels de contouren van de stad en vormt samen met 
groen natuurlijke verbindingen of buffers tussen de gebieden. De waterpartijen en goed 
doorstroomde singels vormen met hun multi-functionele inrichting een perfecte ontmoetingsplek 
voor jong en oud, mens, plant of dier. De groen-blauwe structuren zijn dragers van de stedelijke 
inrichting en waterrecreatie en worden op duurzame wijze in stand gehouden. Op plaatsen waar 
nauwelijks ruimte is voor water vinden we concentraties van groene daken en/of waterpleinen. 
Water accentueert ook oude historische waarden. De inwoners van Breda zijn zich bewust van 
het feit dat er kosten zijn gemoeid met het hebben en houden van een goede gezondheid en 
droge voeten. Ze dragen een steentje bij door het vuile water gescheiden aan te leveren en 
hemelwater zoveel mogelijk op eigen terrein te verwerken. Er is een zekere mate van acceptatie 
met betrekking tot het optreden van water op straat. Door een goede afstemming tussen wegen, 
groen, riolering, oppervlaktewater en bodem zijn er geen problemen ten aanzien van 
grondwateroverlast of verdroging. De waterkwaliteit staat een duik in de singels niet in de weg! 
De focus wordt verlegd naar afvalwater als grondstof. Kennis en inzicht vormen de basis voor 
goed asset management.  
De Bredanaar beleeft het water in Breda en is er trots op! 
 

 
Groen en blauw versterken de ruimtelijke kwaliteit 
 
Het huidige ambitieniveau wordt in dit vGRP gehandhaafd. Op hoofdlijnen komt dit erop neer 
dat planmatig te werk wordt gegaan.  
 
De speerpunten voor de planperiode 2014-2018 zijn gericht op het zo optimaal mogelijk 
benutten, gebruiken en beheren van het bestaande systeem, het verkrijgen van meer inzicht in 
het functioneren onder extreme omstandigheden en het werken aan een heldere afgestemde 
visie op de inrichting van een gebied/systeem. Om invulling te kunnen geven aan doelmatig en 
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duurzaam waterbeheer wordt intensief samengewerkt en actief met de burger 
gecommuniceerd. 
 
Wat gaan we doen? 
In de komende periode zal het aantal in- en uitbreidingen beperkt zijn. Om de belasting op de 
zuiveringsinstallatie tenminste gelijk te houden wordt een eventuele toename van vuil water 
gecompenseerd met het afkoppelen van schoon water. Om te voorkomen dat gaten in de weg 
vallen worden riolen die aan vervanging toe zijn gerenoveerd. Op basis van levensduur en 
toestand van het riool wordt de komende planperiode ca. 10-12 km/jr te vervangen/gerelined. 
Door in de planperiode 2019-2023 het tempo nog verder te verhogen kan de vervanging gelijke 
tred gaan houden met het te verwachten slijtageproces (ca. 15 km/jr). Pas nadat het integrale 
rekenmodel gereed is en de berekeningsresultaten zijn vergeleken met praktijkmetingen en 
meldingen/waarnemingen ontstaat inzicht in locaties waar verbetering van de hydraulische en 
bergingscapaciteit gewenst is. . Eventueel benodigde verbeteringen worden ingepast bij 
projecten. Vanuit de waterkwaliteit ligt er geen directe opgave om verbeteringsmaatregelen te 
treffen. Ter verbetering van de ontwatering wordt bij rioolvervanging in een viertal gebieden met 
meldingen van hoge grondwaterstanden drainage bijgelegd. De beheeractiviteiten voor de 
komende planperiode zijn gericht op een goed functionerende riolering (ambitieniveau 
normaal). De beheermaatregelen zijn gericht op een zo optimaal mogelijke benutting van de 
bergings- en afvoercapaciteit van het rioleringssysteem. Bij elk initiatief dat de gemeente 
onderneemt wordt eerst beoordeeld of dit zich leent om zelf op te pakken, of dat het 
slim/noodzakelijk is om samen te werken binnen waterkring de Baronie en/of 
Samenwerkingsverband Water Midden- en West Brabant. Bij elk initiatief wordt in de 
planvormingsfase bekeken in hoeverre door herinrichting van de openbare ruimte een bijdrage 
kan worden geleverd aan het verwezenlijken van o.a. de watercomponent in de structuurvisie 
Breda 2030 en projecten onder de paraplu van Bruisend Waterplein. 
Via waterspeelaanleidingen en strategische communicatiemomenten worden burgers en 
bedrijfsleven actief geïnformeerd over een duurzame omgang met water (zie bijgevoegd 
communicatieplan). 
 
Wat kost dat? 
Goed rioolbeheer kost veel geld. Per jaar geeft de gemeente Breda ongeveer € 14 miljoen uit 
aan de exploitatie en kapitaallasten daarvan. Geld dat via de rioolheffing door de burgers en 
bedrijven van de gemeente bijeen wordt gebracht. Uitgaande van een normaal ambitieniveau is 
de rioolheffing berekend. Om te voldoen aan dit ambitieniveau is in 2014 een stijging nodig van 
5,65% (inclusief inflatiecorrectie van 1,5%). In de jaren daarna fluctueert het stijgingspercentage 
tussen de 4-7%. Er wordt hierbij niet gespaard voor toekomstige uitgaven. Verder zijn de 
grenzen opgezocht voor hetgeen via de rioolheffing kan worden opgehaald ter bekostiging van 
de rioleringszorg en daarmee verwante zaken. 

 
De tariefsontwikkeling voor voortzetting van de huidige koers is in onderstaande tabel 
weergegeven voor de komende planperiode (2014-2018). Gedurende een periode van 63 jaar 
zijn de inkomsten gelijk aan de uitgaven. Het verloop van de rioolheffing is in onderstaande 
tabel weergegeven: 
 

Rioolheffing eenheid 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Categorie I perceel  € 169,92   € 179,52   € 192,00   € 201,12   € 211,92   € 223,20  

Categorie II perceel  € 356,88   € 377,04   € 403,32   € 422,52   € 445,20   € 468,72  

Categorie III m3  €     0,35   €     0,37   €     0,40   €     0,41   €     0,44   €     0,46  

Categorie IV m3  €     0,32   €     0,34   €     0,36   €     0,38   €     0,40   €     0,42  

 

De rioolheffing loopt verder op tot een bedrag van € 283 in 2023. De bestemmingsreserve 
riolering blijft ongeveer gelijk aan ca. € 1,2 miljoen. Aan het einde van de levenscyclus bedraagt 
de rioolheffing € 851 in 2077 en is de bestemmingsreserve riolering als gevolg van 
renteopbrengsten ca. € 2,7 miljoen. De restschuld is gelijk aan € 516 miljoen. 
 

Met de blik op de korte termijn gericht is er geen directe mogelijkheid om af te stappen van de 
huidige wijze van financieren. Met de blik op de lange termijn gericht is het advies om geleidelijk 
over te stappen naar een vorm waarbij wordt gespaard voor toekomstige uitgaven. Door te 
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sparen kunnen investeringen direct worden afgelost. Dit leidt op de langere termijn tot een 
lagere rioolheffing en verlaging van de restschuld. Voor een meer duurzame financiering  kan 

worden aangesloten bij de financieringsvorm voor duurzame kapitaalgoederen. 
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1 Meebewegen 
 
Door o.a. verandering in wetgeving, klimaatontwikkeling, meer focus op beheer en een 
veranderende verhouding tussen overheid en de burgers is het zaak om ook de planvorming 
daar op aan te passen. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) vormt een goed 
planinstrument om mee te kunnen bewegen met de veranderingen om ons heen. 
 

1.1 Volksgezondheid staat voorop 
Voor u ligt het Verbreed GRP Breda voor de planperiode 2014-2018. De term verbreed houdt 
verband met de wettelijke uitbreiding van de zorgplicht riolering. Volgens de huidige wetgeving 
is er voor Breda sprake van drie zorgplichten:  

 zorgplicht voor inzameling en transport stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer)  

 zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet)  

 zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet).  
 
Feitelijk komt het er op neer dat de gemeente vanuit het oogpunt van volksgezondheid en 
veiligheid zorgdraagt voor een deugdelijke inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering 
van stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. De kans op overlast dient hierbij 
te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid 
geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan 
verwerken. 
 

1.2 Verplicht karakter 
Het voorliggende vGRP bevat, conform art. 4.22 van de Wet Milieubeheer, de volgende zaken: 

 een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het 
transport van stedelijk afvalwater; 

 een overzicht van in de planperiode aan te leggen of te vervangen voorzieningen; 

 een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen worden of zullen worden beheerd; 

 de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen; 

 een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten. 
Het vGRP vormt tevens het afsprakenkader tussen de samenwerkende partners en de 
gemeente. Het gemeentelijk rioleringsprogramma zal met het in werking treden van de 
Omgevingswet facultatief worden. Er blijven echter genoeg valide redenen voor de gemeente 
over om wel een rioleringsprogramma vast te stellen: uitwerking van de gemeentelijke 
watertaken, onderbouwing van de rioolheffing en vrijstelling van de vergunningplicht voor lozen 
vanuit de openbare riolering op oppervlaktewater. Het verplichte karakter van het GRP wordt, 
op verzoek van de Unie van Waterschappen, tot 2020 behouden. De lopende acties om de in 
het Bestuursakkoord Water afgesproken besparingen in de afvalwaterketen te realiseren, 
worden zo niet in de wielen gereden. 
Een vGRP is geldig voor een periode die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In geval van 
de gemeente Breda is dit 5 jaar. Het voorliggend vGRP geldt voor de planperiode 2014-2018. 
 

1.3 Andere spelers 
Conform de Wet milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor het rioolbeheer. De 
gemeente is echter niet de enige speler in de afvalwaterketen. Waterschap Brabantse Delta is 
verantwoordelijk voor het water- en zuiveringsbeheer en betrokken via visie en beleid op de 
afvalwaterketen. Het ontwerp-GRP is voorgelegd aan het waterschap. Provincie Noord-Brabant 
hanteert een checklist voor de inhoud van een vGRP, hier is bij het opstellen van dit plan 
rekening mee gehouden. De provincie heeft daarnaast een aanwijzingsbevoegdheid bij het 
opstellen van het vGRP. Tegenstrijdigheden tussen het vGRP en de provinciale plannen 
kunnen aanleiding voor een aanwijzing zijn. 
 
 

1.4 Nieuwe accenten 
Ten opzichte van het voorgaande plan wordt in dit vGRP een aantal accenten gelegd. Zo wordt 
een link gelegd met het duurzaam beheer van kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de rol 
van water in de stad. Ook wordt geanticipeerd op de op handen zijnde nieuwe Omgevingswet 
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die mogelijk zal leiden tot een gemeentelijk omgevingsplan waar het vGRP een bouwsteen voor 
is. Verder wordt ingezet op het definiëren van een resultaatsverplichting in plaats van een 
inspanningsverplichting, de te leveren prestatie richting de burger staat hierin meer centraal. 
Vanuit het nieuwe Bestuursakkoord Water verschuift tevens de focus naar een meer doelmatige 
invulling van de zorgplicht riolering en het zo optimaal mogelijk benutten van bestaande assets. 
 
 

1.5 Relatie met andere plannen 
In de aanloop naar het nieuwe vGRP is een aantal onderzoeken uitgevoerd als bouwstenen 
voor het plan. Voor de invulling van de zorgplichten zijn dit o.a. de stedelijke wateropgave, 
optimalisatiestudie afvalwatersysteem, hemel- en grondwaterbeleidsplan, structuurvisie Breda 
2030, klimaatproject en verkennend onderzoek “geen gif via het riool”.   
 
De volgende basisrioleringsplannen zijn opgesteld in de afgelopen periode: 
Gebied 0, 1 en 3 (13 februari 2009, Arcadis) 
Gebied 2 (11 maart 2008, Arcadis) 
Gebied 4,5,6, en 13 (18 september 2009, Witteveen + Bos) 
Ulvenhout (3 juni 2009, Witteveen + Bos) 
Bavel (23 februari 2010, Arcadis) 
Prinsenbeek (2 oktober 2008, Arcadis) 
Teteringen (2 oktober 2008, Arcadis) 
 
Het vGRP bouwt voort op het concept afvalwaterketenbeleid van Samenwerkingsverband 
Midden- en West Brabant en de routekaart afvalwaterketen 2030. De uitkomst van de 
optimalisatiestudie is vastgelegd in een regionaal afvalwaterakkoord dat een opening biedt om 
maatregelen te heroverwegen. Verder loopt er een traject voor de modernisering en 
automatisering van pompen en gemalen. Voor dit vGRP is gebruik gemaakt van een in 
regionaal verband opgestelde blauwdruk vGRP. 
 

1.6 Ruim 1300 km aan ondergrondse leidingen 
Het stedelijk watersysteem van de gemeente Breda is als volgt opgebouwd: 
 

Type Hoeveelheid 

Vrijvervalriolering ca. 1100 km 

Mechanische riolering ca. 125 km 

Drainageleidingen ca. 60 km 

  

Gemalen ca. 150 stuks 

Drukriolering (pompunits) ca. 600 stuks 

Randvoorzieningen 27 stuks 

IBA’s  4 stuks 

Op de riolering aangesloten afvoerend verhard 
oppervlak 

ca. 2500 ha 

Vijverpartijen 7 stuks 

Wadi’s 12 stuks 

Overstortputten 73 stuks 

Hemelwateruitlaten gescheiden riolering 53 stuks 

Hemelwateruitlaten verbeterd gescheiden riolering 420 stuks 

 
 

1.7 Leeswijzer 
Dit vGRP start met de rol van water in Breda door de eeuwen heen (hoofdstuk twee). In het 
volgende hoofdstuk is een beknopt overzicht van het beleid opgenomen. In de daaropvolgende 
hoofdstukken vier en vijf wordt teruggeblikt naar de afgelopen planperiode en vooruitgekeken 
richting de gewenste situatie en komende ontwikkelingen. Hoofdstuk zes verwoordt de aanpak 
en bijbehorende werkzaamheden voor de komende planperiode. Hoofdstuk 7 sluit het 
hoofdrapport af met een overzicht van kosten en opbrengsten. Bijlage 1 bevat een overzicht 
van veelvoorkomende begrippen. 
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2 Breda en Water 
 
Water speelt van oudsher een belangrijke rol in de ontwikkeling van Breda. In dit hoofdstuk 
leest u in vogelvlucht de ontwikkeling en de rol van water in Breda door de eeuwen heen.  
 

2.1 Eeuwenlang met elkaar verbonden 
Bij het uitzetten van de koers voor de komende planperiode(n) is het goed te beseffen dat 
Breda en (stedelijk) water al eeuwenlang met elkaar zijn verbonden. Open water heeft in die tijd 
verschillende rollen vervuld, o.a. als verdediging tegen indringers, bluswater, handelsroute en 
vuiltransport. Naarmate het water vuiler werd en als gevolg van toenemende verstedelijking is 
het open water steeds meer onder de grond verdwenen. Vanuit de behoefte aan een leefbare 
omgeving is er een tegenbeweging op gang gekomen om schoon open water weer terug te 
brengen in de stad. Eeuwenlang is het afvalwater beschouwd als afval, maar ook hier is een 
kentering waarneembaar. Afvalwater kan namelijk als bron van grondstoffen worden 
beschouwd en dat schept weer een nieuw perspectief. Hoe het stedelijk watersysteem er in 
Breda over een aantal eeuwen uit zal zien laat zich moeilijk voorspellen. Misschien produceert 
elk huishouden een pakje droge stof en is de openbare ruimte één grote spons…? 
 
 

2.2 Water als vriend en vijand 
In ruim 750 jaar heeft de stad Breda zich ontwikkeld van een kleine vestingstad tot een stad van 
formaat waar het goed wonen is. Breda en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden wat 
op zich niet vreemd is. Breda was van oorsprong niet meer dan een donk of zandheuvel in de 
Mark, de enige plek waar de bewoners droge voeten bleven houden. Deze locatie was gunstig 
gekozen langs de handelswegen tussen Vlaanderen en Holland. Het jaar 1252 wordt gezien als 
het officiële begin van de stad. Een schutterij, een aarden omwalling en een gracht vormden de 
verdediging. Daarna is de vesting van Breda in verschillende fasen uitgebreid. Het ruimtebeslag 
van de vesting (wallen, muren en water) werd steeds groter. Water maakte zeer nadrukkelijk 
deel uit van de verdediging van de stad. Ook buiten de vesting werden in verschillende fasen 
dammen en sluizen aangelegd, om de omgeving van de vesting onder water te kunnen zetten 
en zo de toegang voor aanvallers te bemoeilijken.  
 
Tussen 1332 en 1410 werd rondom de kleine middeleeuwse stadskern cirkelvormige 
metersdikke stadsmuur gebouwd. Ook deze muur is nog te herkennen in het huidige 
stratenpatroon (Kasteel, Vlaszak, Oude Vest, Houtmarkt, Karnemelkstraat, Markendaalseweg, 
Haven). De enige manier om de stad binnen te komen was via de Tolbrug (op de plek waar nu 
een zebrapad de Haagdijk met de Tolbrugstraat verbindt). Andere bruggen over de Mark 
werden door het stadsbestuur geweerd. Zo dwong men op sluwe wijze de handelslieden door 
Breda te reizen en kon men tol heffen bij de brug. Breda ontpopte zich als een bloeiende 
overslagplaats en producent van bier voor eigen consumptie (“den cleynen bier”) en de export (“ 
den besten bier”). De brouwers gebruikten hiervoor het water uit de Gampel en de Mosselkreek. 
Niet het meest propere water, gelet op de latrines die erop uit kwamen, maar het scheen de 
smaak niet te beïnvloeden. 
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De Baronie van Breda moest zich drie eeuwen lang verdedigen tegen de graven van Holland en 
Gelre, die hun gebied wilden uitbreiden met deze strategische belangrijke stad. Om de stad nog 
beter te beschermen gaf Hendrik III van Nassau in 1531 opdracht om een nieuwe 
stadsomwalling te bouwen. 
 
 

 
De vesting van graaf Hendrik III van Nassau, 1531-1547.  
 
De vesting is aangelegd met bastions in Renaissance-stijl. Graaf Hendrik III liet rond de stad 
een aarden wal aanleggen met bakstenen blokhuizen, bastions en een gracht. Hiermee werden 
de voorsteden binnen de vesting getrokken. Het kasteel werd een Renaissancepaleis binnen 
een citadel, die zelfstandig kon worden verdedigd. Aan het einde van de Boschstraat kwam een 
poort met een brug. 
 



13 
 

 
Aanleg van aarden bastions door Willem van Oranje, 1577-1583.  
 
In het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd de vesting verbeterd. Tussen de 
blokhuizen werden aarden bastions opgeworpen en de verdedigingswerken breiden zich 
langzaam uit. In het Rampjaar 1672 viel de Franse koning Lodewijk XIV Nederland binnen. De 
vesting Breda werd daarna grondig gereconstrueerd. De vestingwal werd dikker gemaakt, de 
bastions kregen hoge en lage flanken, de Boschpoort werd verplaatst en de vesting werd 
omringd door een groot aantal buitenwerken. 
 

 
 
In 1862 werd het station aangelegd. De vestingwerken werden gesloopt in 1869-1881. De 
wallen werden afgegraven en de grachten opgevuld. Dwars hier door heen werden de singels 
gegraven. De Wilhelminavijver is nog een restant van een bastiongracht. 
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2.3 Van oude vestinggracht naar riool 
In 1863 begon Breda met de aanleg van het eerste rioolstelsel. Vanaf de Grote Markt (het 
hoogste punt van de stad) werden onder de belangrijkste straten gemetselde buizen aangelegd 
die uitmondden in de Mark of de Oude Vest. Veel kreken achter de woningen werden gedempt 
en vervangen door een riool. Dat verklaart gelijk het woord “riool”, dat afstamt van het Latijnse 
woord “rivus” wat “rivier” betekent. Veel buizen kwamen uit op de Oude Vest. Deze oude 
vestinggracht was door o.a. de lozing van al dat afvalwater schadelijk voor de gezondheid van 
de burgers van Breda. 
 

 
Eén van onze oudste en fraaiste riolen, het Oude Vest riool (1864) 
 
Het rioolstelsel heeft zich vanuit één hoofdstraat met enkele zijstraten ontwikkeld richting de 
kernen, die medio 1958 zijn aangesloten. Vanaf 1960 is er een rioolwaterzuiveringsinstallatie 
gebouwd, die in 1973 is overgegaan naar waterschap Brabantse Delta. Het huishoudelijk en 
industrieel afvalwater van Breda, een aantal omliggende gemeenten  en bedrijven/instellingen 
wordt aangevoerd richting de RWZI Nieuwveer. Het schone water dat na zuivering overblijft 
wordt afgevoerd naar het Hollandsch Diep. Sinds eind 2013 is een nieuwe 
slibverwerkingsinstallatie operationeel op de zuivering. Deze installatie levert via het 
slibgistingsproces biogas en energie voor eigen gebruik en warmte voor het op temperatuur 
houden van het slibgistingsproces. De overige restwarmte wordt gebruikt voor de verwarming 
en warmwatervoorziening van ca. 450 woningen in de Haagse Beemden.  
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RWZI Nieuwveer 
 
 

2.4 Eeuwenoud water komt boven 
Breda ligt op de Naad van Brabant. Dit is een 1 tot 4 km brede en 175 km lange strook die door 
Noord-Brabant loopt, van west (Ossendrecht) naar oost (Maashees). Deze strook wijkt af van 
het omliggende landschap en vormt een scheidslijn tussen de zandgrond in het zuiden en de 
kleigrond in het noorden. In deze strook komt een grote hoeveelheid kwelwater aan de 
oppervlakte. Dit water is honderden jaren geleden als regen- en rivierwater op hogere 
zandgronden in de grond gezakt en naar het noorden gestroomd tot de ondoordringbare 
kleigronden. In de Naad van Brabant komt dit ijzer- en kalkrijke water aan de oppervlakte 
waardoor binnen deze strook landschap een gevarieerde natuur is ontstaan. 
 
 

2.5 Water keert terug 
 
Markant punt op het vlak van stedelijk water in Breda is de Nieuwe Haven. Deze naam “Nieuwe 
Haven” stamt uit het feit dat deze locatie pas sinds 2007 opnieuw een haven is. Daarvoor 
heette dit plein de Gedempte Haven en lag op de plaats van het huidige water een 
parkeergarage. 
De Gedempte Haven was in 1965 ontstaan doordat vanuit waterkwaliteit en plaatsgebrek ervoor 
gekozen werd om de toenmalige in onbruik geraakte haven te dempen. Ruim 40 jaar later is de 
haven heropend.  
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Nieuwe Haven 
 
Gemaal Bosschebrug is één van de hoofdrioolgemalen van de stad. Vanwege de beschermde 
historische status van de singels is een passend en bijzonder ontwerp gemaakt.   
 

 
Gemaal Bosschebrug aan de Nassausingel 
 
Ook gemaal Markendaalseweg aan de Nieuwe Mark is één van de hoofdrioolgemalen van de 
stad. Het is een opmerkelijk gebouw met kijkvensters en een watergordijn dat aan de 
buitenzijde over de wanden stroomt. 
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Gemaal Markendaalseweg (architect Lode Havermans) 
 
Op dit moment werkt gemeente Breda aan de verbetering van de bereikbaarheid van de haven 
voor recreatievaart uit het ‘noorden’. Een van de projecten is het verhogen van de zogenaamde 
Trambrug en de aanleg van een passantenhaven. Onder de noemer “Bruisend Waterplein” 
staan diverse projecten op stapel die Breda en water sterker met elkaar verbinden. Het verder 
doortrekken van de Nieuwe Mark staat bovenaan het wensenlijstje voor toekomstige grote 
waterprojecten. Via de aanleg van waterspeelplaatsen zoals “natuurlijk spelen Molenleij”, 
waterspeeltoestellen en informatieborden op bezoekerscentrum Wolfslaar, watertappunten van 
Stichting Join the Pipe en speciale aandacht voor betrouwbare zwemwaterlocaties (Asterdplas, 
Galderse meren, de Kuil) neemt de belevingswaarde van water in Breda verder toe. Ook zijn er 
ideeën voor het versterken van de singelstructuur. In de vorm van een afstudeerstage is daar 
een eerste aanzet toe gegeven. 
 

 
recent aangelegde waterspeellocatie (“Natuurlijk spelen Molenleij”) 
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3 Beleid 
 
 

Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van het beleid op de verschillende niveaus van rijk, 

provincie, waterschappen en gemeente. 
 

 

3.1 Watersysteem op orde brengen en houden 
Het beleid van de rijksoverheid is gericht op het op orde brengen van het watersysteem en 
vervolgens op orde houden. Dit betekent dat het risico op wateroverlast beperkt is en dat de 
waterkwaliteit voldoende is. Het huidige Bestuursakkoord Water 2011 en de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) vormen de pijlers van dit beleid. Het Bestuursakkoord Water is een 
overeenkomst tussen verschillende (overheids)partijen in de watersector om doelmatiger te 
werken. Het gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, 
bodemdaling en het veranderende klimaat. De KRW is een Europese richtlijn die ervoor moet 
zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. Om dit te  
bereiken wordt tegenwoordig zoveel als mogelijk gewerkt volgens algemene regels en 
onderlinge afspraken. 
 
Volgens de huidige wetgeving gelden er voor de gemeente de volgende zorgplichten en 
bevoegdheden:  

 de zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater (Wet 

milieubeheer). 

 de zorgplicht voor het afvloeiende hemelwater (Waterwet). 

 de zorgplicht ter voorkoming van structureel nadelige gevolgen van het grondwater 

(Waterwet). 

 bevoegd gezag voor lozingen in rioolstelsels ('indirecte lozingen') (Wet milieubeheer of 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)  

 bevoegd gezag voor directe lozingen in de bodem (Wet milieubeheer en Wet 

bodembescherming) 

 

 

 

Afbeelding 1 - Afvalwater, Hemelwater, Grondwater 

Feitelijk komt het er op neer dat stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater op 
een deugdelijke manier moeten worden ingezameld, geborgen, getransporteerd en/of lokaal 
gezuiverd. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk 
aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op 
eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken. 
Voor de wetteksten van de drie gemeentelijke zorgplichten wordt verwezen naar bijlage 2. 
 

3.2 Beschermen van natuurwaarden 
Het beleid van de provincie spitst zich voor water toe op bescherming van het diepe grondwater 
en het beschermen van ecologisch waardevolle gebieden. De bescherming van het 
oppervlaktewater en ondiepe grondwater is qua bevoegdheden overgedragen aan het 
waterschap. Bij grondwateroverlast in stedelijk gebied ligt de zorgplicht op grond van de 
Waterwet bij de gemeente. Het waterschap wordt geacht in voorkomende gevallen een 
adviserende taak te hebben waarbij meegedacht wordt over oorzaken en oplossingen. De 
primaire verantwoordelijkheid ligt meestal bij de particulier of bij de gemeente. Slechts als er 
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een duidelijk verband bestaat met ingrepen in het primaire watersysteem kan het waterschap 
verantwoordelijk worden gesteld voor grondwateroverlast. 
 

3.3 Nieuwe knelpunten voorkomen 
Het beleid van waterschap Brabantse Delta is gericht op het voorkomen van directe niet 
gebufferde  en ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater. Dit wordt geregeld op grond van 
de Keur en de beleidsregel(s)  “Hydraulische randvoorwaarden” en Toepassing Waterwet.  
Kern van het beleid is dat nieuwbouwinitiatieven niet mogen leiden tot een versnelde afvoer op 
het oppervlaktewatersysteem (“hydrologisch neutraal”). Het effect van de toename van het 
afvoerend verhard oppervlak moet daarom zoveel mogelijk worden gecompenseerd via 
infiltratie- en/of retentievoorzieningen. De voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater 
is 'vasthouden, bergen, afvoeren'.   
 
Voor de regulering van hemelwaterlozingen volgt het hemelwaterbeleid van waterschap 
Brabantse Delta het gezamenlijk beleid van 2008 (gebaseerd op de Waterwet). Bij voorkeur 
dient het hemelwater van schone oppervlakken gescheiden van het vuilwater te worden 
afgevoerd. De voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater is 'schoonhouden, 
scheiden en zuiveren'.   
 
Voor wat betreft het transport en zuivering van afvalwater is het beleid gericht op een 
doelmatige werking van de afvalwaterketen. Hierbij wordt (conform het “Bestuursakkoord Water 
2011”) het traditioneel normatief gedreven beleid losgelaten en meer gestuurd op het oplossen 
van vraagstukken op basis van nieuwe kennis en inzicht in de lokale situatie onder 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Afspraken zijn vastgelegd in een afvalwaterakkoord. 

 

Het waterbeheerplan van waterschap Brabantse Delta (2010-2015) geeft de basis voor een 
continue proces van plannen (wat willen we bereiken?), doen (wat gaan we doen?), controleren 
(hoe meten we de resultaten?) en aanpassen (wat hebben we de afgelopen jaren geleerd?). Op 
basis van o.a. het waterbeheerplan werkt het waterschap aan een beter watersysteem, voor 
mensen en voor flora en fauna. Het watersysteem moet robuuster worden: veiliger, minder 
kwetsbaar voor regenval en droogte, schoner, natuurlijker en beter toegankelijk voor 
recreanten. 
 

3.4 Waterkansen creëren 
Het gemeentelijk beleid voor riolering is vastgelegd in dit Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. 
Voor riolering relevant beleid vanuit andere werkvelden is tijdens het traject van hemel- en 
grondwaterbeleid intern afgestemd.  Denk hierbij aan veegbeleid, kolkenbeleid, 
gladheidsbestrijding, onkruidbestrijding, wegbeheerbeleid, verkeersbeleid en baggerbeleid. Met 
het ingezette hemelwaterbeleid voor scheiding van waterstromen en directe lozing van 
hemelwater in de bodem en/of oppervlaktewater is het van belang om op deze oppervlakken 
blijvend geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toe te passen. 
 
De hoofdlijnen van de ontwikkeling van de stad Breda zijn vastgelegd in de “Structuurvisie 
Breda 2030”. Het fundament voor de ontwikkeling van Breda is hierin omschreven als “compact, 
duurzaam en met veel ruimte voor initiatief. Compact wil zeggen dat de ontwikkelingen worden 
geconcentreerd binnen de huidige stedelijke grenzen. Eén van de hoofdontwikkelingen is 
“Breda Markstad”, wat inhoudt dat kansen en kwaliteiten van het water moeten worden 
gebruikt bij ontwikkeling. Voor wat betreft de binnenstad steekt de visie in op het versterken van 
watergebonden activiteiten en de derde fase Nieuwe Mark. Meer in het algemeen richt de visie 
zich op het creëren van economische kansen door de bereikbaarheid van bedrijven per water 
beter te benutten (voorbeeld Krouwelaarshaven). De bereikbaarheid voor plezierjachten, 
verbindingen langs waterlopen tussen stad, dorpen en buitengebied en watergebonden 
dagrecreatie vormen de haarvaten voor de toeristische aantrekkingskracht van Breda. In 
stedelijk gebied zal water vaker worden ingezet als identiteit en kwaliteitsdrager van de 
openbare ruimte (zoals bijvoorbeeld de singels). De belangrijkste opgaven in Breda Markstad 
zijn herontwikkeling Amphia Langendijk, het Seelig-terrein (met de derde fase Nieuwe Mark), 
het voormalige belastingkantoor en de voormalige rechtbank aan de Gasthuisvelden, de 
Markoevers (tussen singel en noordelijke rondweg), de singels en de doorgaande ecologische 
en recreatieve verbinding langs de beneden Mark en langs de Aa of Weerijs. 
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In de MER Structuurvisie Breda 2030 zijn ruimtelijke scenario’s voor de compacte stad 
opgenomen. In deze scenario’s zijn een negental waterontwikkelingen opgenomen (zie 
afbeelding). 

 
Waterontwikkelingen (bron: MER Structuurvisie Breda 2030) 
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Bundeling/stapeling van opgaven biedt kansen voor het integraal uitwerken van de 
wateropgaven  vanuit de zorgplicht riolering binnen de contouren van de structuurvisie. Mooi 
voorbeeld is het project Markoevers. In dit project wordt de aanleg van een bypass en 
overstromingseiland in de Mark voorgesteld. Dit project komt de stad ten goede door de ruimte 
die wordt geboden voor binnenstedelijk groen (park, verkoeling) en watergebonden recreatie 
(bijvoorbeeld een jachthaven). Tevens komt het de regio te goede door de ecologische waarde 
(stapsteen)  die het vormt en de rol dit het gebied vervult in de regionale retentieopgave. Door 
de retentieopgave binnenstedelijk op te lossen draagt deze bij aan de stedelijke kwaliteit.  
Een verdere transformatie van de haven naar een bruisend waterplein wordt mogelijk door de 
nieuwe verhoogde Trambrug. Op termijn zijn er kansen om het bruisend waterplein via een 
waterknooppunt te verbinden met het nieuw te ontwikkelen gebied Markdelta en Havenkwartier. 
Ecologie, waterbeheersing, klimaat, cultuur en recreatie kunnen dragers voor deze ontwikkeling 
zijn. 
 

 
Bredase waterkansen (bron: Structuurvisie Breda 2030) 
 
 

3.5 Samen optrekken 
Het Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water leiden via wet- en regelgeving 
tot een aantal watertaken. Deze kunnen worden onderverdeeld in de volgende thema’s: 
 

 Droge voeten: het voorkomen van wateroverlast in bebouwd/agrarisch gebied en een 
deel van de kwetsbare natuurgebieden 

 Voldoende water: het zorgen voor het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime in 
zowel bebouwd, landbouw- als natuurgebieden 

 Natuurlijk water: het afstemmen van de inrichting en het beheer van het 
oppervlaktewatersysteem op het halen van de ecologische doelen uit de Europese 
Kaderrichtlijn Water 

 Schoon water: het zorgen voor een zodanig goede kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater dat deze geen belemmering vormen voor het behalen van de doelen 
uit de Europese Kaderrichtlijn Water  

 Schone waterbodem: Het voorkomen dat waterbodems problemen opleveren voor de 
realisatie van de andere waterthema’s. 

 Mooi water: Mooi water gaat vooral over beleving, over plezier tijdens het zwemmen in, 
varen op, wandelen of fietsen langs het water. 
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Gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta staan samen aan de lat om de watertaken 
vorm te geven en uit te voeren. De wettelijke zorgplichten vormen hierbij de basis, waarbij de 
ambities van het waterschap en gemeente het gewenste tempo en kwaliteitsniveau bepalen. 
 
In de Routekaart Afvalwaterketen 2030 van de Unie van Waterschappen en de VNG zijn 
mogelijke visies opgenomen hoe gemeenten en waterschappen in 2030 een grote bijdrage 
kunnen leveren aan de verduurzaming van de samenleving door afval om te zetten in schone 
grondstoffen en energie en schoon water. In de lange termijn visie (hoofdstuk 5) is hier rekening 
mee gehouden. 
 

3.6 Samenwerken in de regio 
Volgens artikel 3.8 van de Waterwet dragen waterschappen en gemeenten zorg voor de met 
het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer benodigde afstemming van taken en 
bevoegdheden waaronder het zelfstandige beheer van inname, inzameling en zuivering van 
afvalwater. 

Voor waterkring de Baronie is bestuurlijk vastgelegd te starten met intensivering van de 
samenwerking op basis van tiental deelprojecten. De onderwerpen zijn in onderling overleg 
tussen de deelnemende gemeenten en waterschap Brabantse Delta bepaald. Inmiddels is 
hiervan een aantal projecten afgerond en is er voor de periode 2014-2015 een aantal nieuwe 
deelprojecten aan toegevoegd. 
 

Project Status 
Meten en monitoren Globaal meetplan is opgesteld. Praktische uitwerking, onderzoek databeheer en 

neerslagradar wordt opgepakt. Streven is gericht op gezamenlijk operationeel meetnet 
in 2014. 

Onderhoud waterlopen Gezamenlijk moederbestek is opgeleverd. Vervolgtraject mbt afzet baggerspecie en 
proef met lokale verwerking maaisel zijn ingezet. 

Reiniging en inspectie Gezamenlijk moederbestek is opgeleverd. Aanbestedingstraject via OMOP 
(overeenkomst met open posten) is in gang gezet. 

Mechanische installaties Programma van eisen voor op te stellen gezamenlijk moederbestek is afgerond 
Aanbestedingstraject via OMOP (overeenkomst met open posten) is in gang gezet. 

Klein onderhoud vrijverval 
riolering 

Opstellen plan van aanpak voor onderhoud niet-mechanische installaties 

Gegevens op orde Wordt vanwege overlap samen met waterkring West verder uitgewerkt. 

Technische innovaties Er vindt een onderzoek plaats naar lopende onderzoeken. Dit leidt tot een 
innovatiekalender. 

Modelberekeningen Na inventarisatie van alle benodigde gegevens is een integraal waterketenmodel 
opgesteld en operationeel. Onderzoek naar verdere optimalisatiekansen loopt. 

Realisatie van maatregelen De inventarisatiefase is afgerond. De deelprojecten worden opgepakt. 

Heroverweging De heroverwegingen zijn ambtelijk afgerond. Het resultaat is opgenomen in 
afvalwaterakkoorden die vanaf september 2013 zullen worden afgesloten. 

Asset management Er wordt samen met waterschap Brabantse Delta en Brabant Water een plan van 
aanpak opgesteld voor het samen optrekken op het vlak van asset management.  

Grondwatermeetnet Er wordt samen met waterschap Brabantse Delta en Brabant Water een plan van 
aanpak opgesteld voor het gezamenlijk exploiteren van een grondwatermeetnet. 

Bodem masterplan Een Bodemmasterplan geeft antwoord op de vraag hoe de ondergrond zo goed 
mogelijk kan worden geordend in de toekomst. Het plan wordt in nauwe samenwerking 
met waterschap Brabantse Delta en Brabant Water opgesteld. 

Inkoop Daar waar schaal- en kwaliteitsvoordeel is te behalen wordt gewerkt via een 
gezamenlijk inkooptraject. 

 
Gemeente Breda heeft samen met drie waterschappen en 26 andere gemeenten in het gebied 
van Waterschap Brabantse Delta in maart 2010 een convenant samenwerking in de 
Afvalwaterketen ondertekend. Binnen het Samenwerkingsverband Water Midden en West-
Brabant zijn vier werkeenheden opgericht. Gemeente Breda maakt samen met de gemeenten 
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Etten-Leur, Rucphen, Zundert en waterschap Brabantse Delta 
deel uit van waterkring de Baronie. De samenwerking wordt opgepakt onder het motto “Minder 
Meer Kosten”. Door efficiënte en doelmatige samenwerking streven gemeenten en waterschap 
naar het bereiken van meer doelstellingen (vanuit Kaderrichtlijn Water en Nationaal 
Bestuursakkoord Water) tegen minder meer kosten (maximale beperking kostenstijging). Het 
gemeenschappelijk doel is een besparing op (maatschappelijke) kosten, milieuwinst en 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
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Monitoring 
kostenbesparingen 

Voor een betere vergelijking worden de kostensoorten op meer uniforme wijze 
geherstructureerd. 

Juridische verankering Er wordt onderzocht welke juridische werkvorm het beste past op het 
samenwerkingsverband. De gezamenlijke stip op de horizon wordt juridisch vastgelegd. 

Verminderen kwetsbaarheid Er worden afspraken gemaakt voor het flexibel kunnen inzetten van personeel bij over- 
en ondercapaciteit. 

Afvalwaterketenbeleid Voor de partners van SWWB wordt één overkoepelend afvalwaterketenbeleidsplan 
opgesteld. 

Incidentenplan riolering Binnen waterkring de Baronie wordt een format opgesteld voor een incidentenplan 
riolering. De partners kunnen dit format praktisch verder uitwerken met de eigen 
specifieke lokale informatie. 

 
Het overzicht van bovengenoemde projecten maakt duidelijk dat de samenwerking zich over 
verschillende vlakken uitstrekt. Het is daarom goed dat bij elk initiatief dat de gemeente 
onderneemt eerst te beoordelen of dit zich leent om zelf op te pakken, of dat het slim is om 
samen te doen of dat samenwerken een must is. De benodigde tijdsbesteding en middelen voor 
de uitvoering van de benodigde werkzaamheden met betrekking tot waterkring de Baronie en 
SWWB zijn in dit vGRP opgenomen. 
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4 Evaluatie 
 
In dit hoofdstuk blikken we terug op de afgelopen planperiode. Hierbij kijken we naar het 
functioneren van het systeem en de bedrijfsvoering. De evaluatie leidt tot een aantal 
aandachtspunten voor de komende planperiode. 
 

4.1 Doelgericht werken 
De rioleringszorg in Breda is van oudsher gericht op een gezond leefmilieu, droge voeten en 
schoon water. Hiervoor is in het vGRP 2009-2013 een vijftal doelen gesteld. Per doel is 
aangegeven in hoeverre de uitgevoerde activiteiten daaraan bijdragen. 
 

1. Doelmatige inzameling en transport van afvalwater 
In september 2013 is een afvalwaterakkoord gesloten waarin afspraken tussen gemeente en 
waterschap met betrekking tot inrichting, beheer en onderhoud van de riolering, het transport en 
de zuivering van afvalwater bestuurlijk zijn vastgelegd. Met dit afvalwaterakkoord is een aantal 
afspraken uit het verleden herzien om tot een meer efficiënte vorm van beheer te komen. Het 
betreft hier de overdracht van enkele gemalen, het opnieuw bepalen van overnamepunten en 
het doorvoeren van afvalwater vanuit andere gemeenten. Het afvalwaterakkoord biedt ruimte 
om maatregelen te heroverwegen. 
Naar aanleiding van het treinongeval in Wetteren en giflozing in het riool is door gemeente 
Breda een verkennend onderzoek “geen gif via het riool” opgesteld. Hiertoe zijn risicovolle 
locaties in beeld gebracht en is voor locaties met een hoog risico, zoals het stationsgebied, een 
verkenning uitgevoerd naar mogelijke preventieve maatregelen. Als gevolg hiervan bestaat het 
voornemen om een afsluiter op een strategische locatie te automatiseren. 
Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de (over)belasting van de transportleiding tussen 
gemaal Emerweg en RWZI Nieuwveer, het aanbod van afvalwater en de verwerkingscapaciteit. 
Op basis van deze onderzoeken is een best practice ontwikkeld voor het afschakelen van de 
RWZI.  
 
Gemeente Breda maakt ook onderdeel uit van de Programmaraad Urban Drainage van de TU 
Delft. Nieuwe kennis en inzichten die worden opgedaan via de lopende promotie-onderzoeken 
worden gebruikt om eventueel bij te sturen. 
 
2&3 Beperking van de kans op structurele (grond)wateroverlast en beperking van de 
milieubelasting 
In 2009 is gestart met het opstellen van hemel- en grondwaterbeleid. Dit beleid is januari 2012 
door de gemeenteraad goedgekeurd. Met het nieuwe beleid streeft de gemeente naar een meer 
natuurlijke situatie van de verwerking van hemel- en grondwater. Dit is nodig vanwege onder 
andere klimaatverandering, verdroging, overbelasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en 
energiebesparing. De inspanning moet zijn gericht op het in de bodem brengen van hemelwater 
(kleine regenbuien), vertraagd afvoeren (grote buien) en als het niet anders kan versneld 
afvoeren.  
 
Waterschap Brabantse Delta heeft een studie uitgevoerd naar maatregelen die de waterstand in 
en om Breda kunnen verlagen tijdens hoogwater. In de studie zijn een aantal kansrijke 
verbeteringsmaatregelen benoemd. Optimalisatie van de inzet van de bergboezems levert de 
grootste bijdrage aan een verlaging van de waterstand. Ook zijn met een verbeterd rekenmodel 
de hoogwaterpeilen in en om Breda opnieuw berekend. Dit leidde in het algemeen tot lagere 
hoogwaterpeilen. Het effect van de inzet van de vierde bergboezem is substantieel. De studie is 
afgerond en het waterschap beraadt zich op vervolgstappen waarbij de kosten en baten van 
potentiële verbeteringsmaatregelen nader worden bekeken.  
 
Voor grondwater is een grondwatermeetnet opgericht. Er is een onderzoekstraject opgestart 
voor de gebieden IJpelaar en Ruitersbos, twee gebieden met meldingen over hoge 
grondwaterstanden. Voor IJpelaar is na onderzoek een voorontwerp gemaakt en is intensief 
gecommuniceerd met de bewoners. Voor Ruitersbos is een onderzoek opgestart en zijn 
gesprekken gevoerd met bewoners om inzicht te krijgen in de problematiek. Op twee plaatsen 
met hoge grondwaterstanden is drainage aangelegd. Voor algemeen gebruik is een folder 
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opgesteld waarin staat wat perceelseigenaren zelf kunnen doen in geval van 
grondwateroverlast. 
 
Op het vlak van een meer duurzame omgang met hemelwater is een aantal projecten 
uitgevoerd. Ter plaatse van de Mortelweg zijn infiltratiekolken aangelegd. In Geeren-Zuid is 
verhard oppervlak afgekoppeld en ter plaatse van de Roosbergseweg/Daalakker is ingezet op 
infiltratie van hemelwater. Ter plaatse van de Olmstraat, Koraalstraat en van Speijkweg is 
hemelwaterriolering aangelegd.  
Het nieuw ontwikkelde gebied Waterakkers is ook een fraai voorbeeld van een meer duurzame 
omgang met hemelwater. In Waterakkers vindt ter plaatse van een 30 ha groot waterbassin 
waterzuivering plaats. Het schone water wordt ingelaten in de Lage Vuchtpolder om verdroging 
hiervan tegen te gaan. Aan de randen van de Waterakkers en op het eiland middenin vindt 
natuurontwikkeling plaats. Ter plaatse van de Groenstraat/Lammertiend is een 
bergbezinkbassin aangelegd. 
 
Bij nieuwe in- en uitbreidingen is gescheiden riolering aangelegd. Dit stemt overeen met de 
ambitie in het voorgaande GRP (2009-2013) om schone en vuile waterstromen gescheiden in te 
zamelen en apart te verwerken. In het kader van het Bestuursakkoord Water hebben gemeente 
en waterschap de lijst van bestaande milieutechnische verbeteringsmaatregelen heroverwogen. 
Minder doelmatige verbeteringsmaatregelen zijn geschrapt of geparkeerd wat heeft 
geresulteerd in een lijst van doelmatige maatregelen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het 
Afvalwaterakkoord (zie bijlage 4). 
 

4. Verhoging van de belevingswaarde van water in de openbare ruimte 
Zowel vanuit het speel- als vanuit het waterbeleid wil gemeente Breda kinderen meer bewust 
laten omgaan met water en natuurlijk spelen stimuleren. Ter plaatse van de Molenley zijn 
oversteekplaatsen gecreëerd. In de draai van de Topaasstraat is een klein eilandje in de 
Molenley gemaakt. Bij de Nieuwe inslag is een nieuw vennetje gemaakt met een speeleiland in 
het midden. Ook in het Hooghoutpark is een klein eilandje gemaakt. Op het eilandje is een 
speelhuisje gebouwd met een echte waterpomp. Hiermee kunnen kinderen zelf grondwater 
oppompen om het vervolgens via een waterweg van houten gootjes naar beneden te laten 
stromen. Ook op Bezoekerscentrum Wolfslaar worden kinderen op speelse wijze in aanraking 
gebracht met water. De waterspeelaanleidingen dragen bij aan een meer bewuste omgang met 
water en verhogen de leefbaarheid in de omgeving. De QR-fietsroute en weghalen van hagen 
bij de singels dragen positief bij aan de belevingswaarde van water. Ter plaatse van de 
Olmstraat en de Koraalstraat is de voorzijde van de woningen afgekoppeld en wordt het 
afgekoppelde hemelwater zichtbaar afgevoerd. 
 
 

5. Voortzetten communicatie met de burger 
In april 2012 heeft gemeente Breda de Week van het Water gehouden. Deze week is 
georganiseerd als vervolg op het eveneens in 2012 door de raad vastgestelde hemel- en 
grondwaterbeleid en het bij het vGRP 2009-2013 vastgestelde communicatieplan.  
In de Week van het Water communiceren de samenwerkende partners op intensieve wijze over 
water en riolering in Breda met als drie hoofdthema’s ‘netwerken’, ‘verantwoorden’ en ‘leren en 
leven’. De Week van het Water is goed verlopen en door burgers, bedrijfsleven en overheid 
enthousiast ontvangen. Ook het onderwijs heeft positief gereageerd op het educatieve karakter 
van deze week. Gelet op het succes en de positieve uitstraling is de Week van het Water met 
succes herhaald in 2013. 
Verdere communicatie heeft plaatsgevonden via muppy-posters (“Gooi geen troep in het riool”), 
een fotowedstrijd en diverse populaire en wetenschappelijke artikelen. Ook is een lespakket 
water voor het basisonderwijs opgesteld. 
 

Vanwege de herkenbaarheid wordt gewerkt met “Robbie de rat” een vrolijke 
striptekenfiguur die bij communicatie rondom water tekstueel of audiovisueel 
informatie verschaft afhankelijk van de applicatie. 
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Informatiekraam tijdens watermarkt Week van het Water (2013) 
 
 
 

4.2 Toetsen met rekenmodellen 
Om te kunnen bepalen of het systeem kan wat het moet dient de systeemwerking te worden 
getoetst aan de gemaakte afspraken en ontwerpnormen. Het is gebruikelijk om hierbij gebruik te 
maken van (gekalibreerde) theoretische modellen. 
 
zuivering 
Uit theoretische berekeningen blijkt dat het huidige aanbod van rioolwater op RWZI Nieuwveer 
(17.300 m

3
/h) groter is dan de ontwerpcapaciteit van 16.500 m

3
/h. Uit de OAS-studie en de 

heroverweging is gebleken dat nader praktijkonderzoek nodig is om gericht 
verbeteringsmaatregelen te kunnen treffen. 
 
riolering 
Breda werkt aan een verdere optimalisatie van het bestaande rioleringssysteem maar heeft 
daarvoor behoefte aan één integraal rekenmodel van de afvalwaterketen. Deze behoefte wordt 
gedeeld door andere gemeenten en waterschap en om deze reden binnen waterkring de 
Baronie opgepakt. De verschillende rioleringsmodellen zijn aan elkaar gekoppeld en de RWZI 
Nieuwveer is toegevoegd. Voor wat betreft het deel Breda is een model-update uitgevoerd, is 
het afvoerend verhard oppervlak geactualiseerd en zijn meetnetten ingericht. Mogelijk leiden de 
berekeningsresultaten tot een heroverweging van bestaande verbeteringsmaatregelen. De 
grootste afwijking tussen wat het systeem kan en moet treedt op in wijk IJpelaar. Daar treedt in 
theorie al bij relatief kleine buien (kleiner dan waarop gedimensioneerd) wateroverlast op. Dit 
beeld wordt echter niet herkend in de praktijk. Om deze reden zijn praktijkmetingen uitgevoerd, 
deze hebben echter nog niet tot een logische oorzaak van de afwijking geleid. Het integrale 
rekenmodel wordt na actualisatie de komende planperiode ingezet voor toetsing van de 
hydraulische afvoercapaciteit bij normale en extreme buien, de vuilemissie en het aanbod op de 
zuivering. 
Door op een 8-tal locaties terugslagkleppen te plaatsen wordt het risico van inundatie van 
oppervlaktewater via de riolering teruggebracht tot een aanvaardbare norm.  
 
oppervlaktewater 
In 2001 is samen met waterschap Brabantse Delta een stedelijke water(bergings)opgave 
uitgevoerd tot op het niveau van een knelpuntindicatie. Uit deze stedelijke wateropgave is 
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gebleken dat in gemeente Breda in enkele gebieden een te hoog risico op wateroverlast bestaat 
als gevolg van het buiten de oevers treden van oppervlaktewater. Door centraal extra 
waterberging te creëren in landelijk of stedelijke gebied en kleine lokale ingrepen te plegen ter 
verbetering van de afvoercapaciteit van enkele waterlopen kan het watersysteem op orde 
worden gebracht. Nadat het integrale rioleringsmodel gereed is worden de maatregelen 
opnieuw beoordeeld aan de hand van nieuwe berekeningsresultaten. 
Volgens het waterkwaliteitsspoor zijn er in Breda geen knelpunten in de waterkwaliteit. 
 
grondwater 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het grondwatersysteem in Breda op de meeste 
plaatsen voldoet (gebaseerd op meldingen).  In de wijken IJpelaar, Ruitersbos en de Kroeten 
zijn meldingen van hoge grondwaterstanden. Qua grondwateroverlast en onderlast zijn er 
diverse aandachtsgebieden. Deze gebieden vereisen extra aandacht op het moment er 
ontwikkelingen plaatsvinden of ingrepen worden gepleegd. De gemeente houdt een vinger aan 
de pols via een grondwatermeetnet, het afnemen van interviews bij perceelseigenaren en 
onderzoek/veldbezoeken. 
 

4.3 Leren van de praktijk 
Om te kunnen bepalen of het systeem optimaal presteert dient de werking in de praktijk te 
worden getoetst. Het is gebruikelijk om hierbij gebruik te maken van metingen, storingen, 
meldingen, waarnemingen etc.  Met de huidige informatie kan de vraag nog slechts beperkt 
worden beantwoord. Om deze reden zijn in de huidige planperiode verschillende systemen 
opgericht waarmee de klachten, meldingen en meetgegevens kunnen worden vergaard en 
geanalyseerd. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat er relatief weinig structurele 
klachten zijn. De burgers zijn over het algemeen tevreden en ook de teamleden stedelijk water 
zijn tevreden over het functioneren. Uit het huidige meetnet is nog niet veel bekend, maar er 
kan al wel “laaghangend fruit” worden geplukt op basis van de eerste inzichten. Het is nog niet 
bekend of het optimale uit het systeem wordt gehaald, dit zal blijken uit nadere 
studie/praktijkonderzoek de komende planperiode. 
 
meldingen/storingen 
Binnen de gemeente Breda wordt gebruikt gemaakt van het meldingensysteem Melddesk. 
Hierin worden alle schriftelijke, internet en telefonische vragen aan de gemeente Breda 
verzameld en doorgestuurd. Gemiddeld komen er zo’n 2000 meldingen binnen per jaar. Globaal 
te verdelen verdeeld over hoofdriool (15%), drukriool (10%), kolken (50%) en huisaansluitingen 
(25%). Schadeclaims zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan wortelingroei op gemeentegrond. 
Volgens de benchmark riolering 2013 is het aantal meldingen/schadeclaims in Breda relatief 
hoog tov het regionaal en landelijk gemiddelde. Differentiatie van vormen van wateroverlast is 
voorzien in het nog te implementeren onderhoudsmanagementsysteem OMS. Zodra het OMS 
gereed is kan ook adequater worden ingespeeld op meldingen. Voor gemalenbeheer wordt 
gebruik gemaakt van een beheerprogramma, hierin worden alle storingen e.d. opgeslagen. 
Het onderhoud van de drukriolering wordt uitgevoerd op basis van signalering (piepsysteem). 
Nadat alle drukriool pompinstallaties zijn vernieuwd en het gemalenbeheerssysteem SAM 
operationeel is wordt overgegaan op een meer structureel planmatig onderhoud. Dit systeem 
zal op termijn een verhoogd inzicht gaan verschaffen in de frequentie, locatie en aard van 
storingen en hiermee de werking van het systeem. De hoofdgemalen en 
bergbezinkvoorzieningen worden 1 tot 4 maal per jaar bezocht voor onderhoud. Sommige 
locaties blijken meer onderhoud nodig te hebben omdat deze sneller vervuilen.  
 
praktijkmetingen 
Om te meten of het systeem doet wat het kan is een meetnet riolering en een 
grondwatermeetnet geïnstalleerd. Het meetnet riooloverstorten voldoet in zijn huidige vorm aan 
de eisen van waterschap Brabantse Delta. De stand-alone meetpunten komen geleidelijk te 
vervallen en worden overgenomen door de permanente meetpunten die zijn gekoppeld aan het 
gemalenbesturingssysteem. De overstortmeters worden periodiek uitgelezen en de 
meetgegevens gecontroleerd. Op basis van de overstortmetingen is in 2012 geconstateerd dat 
op een vijftal locaties oppervlaktewater de riolering instroomt. Op o.a. deze locaties zijn 
inmiddels terugslagkleppen aangebracht. 
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Er wordt gewerkt aan onderhoud, validatie en kalibratie van meetapparatuur. Voor het beheer 
en visualisatie van de meetgegevens wordt gebruik gemaakt van het programma Lizard-Fews. 
Voor de besturing van gemalen en andere regelwerken wordt gebruik gemaakt van het 
gemalenbeheersingsprogramma WIN-CC.  Voor een actueel beeld van de neerslag en het doen 
van neerslagvoorspellingen is (in samenwerkingsverband) een abonnement afgesloten op 
Hydronet. 
 
Om de prestaties van het systeem te kunnen vergelijken met de prestaties van andere 
gemeenten heeft gemeente Breda in 2013 weer mee gedaan aan de landelijke benchmark 
riolering. Omdat de resultaten hiervan pas begin 2014 beschikbaar komen zijn deze niet 
opgenomen in dit vGRP. 
 

4.4 Visie op de ontwikkeling van stedelijk water 
Om leerpunten en verbetertrajecten in beeld te brengen is medio 2012 geïnventariseerd wat 
goed gaat en wat (veel) beter kan. Om zicht te krijgen op mogelijke verbeteringen in de 
adviesfase, werkvoorbereidingsfase en realisatiefase zijn evaluaties uitgevoerd en interviews 
afgenomen. Uit deze inventarisatie is een aantal conclusies, verbeterpunten en leerpunten naar 
voren gekomen die zijn vastgelegd in het koepeldocument (“Visie op ontwikkeling team stedelijk 
water”).  Belangrijk is de zorg voor een gedegen voorbereiding, duidelijke fasering, het tijdig in 
beeld brengen van  risico’s van wijzigingen, het behoud van een eigen “vaste” bemensing en 
scheiding van rollen. Ook een duidelijke regie/afstemming/programmering/rolverdeling en het 
sturen op kwaliteit draagt bij aan een goede projectbeheersing. Er is duidelijk behoefte aan een 
heldere afgestemde visie op de inrichting van het gebied. Binnen Buitenruimte is een traject van 
identiteitsversterking voor de afdelingen Wijkzaken, Stadsingenieurs & Uitvoering in gang gezet. 
Doel is te komen tot prioritering en afstemming van acties en mogelijk herschikking van rollen, 
taken en verantwoordelijkheden. Een en ander wordt vastgelegd in een integraal 
actieprogramma. 
 

4.5 Benchmark riolering 2013 
De benchmark rioleringszorg is een periodieke landelijke prestatievergelijking waarmee 
gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De 
benchmark van 2013  is gebaseerd op de cijfers van het jaar 2012. Naast een vergelijking met 
gemeenten van ongeveer gelijke grootte en een vergelijking met het nederlands gemiddelde is 
nu ook een vergelijking gemaakt met de regio. In dit geval waterkring de Baronie. 
Uit een deelonderzoek (“het riool gewaardeerd”) volgt dat de gemiddelde Nederlander een hoge 
waardering heeft voor de functies en het kwaliteitsniveau van de riolering. Nederlanders zijn 
tevreden over de riolering, ondervinden weinig problemen en geven het daarom een 
rapportcijfer 8. Mensen vinden het bovendien logisch en geen probleem als na een hevige bui 
soms regenwater op straat blijft staan. 
 
Het beeld dat de benchmark geeft voor Breda kan worden geclassificeerd als “goed”.  De 
hoogte van de rioolheffing in 2013 is relatief laag, de beheer- en energiekosten zijn relatief laag 
en er zijn geen situaties met wateroverlast of knelpunten in de waterkwaliteit. Er is volgens de 
benchmark relatief weinig geïnvesteerd in vervanging en verbetering van het stelsel.  Daar waar 
andere gemeenten hoofdzakelijk hebben geïnvesteerd in fysieke maatregelen (buizen) heeft 
Breda waarschijnlijk meer geïnvesteerd in de modernisering van het 
gemalenbeheersingssysteem (regeltechniek). De rioolheffing zal op de (middel)lange termijn 
naar verwachting flink stijgen. In vergelijking met het verloop van de rioolheffing tot 2050 bij de 
andere gemeenten binnen waterkring de Baronie is de stijging de komende tien jaar 
bovengemiddeld, maar vlakt daarna af tot onder het gemiddelde. Dit is te verklaren uit de 
leeftijdsopbouw en toestand van de riolering in Breda, de komende jaren is er een piek in 
rioolvervanging. Deze piek ligt bij de andere gemeenten in de tijd wat verder naar achter (later 
aangelegd).  
 
De gemeente heeft ten opzichte van het regionaal en landelijk gemiddelde  een relatief lage 
binnen- en buitendienst (grofweg de helft). Breda kreeg in 2012 in verhouding met het landelijk 
en regionaal gemiddelde een hoog aantal schadeclaims en meldingen, dit was in de 
voorgaande benchmark ook het geval. 
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In vergelijking met het landelijk beeld wordt er binnen waterkring de Baronie op vrijwel alle 
fronten samengewerkt. Met name het planproces GRP/afvalwaterplan, de optimalisatiestudie, 
besteksvoorbereiding en benutten kennis externe partijen springen er in positieve zin uit. 
 

4.6 Aandachtspunten 
Uit de evaluatie zijn onderstaande aandachtspunten naar voren gekomen. Alle 
projecten/werkzaamheden hebben een bijdrage geleverd aan het hebben en houden van een 
gezond leefmilieu, droge voeten en schoon water. Na een periode van in- en uitbreidingen dient 
de focus nu te worden verlegd naar het zo optimaal mogelijk beheren van het bestaande 
stedelijke watersysteem en vervanging van de versleten onderdelen. De bedrijfsvoering kan nog 
verder worden verbeterd door te werken aan een heldere afgestemde visie op de inrichting van 
het gebied. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het stedelijk watersysteem zodanig is 
ingericht dat er met betrekking tot zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit geen grote structurele 
knelpunten zijn (lokaal en regionaal). Er is een start gemaakt met onderzoek naar het 
functioneren van het systeem bij hoge buitenwaterstanden en/of extreme neerslag. 
Vervolgonderzoek zal uitwijzen of het stedelijk watersysteem robuust genoeg is. De opgerichte 
informatiesystemen gaan veel gegevens opleveren. Door voldoende aandacht te schenken aan 
het omzetten van gegevens naar bruikbare informatie (analyseren) is een verdere 
optimalisatieslag mogelijk op basis van nieuwe inzichten.
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5 In beweging blijven 
 
 
In dit hoofdstuk blikken we vooruit. We zetten de stip op de horizon om van daaruit met gepaste 
ambitie, stapsgewijs en doelgericht hiernaar toe te werken. Door vooruit te blikken worden ook 
kansen zichtbaar. Door deze kansen te benutten kan werk met werk worden gemaakt en kan 
hetzelfde worden bereikt tegen minder kosten of meer worden bereikt tegen gelijke kosten. 
 

5.1 Stip op de horizon 
Breda ligt van oudsher op een knooppunt van rivieren en beslaat een groot deel van de 
afvalwaterketen binnen de regio. Door klimaatverandering, verstedelijking en schaarste van 
grondstoffen zal (afval)water in toenemende mate een rol spelen bij de (her)inrichting van de 
stad. In onderstaande toekomstvisie wordt een beeld geschetst van de toekomstige 
(gebruiks)functie en beleving van stedelijk water en de afvalwaterketen in Breda. In het hemel- 
en grondwaterbeleidsplan is een eerste aanzet tot deze visie gegeven. 
 
In 2030 vormt stedelijk water nog meer een duidelijk herkenbaar element in het stedelijk gebied 
van Breda. Het accentueert net als de singels de contouren van de stad en vormt samen met 
groen natuurlijke verbindingen of buffers tussen de gebieden. De waterpartijen en goed 
doorstroomde singels vormen met hun multi-functionele inrichting een perfecte ontmoetingsplek 
voor jong en oud, mens, plant of dier. De groen-blauwe structuren zijn dragers van de stedelijke 
inrichting en waterrecreatie en worden op duurzame wijze in stand gehouden. Ze worden 
gevoed met schoon water, dat gedoseerd en bij voorkeur zichtbaar wordt verwerkt.Groen en 
stromend water hebben een verkoelende werking en dragen bij aan de leefbaarheid van de 
stad. In hoog en droog Breda wordt de bodem via lokale voorzieningen benut voor buffering en 
zuivering van het afstromende regenwater. In de lagere delen wordt het water opgevangen in 
waterpartijen. Op plaatsen waar nauwelijks ruimte is voor water vinden we concentraties van 
groene daken en/of waterpleinen. Water accentueert ook oude historische waarden. 
 
De hoofdwegen leiden extreme hoeveelheden neerslag bovengronds in goede banen naar 
wateropvangplaatsen, terwijl de secundaire wegen het watertransport naar de bodem 
bevorderen. Een doordachte inrichting zorgt voor een laag risico op watervervuiling. 
Voorzieningen om de druk op het watersysteem te verminderen zijn op natuurlijk wijze ingepast 
in de omgeving. De inwoners van Breda zijn zich bewust van het feit dat er kosten zijn gemoeid 
met het hebben en houden van een goede gezondheid en droge voeten. Ze dragen een 
steentje bij door het vuile water gescheiden aan te leveren en hemelwater zoveel mogelijk op 
eigen terrein te verwerken. Het serviceniveau richting de burger bestaat uit een bedrijfszekere 
werking van het ondergrondse afvalwatersysteem tijdens droogweer en een goede 
verwerkingscapaciteit tijdens regenweer. Er is een zekere mate van acceptatie met betrekking 
tot het optreden van water op straat. Door een goede afstemming tussen wegen, groen, 
riolering, oppervlaktewater en bodem zijn er geen problemen ten aanzien van 
grondwateroverlast of verdroging. De waterkwaliteit staat een duik in de singels niet in de weg! 
 
Binnen de afvalwaterketen werkt de gemeente samen met andere partijen aan een voor de 
burger optimale inrichting en beheer en onderhoud van de waterketen.  In plaats van 
normgedreven investeringen wordt ingezet op doelmatige maatregelen. De focus wordt verlegd 
naar afvalwater als grondstof. Kennis en inzicht vormen de basis voor goed asset management. 
Investeringen in een lager drinkwaterverbruik betalen zich binnen een aantal jaren terug en 
worden massaal toegepast. Activiteiten die een risico vormen voor de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater zijn beheersbaar. Door een gezonde balans tussen (her)investeringen, 
onderhoud en te verantwoorden risico’s blijven de waterlasten voor de burger van Breda 
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betaalbaar.  
 
De Bredanaar beleeft het water in Breda en is er trots op! 
 
Met name de ambitie “zwemwaterkwaliteit in de singels” vormt een niet geringe uitdaging gelet 
op de lozingen die er op plaatsvinden. Afstemming met de ambities van het waterschap is een 
vereiste om hier stappen in te zetten. De structuurvisie Breda 2030 en de projecten binnen 
Bruisend Waterplein bieden kansen om de visie vorm te geven. 
 

5.2 Korte termijn doelen 
Passend binnen deze lange termijn visie zijn voor de korte termijn (planperiode 2014-2018) 
doelen gesteld die een impuls moeten geven aan het op lange termijn realiseren van de 
gewenste situatie en doelen gericht op de implementatie van de nieuwe zorgplichten. Dit zijn de 
doelen: 
 Doelmatige inzameling en transport van afvalwater 
 Beperking en projectmatige aanpak structurele (grond)wateroverlast 
 Beperking van de milieubelasting en goede waterkwaliteit 
 Verhoging van de belevingswaarde van water in de openbare ruimte 
 Verhoging van de bewustwording van een duurzame omgang met water 
Bij de behandeling van de drie zorgplichten worden deze doelen nader ingekleurd via een 
beschrijving van de gewenste situatie voor een gekozen ambitieniveau.  
 

5.3 Ambitie 
Gelet op de aankomende piek in rioolvervanging is besloten om de huidige koers voort te zetten 
en ervoor te zorgen dat geen achterstand in rioolvervanging ontstaat. Het tempo van 
rioolvervanging wordt geleidelijk opgeschroefd naar een tempo dat gelijke tred houdt met het 
slijtageproces. We hebben dit in het GRP 2009-2013 het ambitieniveau “”normaal” genoemd. 
De riolen worden, ondersteund met rioolinspecties, op tijd vervangen waarbij er naar wordt 
gestreefd om zoveel mogelijk werk met werk te maken als dit weinig extra kosten met zich 
meebrengt. Bestaande structurele knelpunten worden zoveel mogelijk in combinatie met 
vervangings/renovatieprojecten opgepakt. Er is enige ruimte om projecten betreffende de 
zorgplicht riolering op te pakken.  
 
De komende planperiode wordt benut om geen spijt-maatregelen te bepalen in het kader van 
klimaatverandering en waar nodig deels uit te voeren. Bij dit ambitieniveau wordt op kansrijke 
locaties verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering, maar er is relatief weinig aandacht 
voor het verhogen van de belevingswaarde van stedelijk water. Nieuw- en verbouw vindt 
waterneutraal plaats, ofwel levert geen extra belasting voor het omringende systeem (zowel 
kwantitatief als kwalitatief). Daar waar een hoog milieurendement wordt verwacht worden 
dubbele riolen aangelegd (één voor de afvoer van stedelijk afvalwater en één voor de afvoer 
van hemelwater). Basis voor het treffen van verbeteringsmaatregelen is een goed inzicht in het 
daadwerkelijk functioneren van de riolering en het grondwater. Hiervoor worden 
praktijkmetingen verricht en is het besturings- en informatiesysteem up to date. Via 
samenwerking in de afvalwaterketen worden kansrijke locaties voor grondstoffen- en/of 
energiewinning benut. Op een verkeerd gebruik van de riolering wordt voor knelpuntsituaties 
een handhavingstraject ingezet. Natuurlijke momenten worden aangegrepen om regelmatig te 
communiceren richting bewoners en bedrijven. 
 

5.4 Gebiedsgerichte benadering 
De op handen zijnde Omgevingswet zal naar verwachting leiden tot het opstellen van 
gemeentelijke omgevingsplannen (GOP). In dat kader worden bestemmingsplannen 
geactualiseerd en gebundeld tot gebiedsgerichte programma’s. Ook bij het duurzaam beheer 
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van de kapitaalgoederen van Breda (wegen, bomen, kunstwerken en openbare verlichting) 
vindt differentiatie per gebied plaats. Omdat de burger vertrouwt op een goede werking van de 
riolering wordt voor stedelijk water uitgegaan van een bepaald basisniveau in alle gebieden 
waaraan de systeemwerking tenminste moet voldoen. Voor economisch gevoelige gebieden, 
het historisch stadshart en belangrijke ontsluitingsroutes is gekozen voor een hoger comfort- en 
kwaliteitsniveau. 
 

5.5 Speerpunten 
De terugblik in hoofdstuk vier heeft tot een aantal verbeterpunten voor de komende planperiode 
geleid. Vanuit deze terugblik zijn de speerpunten voor de planperiode 2014-2018 gericht op het 
zo optimaal mogelijk benutten, gebruiken en beheren van het bestaande systeem, het 
verkrijgen van meer inzicht in het functioneren onder extreme omstandigheden en het werken 
aan een heldere afgestemde visie op de inrichting van een gebied/systeem. Om invulling te 
kunnen geven aan doelmatig en duurzaam waterbeheer wordt intensief samengewerkt en actief 
met de burger gecommuniceerd. 
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6 Watertaken 
 

 
In dit hoofdstuk brengen we in beeld wat, gelet op de huidige toestand en functioneren van het 
systeem, binnen de komende planperiode nodig is om invulling te geven aan het ambitieniveau. 
Het gaat hier om alle voorzieningen die stedelijk afvalwater afvoeren naar de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie, alle voorzieningen die hemelwater afvoeren naar de bodem of 
het oppervlaktewater en alle voorzieningen ter regulering van de grondwaterstand. 
 

6.1 Gewenste situatie 
Om de koers te kunnen uitzetten wordt eerst de bestemming bepaald. In onderstaande tabel 
wordt per zorgplicht, conform het gekozen ambitieniveau, weergegeven naar welk 
beschermingsniveau wordt gestreefd en in welk tempo. 
 
Stedelijk afvalwater 

 De inzameling en het transport van afvalwater leiden niet tot stank, hinder of 
waterkwaliteitsproblemen 

 De lozing van stedelijk afvalwater leidt niet tot een versnelde aantasting van de riolering 

 Vuile waterstromen worden zoveel mogelijk ingesloten en apart afgevoerd 

 Drukriolering wordt niet belast met hemelwater 

 Rioolvervanging wordt integraal afgestemd met weg- en wijkreconstructies en 
ruimtelijke ontwikkelingen en gebaseerd op de technische levensduur 

 
Hemelwater 

 Hemelwater wordt zoveel mogelijk op natuurlijke wijze verwerkt via o.a. grindkoffers 
onder de regenpijp, infiltratiestroken, groene daken, afwatering in de berm, 
gecombineerde infiltratie-drainagebuizen 

 Overtollig hemelwater wordt zoveel mogelijk opgevangen in robuuste voorzieningen 
zoals vijverpartijen, laag gelegen groenvoorzieningen of opvangbassins.  

 Af en toe water op straat dat niet leidt tot wateroverlast is acceptabel 

 Economisch gevoelige gebieden, het historisch stadshart en belangrijke 
ontsluitingsroutes krijgen extra bescherming met betrekking tot het optreden van 
wateroverlast 

 Hemelwater wordt zoveel mogelijk bovengronds/zichtbaar afgevoerd in plaats van 
ondergronds via rioolbuizen. 
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Bufferen van hemelwater in vijverpartijen (park Overbos Prinsenbeek) 
 
Grondwater 

 grondwater leidt niet tot (structurele) overlast en vormt geen belemmering voor het 
gebruik van de grond.  

 Waar mogelijk worden kansen gepakt om de natuurlijke grondwateraanvulling te 
verbeteren en/of het grondwater nuttig te gebruiken (energie, koeling, e.d.).  

 Voor de oplossing van knelpunten op particulier terrein wordt lozing van grondwater op 
vuilwater riolering gedoogd indien er geen andere mogelijkheid is. Pas bij 
rioolvervanging wordt een structurele oplossing via investeringen in openbaar gebied 
nagestreefd. 

 
Bedrijfsvoering 

 Voor een goed functionerend rioleringssysteem (tevreden burgers/bedrijven) wordt de 
riolering net op tijd vervangen of gerelined en gebaseerd op onderzoek 

 Via meldingen, metingen en waarnemingen wordt een vinger aan de pols gehouden. 
Hierdoor is differentiatie in beheer en onderhoud mogelijk.  

 Gemeente Breda speelt een actieve rol in het samenwerkingsverband SWWB en zet de 
lijn van actieve communicatie richting burgers/bedrijven door. Het waterloket vormt een 
ideaal instrument voor de verzameling van o.a. meldingen/klachten en wordt geleidelijk 
steeds professioneler ingericht. 
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6.2 De opgave 
 
Nu de bestemming is vastgelegd is duidelijk welke inspanning de gemeente Breda moet leveren 
om dit te bereiken. De benodigde inspanning is in onderstaande onderverdeeld naar de 
verschillende werkvelden. 
 
Aanleg 
In de komende periode zal het aantal in- en uitbreidingen beperkt zijn. In de OAS-studie is 
rekening gehouden met een standstill mbt het aanbod op de zuivering. Een eventuele toename 
van droogweerafvoer dient te worden gecompenseerd met het afkoppelen van 
regenweerafvoer. Gelet op de relatief beperkte toename wordt voor de afvoer van het stedelijk 
afvalwater aangesloten op de bestaande vrij-verval riolering. Het afvalwater wordt hiermee 
afgevoerd naar de RWZI Nieuwveer. Bij in- en uitbreidingen wordt het hemelwater ter plaatse 
verwerkt via de aanleg van hemelwaterverwerkende voorzieningen zoals splitstroken, 
infiltratiekolken, bermen, wadi’s en vijverpartijen. In het geval de lokale omstandigheden de 
verwerking van hemelwater niet toelaten wordt het hemelwater afgevoerd naar het 
dichtstbijzijnde oppervlaktewater. 
  
Vervanging 

De leeftijdsopbouw van de ca. 1100 km aan vrijvervalriolering is weergegeven in onderstaande 

grafiek. 

 

 
 
De riolering aangelegd in de jaren 1950-1960 zal met een gemiddelde levensduurverwachting 
van 60-80 jaar theoretisch als eerste aan de beurt zijn om het komend decennium te worden 
vervangen. Uitgaande van een tempo dat gelijke tred houdt met het tempo bij aanleg betekent 
dit een vervangingsvolume van ca. 15 km/jr. Het rioleringssysteem verkeert, de leeftijd in acht 
genomen, in een redelijk tot goede toestand. Dit is voornamelijk te danken aan de stabiele 
zandondergrond. 
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Vrijvervalriolering 
De toestand van de riolering wordt in de gaten gehouden door regelmatig riool-video-inspecties 
uit te voeren. Van de ca. 1100 km aan vrij verval riolering is inmiddels een krappe 600 km 
geïnspecteerd (ca. 55%). De geïnspecteerde lengte is de werkelijk geïnspecteerde lengte van 
alle strengen waarvan een kwaliteitsindexcijfer is te berekenen. In het geval er slechts een 
meter van een rioolstreng van 50 meter is geïnspecteerd wordt alleen deze ene meter 
meegeteld. Hierdoor valt het inspectiepercentage relatief laag uit. 
Van de geïnspecteerde riolering verkeert ca. 70% in goede staat, ca. 20% in redelijke staat en 
ca. 10% in matig tot slechte staat. Binnen deze laatste categorie valt ca. 40 km in de categorie 
matig en ca. 20 km in de categorie slecht. Om te voorkomen dat gaten in de weg vallen worden 
riolen die aan vervanging toe zijn (categorie matig tot slecht) de komende planperioden 
gerenoveerd. Op basis van levensduur en toestand van het riool dient de komende planperiode 
ca. 10-12 km/jr te worden vervangen/gerelined. Door in de planperiode 2019-2023 het tempo 
nog verder te verhogen kan de vervanging gelijke tred gaan houden met het te verwachten 
slijtageproces (ca. 10-15 km/jr). 
 
Verbetering 
Nadat het integrale rekenmodel gereed is en de berekeningsresultaten zijn vergeleken met 
praktijkmetingen en meldingen ontstaat inzicht in locaties waar verbetering van de hydraulische 
en bergingscapaciteit gewenst is. Eventueel benodigde verbeteringen kunnen worden ingepast 
bij reconstructies. De reconstructiewerkzaamheden kunnen, afhankelijk van een kosten-baten 
analyse, worden gecombineerd met afkoppeling van hemelwater en de aanleg van een 
seperaat hemelwaterriool en eventuele ontwateringsvoorzieningen. Vanuit de waterkwaliteit ligt 
er eveneens geen directe opgave. Een lijst van lozingspunten is opgenomen in bijlage 7. 
Ter verbetering van de ontwatering dienen bij rioolvervanging in IJpelaar drainageleidingen 
bijgelegd (20 km). Ook in Ruitersbos, Montensbos en in de Lassuslaan dient drainage te 
worden bijgelegd. 
 
Beheer 
De beheeractiviteiten voor de komende planperiode zijn gericht op een goed functionerende 
riolering (ambitieniveau normaal). De opgave bestaat eruit om de beheeractiviteiten zodanig te 
spreiden in tijd en ruimte dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De 
beheermaatregelen zijn gericht op een zo optimaal mogelijke benutting van de bergings- en 
afvoercapaciteit van het rioleringssysteem. Dit betekent dat wortelschermen worden gefreesd, 
het rioolslib uit waterpartijen wordt gebaggerd en de huisaansluitleidingen worden gecontroleerd 
op verkeerde verbindingen. 
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Verwijderen ingegroeide boomwortels 
 
 

6.3 Aanpak 
In deze paragraaf wordt omschreven hoe invulling wordt gegeven aan de opgave die er ligt voor 
de komende planperiode. Deze strategieën kunnen als gevolg van nieuwe inzichten nog 
wijzigen. 
 



Verbreed GRP Breda 2014-2018 

38 
 

Stedelijk afvalwater 

 Eventuele problemen in de waterkwaliteit worden weggewerkt via optimalisatie van 
bestaande maatregelen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar oplossingen in het 
watersysteem i.p.v. het rioleringssysteem, bijvoorbeeld door meer intensief te baggeren 
ter plaatse van lozingspunten. 
 

Hemelwater 

 Vervuild hemelwater wordt eerst op natuurlijke wijze gezuiverd voordat het wordt 
geloosd op oppervlaktewater 

 Verbeteringsmaatregelen zijn ook gericht op het beperken van het risico op 
wateroverlast bij meer extreme neerslagomstandigheden. 
 

Grondwater 

 Vanuit kostenoverwegingen wordt pas op het moment van rioolvervanging gestreefd 
naar een structurele oplossing. Grondwateroverlast kan wel aanleiding zijn om groot 
onderhoud met voorrang uit te voeren. 

 
Bedrijfsvoering 

 Rioolvervanging wordt integraal afgestemd met weg- en wijkreconstructies en 
ruimtelijke ontwikkelingen 

 Rioolvervanging wordt gebaseerd op basis van toestand en technische levensduur. Ter 
bepaling hiervan worden rioolinspecties uitgevoerd  

 Riolerings en wegbeheer wordt optimaal op elkaar afgestemd zodat  zowel voor wegen 
als riolering het gewenste ambitieniveau wordt behaald (respectievelijk niveau B- voor 
wegen en niveau normaal voor riolering). Om dit te bereiken wordt indien nodig 
voorrang verleend aan andere projecten 

 Voor de verwerking van hemelwater wordt de voorkeursvolgorde vasthouden, bergen 
en afvoeren aangehouden  

 Voor de lozing op riolering is het beleid van de gemeente Breda van toepassing 

 Voor de directe lozing op oppervlaktewater is het beleid van waterschap Brabantse 
Delta van toepassing 

 Voor daken gaat de voorkeur uit naar aanleg van groene daken.  

 Voor verharding gaat de voorkeur uit naar afstroming in de bermen.  

 De ontwikkelende partij houdt bij (her)inrichting van het terrein/perceel rekening in een 
zo vroeg mogelijk stadium rekening houden met grondwater en het Bouwbesluit 

 De voorkeursvolgorde is verhogen waar het kan, bouwkundige aanpassingen waar 
mogelijk, afvoeren waar nodig.In alle gevallen geldt zuiveren waar het moet.  

 De perceelseigenaar is verantwoordelijk voor een goede ontwatering op eigen terrein 

 Bij grondwateroverlast faciliteert de gemeente de perceelseigenaar bij het bedenken 
van doelmatige oplossingen 

 Voor een efficiënt beheer van de publieke ruimte werken de afdelingen Wijkzaken, 
Uitvoering en Stadsingenieurs vanuit een eenduidig toekomstbeeld op taken, rollen en 
verantwoordelijkheden met elkaar samen  

 Meer richten op kerntaken en afstoten van de meeste uitvoerende taken 

 Om de taak als regisseur goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat er voldoende 
kennis aanwezig blijft en wordt ontwikkeld binnen het team stedelijk water.  
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6.4 Werkzaamheden 
De bestemming, de route en de wijze waarop zijn in voorgaande paragrafen bepaald. In deze 
paragraaf wordt een doorvertaling gemaakt naar de watertaken en bijbehorende globale kosten. 
 
Planvorming 
Het Gemeentelijk Rioleringsplan is de enige wettelijk verplichte planvorm die de rioolbeheerder 
de komende planperiode moet opstellen. Om het systeem goed te kunnen beheren en 
doelmatig te kunnen werken is de volgende planvorming nodig: 

 Herberekening functioneren riolering (modelleren, meten en monitoren) 

 Herberekening interactie riolering en oppervlaktewater 

 Operationele plannen 

 Programma groot onderhoud 

 Verkenning klimaateffecten 

 Toepassing assetmanagement (samen met derden) 

 Optimalisatieplan zuiveringskring Nieuwveer 

 Calamiteitenplan riolering 

 Praktische uitwerking meet- en monitoringsplan 
Bij elk initiatief wordt in de planvormingsfase bekeken in hoeverre door herinrichting van de 
openbare ruimte een bijdrage kan worden geleverd aan het verwezenlijken van o.a. de 
watercomponent in de structuurvisie Breda 2030 en projecten onder de paraplu van Bruisend 
Waterplein. 
 
Langs de singels en ten noorden van Breda (rechter oever Mark tot aan Terheijden) liggen geen 
regionale keringen. Eind 2013 zal de studie “Lacunes van Breda” zijn afgerond. In deze studie 
analyseert het waterschap of er op deze locaties risico is op wateroverlast bij een combinatie 
van een hoogwatergebeurtenissen in verschillende watersystemen (T = 100 en T = 2000). Ook 
wordt de mogelijk schade door wateroverlast berekend en wordt een raming gemaakt van de 
kosten van mogelijke maatregelen. Eventuele vervolgstappen worden samen tussen 
waterschap en gemeente uitgewerkt in verdere planvorming. 
 
 
Onderzoek 
Door praktijkmetingen periodiek te analyseren wordt een vinger aan de pols gehouden mbt het 
functioneren van het stedelijk watersysteem. De onderzoeksactiviteiten in het kader van beheer 
en onderhoud worden jaarlijks bepaald. Voor niet-lokatiespecifiek onderzoek wordt de 
samenwerking opgezocht via SWWB waarbij ook continue wordt afgestemd met onderzoek van 
derden. De proefopstelling wordt operationeel gehouden zodat eventuele onderzoeksvragen die 
zich aandienen vrij direct kunnen worden opgepakt. De volgende onderzoeken zijn voorzien 
voor de komende planperiode: 

 Kwaliteitsbeoordeling hoofdriool + huisaansluitleidingen 

 Functioneren riolering/gemalen en (kwaliteit) meetapparatuur 

 Analyse klachten, meldingen, metingen 

 Kansenanalyse grondstoffen- en energieterugwinning 

 Grondwateronderzoek 
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Gemeente Breda maakt onderdeel uit van de Programmaraad Riolering van de TU-Delft. 
Hierdoor blijft de gemeente op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het vakgebied riolering. 
De gemeente stelt naast een financiële bijdrage ook de proefopstelling aan de Slingerweg te 
beschikking en levert materialen aan. Op deze wijze blijft de gemeente optimaal aangesloten bij 
praktijkonderzoek. Via de inzet van afstudeerders kunnen Breda-specifieke onderzoeksvragen, 
die passen binnen het landelijke onderzoeksprogramma, worden opgepakt. Deze actieve 
houding, die bijdraagt aan up-to-date kennis, wordt gecontinueerd gedurende de planperiode 
2014-2018. 
 
Onderhoud 
In de afgelopen planperiode is geïnvesteerd in systemen ter ondersteuning van een effectief 
beheer en onderhoud.  In de komende planoperiode wordt deze investering te gelde gemaakt 
door het te gaan toepassen op beheer en onderhoud. Groot onderhoud in de openbare ruimte 
is leidend voor het onderhoud aan de riolering. Zonodig wordt gerekt of versneld om activiteiten 
samen te laten vallen. Met instandhouding van het benodigde kennisniveau en gebruikmaking 
van buitendienstpersoneel en eigen materiaal/materieel wordt gedifferentieerd onderhoud per 
wijk uitgevoerd. Voor de differentiatie wordt gebruik gemaakt van meldingen/klachten. 
Aangezien de omvang van het areaal en beschikbare middelen in een efficiënte verhouding tot 
elkaar staan wordt het onderhoud aan hoofdgemalen, minigemalen, IBA’s en randvoorzieningen 
in eigen beheer uitgevoerd. 
Op het moment dat rioolvervanging aan de orde is wordt de afweging gemaakt om in plaats van 
te vervangen de buis te relinen. Bij relinen blijft de bestaande rioolbuis behouden en de 
buiswand inwendig verstevigd via een zogenaamde “kous’. Deze kous-techniek is 
kosteneffectief en goed mogelijk indien bijvoorbeeld geen buisverruiming nodig is en de wens 
bestaat om de bovengrond in tact te laten.  In het geval dat (huis)aansluitleidingen ook slecht 
zijn ligt relining minder voor de hand. Reparaties worden uitgevoerd om de restlevensduur van 
het riool op te rekken tot aan het moment van vervanging. 
 
Maatregelen 
Alle benodigde maatregelen worden integraal beschouwd ten opzichte van maatregelen bij 
netwerkpartners. Verbeteringsmaatregelen worden in veel gevallen doorgevoerd in combinatie 
met vervangingswerkzaamheden, wijkverbeteringen en wegrenovatie. De voorkeur gaat uit naar 
goed beheersbare/robuuste maatregelen die eenvoudig zijn te onderhouden. 
In geval van rioolvervanging wordt alleen een apart hemelwaterriool bijgelegd indien afkoppelen 
van verhard oppervlak bijdraagt aan de gewenste emissiereductie en/of hiermee hydraulische 
knelpunten kunnen worden opgelost. In het geval verhard oppervlak op eenvoudige wijze kan 
worden afgekoppeld wordt dit ook uitgevoerd. De voorkeur gaat uit naar maatregelen die de 
belevingswaarde verhogen. 
Bij het treffen van maatregelen wordt ernaar gestreefd om bestaande 
grondwaterverontreinigingen niet te verplaatsen  of deze juist in combinatie met het werk te 
saneren. Bij elke maatregel wordt het bijleggen van drainage overwogen ter 
voorkoming/beperking van grondwateroverlast.  In overlastgevoelige gebieden wordt gekozen 
voor maatregelen die een maximale uitstraling hebben op het beperken van het risico op 
(grond)wateroverlast op particulier terrein. 
 
Aanleg 
Bij nieuwe aanleg van rioleringssystemen wordt gestreefd naar een duurzame inrichting. Dit 
betekent dat schoon en vuil water gescheiden van elkaar worden ingezameld. Het vuile water 
wordt getransporteerd naar RWZI Nieuwveer tenzij lokale zuivering een meer doelmatige 
oplossing vormt. Waar mogelijk worden voorzieningen gecombineerd met benodigde 
maatregelen in omringende wijken. Hemelwater wordt waar mogelijk via de bodem geleid 
(zuivering) of via natuurlijke zuiveringsfilters geloosd op het oppervlaktewater.  
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Bedrijfsvoering 
Voor een goede bedrijfsvoering dienen de beheerbestanden actueel en compleet te zijn. Het 
gaat hierbij niet alleen om rioleringsgegevens, maar ook gegevens mbt ontwateringsmiddelen, 
meetgegevens en meldingen. Om het areaal op orde te houden dienen revisiegegevens 
consequent te worden verwerkt. Het effect van significante in- en uitbreidingen op het 
functioneren van de riolering dient te worden gecontroleerd met gebruikmaking van een 
rekenmodel. Het is zaak om ook dit rekenmodel op orde te houden teneinde een betrouwbare 
basis te hebben. 
Binnen het Samenwerkingsverband Water Midden- en West-Brabant (SWWB) wordt onderzocht 
op welke wijze de gegevens het meest efficiënt op orde kunnen gehouden en welke 
organisatievorm daarbij past. Vooralsnog wordt de huidige wijze van gegevensbeheer 
voortgezet. Meldingen komen centraal binnen en worden volgens standaardprotocol 
afgehandeld.  
De huidige wijze van communicatie wordt de komende planperiode voortgezet. Dit betekent dat 
de burger zo goed als mogelijk wordt geïnformeerd over de zorgplicht riolering en 
uitvoeringswerkzaamheden via de huidige communicatiekanalen.  
Er wordt een applicatie-atlas opgesteld om het landschap aan applicaties goed te kunnen 
beheren en te stroomlijnen. 
 
Juridische zaken/handhaving 
Uit een interne verkenning is gebleken dat er een drietal punten is waar behoefte bestaat om 
strenger toe te zien op een goed gebruik van de riolering. Het gaat om ongewenste  
rioollozingen, het gebruik van vetafscheiders en troep in het riool in de uitgaansstraten. Voor 
ongewenste rioollozingen kunnen eisen worden gesteld stellen via de toestemming 
rioolaansluiting, AMvB’s en de omgevingsvergunning. Voor vetafscheiders en troep in het riool 
in de uitgaansstraten is nader onderzoek nodig naar een kostenefficiënte aanpak. Onderzocht 
dient te worden of de rioolheffing als sturend instrument kan worden gebruikt. Dit onderzoek 
wordt opgepakt in het kader van het programma “Lean”. 
 
Bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering is gericht op integraal beheer. Er wordt van bestemmingsplan tot 
overdrachtsmoment actief afstemming gezocht met de andere beheerders in de openbare en 
ondergrondse ruimte en waar nodig en mogelijk advies uitgebracht. Om deze actieve adviesrol 
te kunnen uitoefenen en integraal te kunnen toetsen dient tijd beschikbaar te zijn. 
 
Samenwerken 
Breda is een actieve partner binnen het samenwerkingsverband die gepaste rollen oppakt. Bij 
elke voorgenomen activiteit of initiatief wordt een bewuste afweging gemaakt of deze zich leent 
om samen met netwerkpartners op te pakken. Ook tussen de interne afdelingen wordt goed 
samengewerkt, zo pakt de afdeling Wijkzaken bijvoorbeeld taken op van de directie 
ontwikkeling. 

 
6.5 Resultaatgericht werken 
De afgelopen decennia is de opgave voor stedelijk waterbeheer (aanzienlijk) complexer 
geworden. Het accent verschuift van een monodisciplinaire aanpak naar een meer 
geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak. De vraag is niet meer alleen of alle afzonderlijke 
objecten in voldoende staat verkeren, maar of het geheel de gevraagde prestaties levert in 
termen van verwachte maatschappelijke meerwaarde. Om deze reden bestaat behoefte om niet 
meer uit te gaan van een inspanningsverplichting, maar uit te gaan van een 
resultaatsverplichting. Een dergelijke omslag vereist een beschrijving van door mens en 
rioleringssysteem te leveren prestaties en daarbij behorende beoordelingsgrondslagen. Naar 
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verwachting zal deze benadering leiden tot jaarlijkse operationele (wijk)gerichte plannen om de 
prestaties tijdig te kunnen evalueren en hierop bij te sturen. 
 
Het beschrijven van te leveren prestaties past goed in het programma-akkoord van gemeente 
Breda, waarin de burger centraal staat. Om deze reden heeft gemeente Breda bij het opstellen 
van dit vGRP meegedaan aan een pilot-project van Stichting RIONED en STOWA. Daarin is 
gezamenlijk met een aantal andere gemeenten gezocht naar een wijze waarop de 
resultaatsverplichting het beste kan worden vormgegeven. In bijlage 6 zijn hiertoe de 
beschermingsniveaus gedefinieerd. Het beschermingsniveauniveau is een kwalitatieve 
omschrijving van hetgeen de burger mag verwachten vanuit de rioleringszorg. 
 
Om te kunnen beoordelen in hoeverre gemeente Breda presteert conform de beschreven 
beschermingsniveaus zijn meetbare beoordelingsgrondslagen nodig. De 
beoordelingsgrondslagen bestaan uit een omschrijving van de te leveren prestatie. Zolang het 
systeem presteert conform de beoordelingsgrondslagen is er geen directe reden om in te 
grijpen/bij te sturen. Het overschrijden van een beoordelingsgrondslag kan worden beschouwd 
als een soort van alarmbel waarbij de rioolbeheerder kan gaan bijsturen via bijvoorbeeld 
voorlichting, extra onderhoud, het verrichten van nader onderzoek of verbeteringsmaatregelen 
e.d. De beoordelingsgrondslagen zijn opgenomen in bijlage 6.  
 
De komende planperiode kan worden beschouwd als een proefperiode om te zien hoe een 
dergelijk nieuwe systematiek in de praktijk uitwerkt. Het gebiedsdeel “centrum” vormt de 
proeftuin voor het beschrijven en monitoren van de prestaties. Doordat in voorgaande 
planperiode is geïnvesteerd in informatiesystemen kan de komende planperiode worden benut 
om de geleverde prestaties te vergelijken met hetgeen is afgesproken. Complicerende factor 
hierbij is echter wel dat de prestaties vaak pas over een lange(re) termijn zijn te meten. Denk 
hierbij aan een zware bui die maar eens in de zoveel tijd valt. 
 

6.6 Bewust omgaan met water 
In bijlage 8 is een communicatieplan opgenomen behorend bij het VGRP 2014-2018. In het 
communicatieplan zijn activiteiten opgenomen om het beleid onder de aandacht te brengen van 
burgers en bedrijfsleven en een meer bewuste omgang met water te promoten. De 
communicatie wordt jaarlijks op grond van keuzes en inhoud van dat jaar verder ingevuld. 
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7 Kosten en opbrengsten 
 

 
Goed rioolbeheer kost veel geld. In 2014 geeft de gemeente Breda € 14 miljoen uit aan de 
exploitatie van de riolering en kapitaallasten van investeringen. Geld dat via de rioolheffing door 
de burgers en bedrijven van de gemeente bijeen wordt gebracht. Om de doelen die in dit vGRP 
zijn vastgesteld te bereiken zijn de volgende maatregelen voorzien: 

 verbeteringsinvesteringen voor binnen de planperiode noodzakelijke maatregelen 
(verbeteren); 

 jaarlijkse investeringen voor vervangingen en renovaties (in stand houden); 

 jaarlijks terugkerende maatregelen voor beheer en onderhoud (onderhouden). 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de benodigde middelen om invulling te kunnen geven aan 
goed en doelmatig rioolbeheer. 
 

7.1 Personeel 
De huidige formatie van de binnendienst voor het uitvoeren van watertaken bedraagt 12 fte. 
Voor de uitvoering van taken geldt dat ambtelijk de regie wordt gevoerd en dat een deel van de 
werkzaamheden wordt uitbesteed. Hierbij valt te denken aan zaken zoals onderzoek, 
projectvoorbereiding, directievoering en toezicht. De formatie is verdeeld over 5 fte binnendienst 
(2 adviseurs, 2 technisch specialisten en 1 element manager), 1 vacature voor technisch 
specialist en 6 fte buitendienst (3 monteurs, 3 technisch medewerkers). Met de huidige formatie 
en uitbesteding van werkzaamheden is het mogelijk om invulling te geven aan het 
ambitieniveau “normaal” (voortzetten huidige koers). Naarmate de hoeveelheid rioolvervanging 
toeneemt zal de formatie meer onder druk komen te staan. Via invulling van de bestaande 
vacature voor een technisch specialist kan dit worden ondervangen. 
 

7.2 Uitgaven 
Voor het kostenoverzicht wordt onderscheid gemaakt in exploitatiekosten en 
investeringsuitgaven.  
Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten 
voor een goed en doelmatig rioolbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven 
aan het jaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden 
jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal 
en uitbreiding van werkzaamheden als gevolg van Wet Verbrede Watertaken. Door efficiënter te 
werken kan de noodzakelijke prijsstijging worden beperkt. 
 
Investeringen bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en 
verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting). Investeringsuitgaven zijn uitgaven 
voor zaken die meerdere jaren meegaan. De kosten/jaarlijkse lasten die daaruit volgen kunnen 
bestaan uit rente en afschrijvingen. Verbeteringsinvesteringen betreffen maatregelen om de 
doelen te realiseren en om te voldoen aan de wettelijke eisen.  
 
Vervangingsinvesteringen betreffen de jaarlijkse uitgaven voor vervanging van versleten riolen 
(inclusief onderdelen). Dit zijn noodzakelijke en onvermijdelijke maatregelen. De rente en 
afschrijving op deze vervangingsinvesteringen worden kapitaallasten genoemd. 
De benodigde tijdsbesteding en middelen voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden 
met betrekking tot waterkring de Baronie en SWWB zijn in het financiële plaatje opgenomen. 
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Uitgangspunten 
Ten behoeve van de financiële doorrekening zijn de volgende aannamen/uitgangspunten 
gehanteerd: 

 de beschouwde periode loopt van 2013-2077; 

 de afschrijvingsmethode van geactiveerde investeringen is lineair; 

 de afschrijvingstermijn van de investeringen bedraagt 30 jaar; 

 de rente op geactiveerde investeringen en negatieve saldi van reserves / voorzieningen 
bedraagt 4,5% (nominaal). Voor een juiste verrekening van de kapitaal- & rentelasten 
worden deze gecorrigeerd op basis van een aangenomen inflatiepercentage van 1,5%, 
resulterend in een rekenrente van 3,0% (reëel); 

 aan de rioolheffing wordt een vast bedrag aan BTW doorbelast à € 1,2 miljoen. Dit 
bedrag wordt niet geïndexeerd. 

 
 

7.3 Toerekening van kosten 
Met de rioolheffing kan de gemeente de kosten verrekenen die zij maakt om haar zorgplichten 
na te komen. Kosten mogen alleen via de rioolheffing worden verrekend als de te bekostigen 
activiteiten de rioleringszorg dienen. In geval van activiteiten die meerdere doelen dienen moet 
de gemeente deze toedelen aan de verschillende doelen. De toerekening en de onderbouwing 
daarvan wordt duidelijk vastgelegd in dit vGRP.  
  
De rioolheffing wordt in de gemeente Breda gebruikt voor de bekostiging van: 

 zorgplicht stedelijk afvalwater 

 zorgplicht hemelwater 

 zorgplicht grondwater 
 
Het gaat hierbij in eerste instantie om de investeringsuitgaven en exploitatiekosten die verband 
houden met het in stand houden van een goed functionerend systeem. Concreet zijn dit kosten 
gerelateerd aan rioolaanleg, rioolvervanging, rioolverbetering, beheer en onderhoud, 
planvorming en onderzoek, communicatie, juridische en facilitaire zaken. De omzetbelasting die 
als gevolg van de Wet op het btw-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit dat fonds 
valt ook onder deze kosten. 
 
De nieuwe gemeentelijke watertaken en de toenemende verwevenheid van onder- en 
bovengrondse infrastructuur voor de zuivering en verwerking van overtollig hemelwater leiden 
tot meer activiteiten die elkaar raken en hiermee elkaar mogelijk kunnen versterken. Over de 
toerekening van kosten zal in de loop van de jaren meer jurisprudentie gaan ontstaan. Om 
ervoor te zorgen dat het rioleringssysteem goed blijft functioneren is de grens opgezocht van 
wat mag worden toegerekend aan de rioolheffing. Hierdoor blijft de rioleringszorg zo goed 
mogelijk verzekerd. 
 
Combinatie rioolvervanging en wegonderhoud 
De gemeente betaalt bij reconstructie vanuit de rioolheffing de kosten van de bovenliggende 
verharding mits de wegvervanging geen onderdeel uitmaakt van cyclisch (groot) onderhoud. Bij 
rioolvervanging wordt ook het wegcunet en het tijdelijk dichtblokken van de bestrating vanuit de 
rioolheffing betaalt. Indien de huisaansluitleidingen worden vervangen worden de herstelkosten 
van het trottoir ook uit de rioolheffing bekostigd. De bijdrage vanuit de rioolheffing is gelet op 
een geaccepteerde bandbreedte maximaal. 
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Baggeren en onderhoud stedelijke waterpartijen 
De jaarlijkse baggerkosten bedragen ca. 0,4 miljoen euro. Ervan uitgaande dat een groot deel 
van het slib wordt aangevoerd vanuit de lozingspunten riolering wordt ca. 60% van deze kosten 
bekostigd uit de rioolheffing. De bijdrage vanuit de rioolheffing is,  gelet op een geaccepteerde 
bandbreedte,  maximaal. 
 
Veegkosten 
De jaarlijkse veegkosten bedragen ca. 3,2 miljoen euro. Ervan uitgaande dat een deel van het 
straatvuil leidt tot rioolslib en verontreiniging van het oppervlaktewater wordt ca. 21% van deze 
kosten bekostigd uit de rioolheffing: ca. 0,67 miljoen euro.  
 
Kolkenzuigen 
Kolkenzuigen is volledig verhaalbaar via de rioolheffing. De bijdrage vanuit de rioolheffing is 
100% en dus maximaal. 
 
Onderhoud bermen en bermsloten 
Met name in het buitengebied zijn langs gemeentelijke wegen veel bermsloten in (gedeeltelijke) 
eigendom van de gemeente. Het onderhoud van de walkant en de sloten zelf is te zien als een 
activiteit die een relatie heeft met de zorgplicht hemelwater. In het geval het reguliere 
onderhoud aan bermsloten en/of duikers onvoldoende is om een betrouwbare afwatering te 
garanderen is het plausibel de extra onderhoudskosten onder de rioolheffing te brengen. Hoe 
lager het kwaliteitsniveau van onderhoud des te hoger de benodigde bijdrage vanuit de 
rioolheffing om een goede werking te kunnen garanderen. Het  
bijschaven van bermen ten behoeve een goede afwateringssituatie wordt toegerekend aan de 
rioolheffing. De kosten voor het onderhoud van natuurvriendelijke oevers/helofytenfilters die een 
positieve bijdrage leveren aan de waterkwaliteit worden  ook toegerekend aan de rioolheffing. 
 
Aanleg en onderhoud waterpasserende verharding 
In het nieuwe hemel- en grondwaterbeleid is een koers uitgezet naar meer duurzame 
alternatieven voor de omgang met hemelwater. Voor wegen betekent dit de toepassing van 
waterpasserende bestrating en de toepassing van infiltratiekolken. De meerkosten van deze 
voorzieningen dienen volgens het hemel- en grondwaterbeleidsplan te worden gefinancierd 
vanuit de positieve effecten op de aanleg van kleiner gedimensioneerde voorzieningen. Gelet 
op de beperkte financiële speelruimte kan bekostiging van waterpasserende verharding en 
infiltratiekolken vanuit de rioolheffing ertoe leiden dat meer wegen op dergelijke wijze kunnen 
worden uitgevoerd.  
 
Onderhoud bermsloten/duikers/waterspeelaanleidingen 
Het onderhoud van bermsloten, duikers en waterspeelaanleidingen wordt bekostigd vanuit het 
projectgebonden budget voor invulling van de zorgplicht hemelwater. 
 
 

7.4 Opbrengsten 
In de gemeente Breda wordt door gebruikers van de riolering (particulieren, bedrijven en 
instellingen) aan de gemeente een rioolheffing betaald voor het uitvoeren van de taken 
behorende bij de afval-, hemel- en grondwaterzorgplicht. Ook de kosten voor de heffing en 
invordering van de rioolheffing en oninbare vorderingen moeten worden gedekt uit de 
rioolheffing. 
 

Uitgangspunten 
Ten behoeve van de financiële doorrekening zijn de volgende aannamen/uitgangspunten 
gehanteerd: 
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 De totale bruto heffingsinkomsten (exclusief kwijtschelding) voor 2013 bedragen 
13,8 miljoen euro; 

 De totale kwijtschelding voor 2013 bedraagt 0,6 miljoen euro (ca. 4,4% van de bruto 
inkomsten). Dit percentage is jaarlijks opgenomen als mindering op de totale 
heffingsinkomsten.   
 

Het totaal heffingseenheden per 1/1/2013 bedraagt 81.180. 

 

 Per 1/1/2013 waren er 77.406 particuliere heffingseenheden (heffingsinkomsten gedeeld door heffing).  

 Voor de bedrijfsmatige heffingseenheden zijn de heffingsinkomsten voor 2012 per categorie gedeeld 

door de heffing voor particulieren. Dit resulteert in een jaarlijks aandeel van de bedrijven dat equivalent 

is aan 3.774 particuliere eenheden. Dit aantal equivalente eenheden blijft in de gehele beschouwde 

constant; aangenomen is dat een verdere toename in heffingseenheden alleen plaatsvindt bij de “echte” 

particuliere eenheden. 

 

In de berekeningen is rekening gehouden met een toename van het aantal particuliere 

heffingseenheden.  

 In 2013 t/m 2020: 500 eenheden (Waterakkers), ca. 63 per jaar. 

 In 2021 t/m 2030: 4265 eenheden, ca. 426 per jaar. 

Totale stijging t/m 2030: 4765 eenheden. (Structuurvisie 2030: 189.000 inwoners  toename 

van 10.860 inwoners ten opzichte van 2013  2,28 inwoner per heffingseenheid) 

 

Het saldo van de bestemmingsreserve bedraagt per 1 januari 2013 € 510.000,- 

Om positieve saldi van reserves / voorzieningen op een gelijk waardeniveau te houden wordt 

hieraan jaarlijks 1,5% rente (nominaal) toegerekend. Dit resulteert na inflatiecorrectie in een 

reële rente van 0,0%. 

 
7.5 Financiering 
 
Voor de financiering van de rioleringszorg zijn verschillende scenario’s denkbaar. Net als in het 
voorgaande vGRP is uitgegaan van het kapitaliseren van de investeringen. 
 
Uitgangspunten berekeningen  

 de rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn:  de geraamde opbrengsten mogen 
de geraamde lasten niet overstijgen (artikel 229b Gemeentewet); 

 de eindsaldi van de reserve/voorziening dienen aan het eind van de beschouwde 
periode minimaal nul te zijn; 

 alle uitgaven en inkomsten zijn uitgedrukt op een vast prijspeil (2014); 

 voorzieningen en reserves mogen niet negatief staan. 

 

De factoren die de rioolheffing beïnvloeden worden in het navolgende puntsgewijs behandeld. 

 

Afvalwaterakkoord 

In het door waterschap en gemeente ondertekende afvalwaterakkoord is opgenomen dat 

partners binnen een termijn van een half jaar na het sluiten van dit akkoord alle bestaande 

afspraken/overeenkomsten die betrekking hebben op de doorvoer in heroverweging nemen. 
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Het stopzetten van de regeling betekent een eenmalig benodigde stijging van de rioolheffing 

met ca. 2% per huishouden.  

 

Slijtageproces 
De ondergrondse riolering is onderhevig aan een sluipend proces van slijtage. Het is zaak om 
de riolering tijdig te vervangen om instortingsgevaar te voorkomen. Om problemen tijdig te 
onderkennen dienen rioolinspecties te worden uitgevoerd. Ook dient een zekere spreiding in de 
tijd te worden nagestreefd met betrekking tot rioolvervanging. Hiermee worden 
investeringspieken voorkomen en kan worden meegelift met andere ontwikkelingen. In de 
aankomende jaren zal het investeringsvolume moeten toenemen om een goed riool te 
behouden. Dit zorgt ervoor dat in de aankomende jaren de rioolheffing redelijk moet stijgen (ca. 
5-6% per jaar, inclusief inflatie). Daarnaast blijft er de mogelijkheid om mee te liften met 
wijkreconstructie, wanneer de riolering binnen 10 jaar beneden het kwaliteitsniveau komt.  
 

Opbouw rioleringsreserve 
In de planperiode 2009-2013 is met het oog op tempering van de rioollasten ingeteerd op de 
rioleringsreserve. Daarbij is, in de periode 2009-2010, niet gekozen voor een structurele 
verhoging van de rioolheffing maar voor een eenmalige donatie vanuit de algemene middelen. 
De bestemmingsreserve riolering stond per 1 januari 2013 op ca. € 0,5 miljoen terwijl tenminste 
1 miljoen nodig is om calamiteiten op te vangen. 
 

Kwijtschelding 

Een deel van de huishoudens heeft kwijtschelding van de rioolheffing. Naarmate de rioolheffing 

en het aantal huishoudens toenemen zal het bedrag van de kwijtschelding toenemen. Het totale 

bedrag bedraagt ca. 4,4% van de totale heffingsinkomsten, in de planperiode gemiddeld ca. 

€ 0,70 miljoen euro per jaar. Dit bedrag wordt gecompenseerd via de andere huishoudens en 

drukt dus op de rioolheffing. 
 

Rioolheffing 
Voor de financiering van de rioleringszorg zijn in het vGRP een drietal scenario’s doorgerekend  
Scenario 1. Voortzetten huidige koers (activeren investeringen) 
Scenario 2. Voortzetten huidige koers + jaarlijks sparen voor piek in rioolvervanging 

(tariefegalisatie) 
Scenario 3. Overgaan naar een combinatie van sparen, direct aflossen en activeren 
Voor het resultaat van de drie financiële scenario’s wordt verwezen naar bijlage 9. Het resultaat 
van scenario 1 is in het navolgende samengevat weergegeven. 

 
Volgens financieel scenario 1 is in 2014 een stijging nodig van 5,65% (inclusief inflatiecorrectie 
van 1,5%). In de jaren daarna fluctueert het stijgingspercentage tussen de 4-7%. Er wordt 
hierbij niet gespaard voor toekomstige uitgaven. Verder zijn de grenzen opgezocht voor 
hetgeen via de rioolheffing kan worden opgehaald ter bekostiging van de rioleringszorg en 
daarmee verwante zaken. 
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De tariefsontwikkeling voor voortzetting van de huidige koers is in onderstaande tabel 
weergegeven voor de komende planperiode (2014-2018). Gedurende een periode van 63 jaar 
zijn de inkomsten gelijk aan de uitgaven. Het verloop van de rioolheffing is in onderstaande 
tabel weergegeven: 
 

Rioolheffing eenheid 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Categorie I perceel  € 169,92   € 179,52   € 192,00   € 201,12   € 211,92   € 223,20  

Categorie II perceel  € 356,88   € 377,04   € 403,32   € 422,52   € 445,20   € 468,72  

Categorie III m3  €     0,35   €     0,37   €     0,40   €     0,41   €     0,44   €     0,46  

Categorie IV m3  €     0,32   €     0,34   €     0,36   €     0,38   €     0,40   €     0,42  

 
De rioolheffing loopt verder op tot een bedrag van € 283 in 2023. De bestemmingsreserve riolering blijft 
ongeveer gelijk aan ca. € 1,2 miljoen. Aan het einde van de levenscyclus bedraagt de rioolheffing € 851 in 
2077 en is de bestemmingsreserve riolering als gevolg van renteopbrengsten ca. € 2,7 miljoen. De 
restschuld is gelijk aan € 516 miljoen. 
 

 
 
Met de blik op de korte termijn gericht is er geen directe reden om af te stappen van de huidige wijze van 
financieren. Met de blik op de lange termijn gericht is het advies om geleidelijk over te stappen naar een 
vorm waarbij wordt gespaard voor toekomstige uitgaven. Door te sparen kunnen investeringen direct 
worden afgelost. Dit leidt op de langere termijn tot een lagere rioolheffing en verlaging van de restschuld. 
Het gebruik van een spaarvoorziening in combinatie met een variabele afschrijvingstermijn biedt de 
mogelijkheid om geleidelijk over te stappen van lenen naar direct betalen. Het is de kunst om tussen 
inkomsten, direct betalen en sparen de ideale combinatie te vinden waarbij lasten en inkomsten op 
jaarbasis aan elkaar gelijk zijn. Het verschil tussen inkomsten, exploitatielasten en geplande investeringen 
maakt dat er kan worden gespaard of niet. Door op strategische momenten versneld af te lossen wordt de 
meest ideale situatie bereikt. 
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Bijlage 1, Begrippenlijst 
 
Aanbod op AWZI 
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de AWZI. 
 
Afvalwaterakkoord 
Een akkoord tussen waterschap en gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en 
afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met 
uitwisseling van (meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of 
calamiteiten, enzovoort. 
 
Afvloeiend hemelwater 
Neerslag die tot afstroming komt. 
 
Afkoppelen/niet-aankoppelen 
Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak 
loskoppelen en aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten 
van afvoerend verhard oppervlak op een vuilwatersysteem. 
 
Afnamehoeveelheid 
De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden. 
 
Afvalwater 
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 
 
Afvalwatersysteem 
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, 
gemalen, persleidingen, AWZI) 
 
Afvalwaterzuiveringinrichting (AWZI) 
Een inrichting (werk) waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de 
verontreinigingen. 
 
Algemene regels 
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). 
Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert 
voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. 
 
Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP. 
Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de AWZI wordt 
getoetst voor de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan 
bevat in de regel verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de 
wensen/eisen van gemeente en waterbeheerder. 
In een verbreed BRP zijn de zorgplichten grondwater en hemelwater meer expliciet uitgewerkt. 
 
Bedrijfsafvalwater 
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of 
grondwater is. 
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Drukriolering 
Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen 
wordt verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied. 
 
DWA-systeem 
Zie vuilwatersysteem. 
 
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)/verbreed GRP 
Een strategische nota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de 
komende planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het 
rioleringssysteem. Het GRP is een verplicht planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de 
toekomst Omgevingswet). 
In een verbreed GRP zijn de watertaken mbt de zorgplichten grondwater en hemelwater 
concreet uitgewerkt. 
 
Gemengd rioolstelsel (GEM) 
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en 
afgevoerd. 
 
Gescheiden rioolstelsel (GS) 
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden 
Ingezameld en afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, (een groot deel van) 
het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
 
Groene berging 
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater. 
 
Grondwater 
Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie. 
 
Hemelwatersysteem 
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van hemelwater. 
 
Hoofdrioolgemaal 
Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het 
afvalwater wordt getransporteerd naar een AWZI. 
 
Huishoudelijk afvalwater:  
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke 
werkzaamheden. 
 
Hydraulische afvoercapaciteit 
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren . 
 
IBA 
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een verbeterde septic-
tank. 
 
Industrieel afvalwater 
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven. 
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Ingrijpmaatstaf 
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen 
moeten worden opgesteld. 
 
Inspecteren 
Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten. 
 
Openbare riolering 
Het gedeelte van de buitenriolering  in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste 
gevallen is dit de gemeente). 
 
Overlastfrequentie 
Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt 
als gevolg van o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit. 
 
Overnamepunt 
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem 
van het waterschap. 
 
Persleiding 
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder 
overdruk wordt afgevoerd. 
 
Randvoorziening 
Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van 
vuil en/of bergen van overtollig afvalwater . Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter 
verbetering van de waterkwaliteit. 
 
Regenwaterriool 
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater. 
 
Regenwatersysteem 
Zie "RWA-systeem". 
 
Regenwateruitlaat 
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene 
berging. 
 
Regenweerafvoer (rwa) 
Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater. 
 
Relinen 
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de 
vorm van een in te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de 
buis duurzaam herstelt. 
 
Retentiebassin 
Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater. 
 
Riolering 
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het 
transport van afvalwater. 
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Rioleringsbeheer 
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem. 
 
Rioolheffing 
De belasting die burgers en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de 
riolering. De heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing 
wordt geheven wegens het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De 
rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het afvoeren van rioolwater afkomstig van de 
gebruiker van een onroerend goed. 
 
Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP 
In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd. Het 
bevat o.a. onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. 
In een verbreed RBP is het onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en 
grondwatervoorzieningen. 
 
Rioolbeheerder 
Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal 
een gemeente). 
 
Rioolgemaal 
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater. 
 
Riooloverstortput 
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater 
loost op een voorziening of direct op oppervlaktewater. 
 
Rioleringssysteem 
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater. 
 
RWA-systeem 
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater. 
 
Stedelijk afvalwater 
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend 
hemelwater, grondwater of ander afvalwater. 
 
Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM) 
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening 
met als doel vuilemissiereductie. 
 
Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS) 
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt 
naar de AWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater. 
 
Verhard oppervlak 
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het 
rioleringsssysteem. 
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Vrijvervalriolering 
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de 
zwaartekracht. 
 
Vuilemissie 
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via 
riooloverstortputten wordt geloosd op oppervlaktewater. 
 
Vuilwaterriool 
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. 
 
Vuilwatersysteem 
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk 
afvalwater. 
 
Waarschuwingsmaatstaf 
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader 
onderzoek benodigd. 
 
Water-op-straat 
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te 
staan of dat regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of 
belemmerde afvoercapaciteit. 
 
Wateroverlast 
Het verschijnsel dat "water op straat" overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder 
(langdurige onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning). 
 
Zorgplicht stedelijk afvalwater 
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat 
vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. 
 
Zorgplicht hemelwater 
De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor 
zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of 
in het oppervlaktewater te brengen. 
 
Zorgplicht grondwater 
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van 
maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 
grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het 
treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie 
behoort. 
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Bijlage 2, Gemeentelijke zorgplichten riolering 
 

Zorgplicht stedelijk afvalwater 
De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder 
Omgevingswet). In artikel 10.33 is de wettelijke verplichting vastgelegd: 
 
1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat 
vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een 
openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet. 
 
2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid 
kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, 
waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is 
belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan 
eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt. 
 

Zorgplicht hemelwater 
De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 
3.5  is de wettelijke verplichting vastgelegd: 
 
1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige  inzameling van het afvloeiend hemelwater, 
voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of 
in het oppervlaktewater te brengen. 
 
2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde 
hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende 
maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet 
na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld 
hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 
 

Zorgplicht grondwater 
De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 
3.6  is de wettelijke verplichting vastgelegd: 
 
1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van 
maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 
grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het 
treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie 
behoort. 
 
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het 
ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, 
de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater en het afvoeren naar een 
zuiveringtechnisch werk. 
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Bijlage 3, Samenvatting hemel- en grondwaterbeleidsplan 
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Bijlage 4, Afvalwaterakkoord 
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Bijlage 5, Prognose exploitatiekosten en investeringsuitgaven
  
 

Exploitatiekosten 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAAL 

Reinigingsbijdrage € 0,69 € 0,69 € 0,69 € 0,69 € 0,69 € 3,5 

Indirecte kosten 

(doorbelasting) 
€ 2,44 € 2,54 € 2,59 € 2,62 € 2,64 € 12,8 

Directe kosten € 2,33 € 2,33 € 2,33 € 2,33 € 2,33 € 11,7 

Oude kapitaallasten € 6,60 € 6,27 € 5,92 € 5,69 € 5,45 € 30,0 

Nieuwe 

kapitaallasten 
€ 0,94 € 1,72 € 2,52 € 3,33 € 4,15 € 12,7 

TOTAAL € 13,0 € 13,6 € 14,1 € 14,7 € 15,3  

Tabel 1 - Bedragen x 1 miljoen euro, op vast prijspeil 2013 (exclusief loonprijsindex en exclusief BTW) 

 

Investeringsuitgaven 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAAL 

Zorgplicht Afvalwater    

Vervanging 

vrijvervalriolering 

€ 7,75 

(9,7 km) 

€ 8,31 

(10,4 km) 

€ 8,78 

(11,0 km) 

€ 9,25 

(11,6 km) 

€ 9,72 

(12,2 km) 

€ 43,8 

(54,9 km) 

Vervanging 

drukriolering 
€ 0,09 € 0,10 € 0,10 € 0,11 € 0,12 € 0,5 

Vervanging pompen / 

gemalen 
€ 0,16 € 0,18 € 0,19 € 0,20 € 0,21 € 0,9 

Overige vervanging € 0,25 € 0,27 € 0,28 € 0,30 € 0,31 € 1,4 

Maatregelen n.a.v. 

afvalwaterakkoord 
€ 0,10     € 0,1 

Zorgplicht Hemelwater    

Projecten zorgplicht 

Hemelwater 
€ 0,75 € 0,75 € 0,75 € 0,75 € 0,75 € 3,8 

Zorgplicht Grondwater    

Projecten zorgplicht 

Grondwater 
€ 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 5,0 

TOTAAL € 10,1 € 10,6 € 11,1 € 11,6 € 12,1  

Tabel 2 - Bedragen x 1 miljoen euro, op vast prijspeil 2013 (exclusief loonprijsindex en exclusief BTW) 
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Bijlage 6, Prestatie-beoordelingsgrondslagen 
 
Burgers en bedrijfsleven van de gemeente Breda betalen jaarlijks rioolheffing. Met deze 
rioolheffing worden hoofdzakelijk de investeringsuitgaven als gevolg van vervangings- en 
verbeteringsmaatregelen en de exploitatiekosten bekostigd. Met deze inkomsten kan de 
gemeente Breda een bepaald beschermingsniveau bieden richting de burger. Aan de hoogte 
van elk beschermingsniveau hangt een prijskaartje. Hoe hoger het beschermingsniveau des te 
hoger de kosten. Hoe lager de kosten des te meer risico. Gemeente Breda streeft een 
gemiddeld beschermingsniveau na dat overeenkomt met wat maatschappelijk acceptabel is. 
Om aan de basis beschermingsniveaus te kunnen voldoen dienen zowel mens als systeem in 
een bepaalde mate te presteren. Om te kunnen bepalen of de juiste prestaties worden geleverd 
zijn prestatie-beoordelingsgrondslagen nodig. Mocht uit toetsing van de prestatie-
beoordelingsgrondslagen volgen dat een onder- of overmaatse prestatie wordt geleverd dan 
kan daar op worden bijgestuurd. Hierbij dient te worden beseft dat de riolering geen machine is 
die we volledig in de hand hebben. Zo oefenen de gebruikers invloed uit op het functioneren 
(lozing vet, verkeerde aansluitingen, veroorzaken hekgolven e.d.) en zijn er ook partijen die 
schade kunnen veroorzaken door werkzaamheden in de ondergrond (graven, boren e.d.). Ook 
de kraan van boven kunnen we niet dichtdraaien als we dat willen. Tot op zeker niveau kunnen 
we de burger wel beschermen tegen wateroverlast, maar als het extreem lang of hard regent 
kan sprake zijn van overmacht. 

 

Volksgezondheid 
Met de aanleg en instandhouding van riolering wordt de burger beschermd tegen de 
blootstelling aan besmettelijke ziekten zoals cholera. Alleen op het moment dat door langdurige 
of hevige neerslag water op straat kan komen te staan en de riooloverstortputten in werking 
treden bestaat er kans om in contact te komen met vervuild water. Omdat we hemelwaterkraan 
niet zelf kunnen bedienen is water op straat niet helemaal te voorkomen. Zeker in gebieden met 
gemengde riolering wordt afgeraden om kinderen in het water te laten spelen. 
Riooloverstortputten die een gevaar voor mens- en diergezondheid kunnen opleveren zijn in de 
afgelopen planperioden gesaneerd. Zwemwaterlocaties voldoen aan de zwemwaterkwaliteit en 
worden periodiek gecontroleerd. Voor het zwemmen in oppervlaktewater dat niet is aangemerkt 
als zwemwater bestaat een hoger risico op besmetting, zeker direct na het optreden van 
lozingen vanuit het rioolstelsel als gevolg van hevige of langdurige neerslag. Alle  
waterspeellocaties in Breda voldoen aan de eisen voor veiligheid en hygiëne. Het is echter 
onvermijdelijk dat op locaties waar hemelwater in de openbare ruimte wordt opgevangen ook 
straatvuil terechtkomt. 
 
 Te leveren prestatie Basisaanpak Prestatie-

beoordelingsgrondslag 
Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij ondermaats 
presteren 

Waterspeel-locaties Veilige waterspeel-
locatie 

Periodieke keuring Geen herhaalde 
meldingen op dezelfde 
waterspeellocatie 

logboek bijhouden met 
onderhoud,  ongevallen, 
meldingen, klachten, 
vragen e.d. 

Binnen 2 dagen na 
melding probleem tijdelijk 
verhelpen en daarna 
structureel oplossen. 

Openbare weg Visuele hygiënische 
verontreinigingen 
afkomstig uit de 
riolering zijn niet 
acceptabel 
 

Riolerings-berekeningen 
met aan de praktijk 
getoetst rioleringsmodel 

Geen herhaalde 
meldingen op dezelfde 
locatie 

logboek bijhouden met 
onderhoud,  ongevallen, 
meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

Binnen 2 dagen na 
melding  probleem tijdelijk 
verhelpen en daarna 
structureel oplossen. 

Hemelwater-
voorzieningen 
(zoals wadi’s)  

Visuele hygiënische 
verontreinigingen 
afkomstig uit de 
riolering zijn niet 
acceptabel 

Onderzoek naar 
foutaansluitingen 

Geen herhaalde 
meldingen op dezelfde 
locatie 

logboek bijhouden met 
onderhoud,  ongevallen, 
meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

Binnen 2 werkdagen na 
melding wordt de locatie 
gereinigd. Er wordt een 
project opgestart om het 
probleem op te lossen. 

Overstortlocaties Problemen met de 
volksgezondheid 
gerelateerd aan 
overstortlocaties zijn 
niet acceptabel 

Model- en 
praktijkonderzoek 

Geen meldingen van aan 
riolering gerelateerde 
gezondheidsklachten 

logboek bijhouden met 
onderhoud,  ongevallen, 
meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

Na melding wordt 
overstortlocatie onderzocht 
en passende maatregelen 
genomen 
 

Zwemwater Geen risico voor 
volksgezondheid 

Periodieke monstername 
(provincie/ 

Water voldoet aan norm 
voor zwemwaterkwaliteit 

logboek bijhouden met 
onderhoud,  ongevallen, 

Direct na constatering 
gezondheidsrisico bord 
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waterschap) meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

plaatsen, probleem 
oplossen 

Recreatiewater Zeer beperkt risico 
voor volksgezondheid 

Routinematige metingen 
waterschap (indien 
aanwezig) 

Geen riooloverstortings-
gebeurtenissen binnen 3 
dagen op beoogde 
locatie voor vastgesteld 
recreatie-evenement 

Beoordeling op basis van 
neerslag en 
praktijkmetingen 

Direct na beoordeling 
evenement laten 
afgelasten 

Woningen Zeer beperkt risico op 
giftige gassen die via 
riool de woning 
kunnen binnendringen 

Onderzoek calamiteiten, 
opstellen incidentenplan, 
oefeningen, preventieve 
maatregelen op 
risicolocaties 

Geen giftige gassen in 
een woning bij 
calamiteiten of 
werkzaamheden aan het 
riool 

Handmatige 
detectiemetingen 

Direct na constatering 
gezondheidsrisico 
repressieve maatregelen in 
gang zetten 

 

Wateroverlast 
De capaciteit van het rioleringssysteem is vanuit economisch oogpunt beperkt. Hierdoor kan het 
voorkomen dat water op straat optreedt. Via grote afvoerbuizen en riooloverstortputten (“de 
zogenaamde veiligheidskleppen van het systeem”) wordt ervoor gezorgd dat het overtollige 
water zo min mogelijk overlast veroorzaakt. De voornemens in dit GRP voorzien ook in kleine 
aanpassingen in de openbare ruimte om eventueel water op straat richting minder kwetsbare 
locaties af te voeren.  
Water op straat is acceptabel mits het niet te vaak voorkomt. Omdat het historisch stadshart het 
visitekaartje is van Breda wordt een hoger beschermingsniveau nagestreefd. Ditzelfde geldt ook 
voor winkelcentra en economisch kwetsbare gebieden.  
Ernstige hinder in de vorm van bijvoorbeeld forse hoeveelheden ‘water op straat’, ondergelopen 
tunnels of opdrijvende putdeksels wordt acceptabel geacht mits het sporadisch voorkomt en 
niet te lang duurt. Ontsluitingswegen en hoofdroutes van hulpdiensten mogen niet ernstig 
worden gehinderd door water op straat.  
Waterschade is niet acceptabel. Van de burgers wordt verwacht dat zij hun rijgedrag aanpassen 
aan de omstandigheden om te voorkomen dat door hekgolven water de woningen instroomt. 
 
 Te leveren prestatie Basisaanpak Prestatie-

beoordelingsgrondslag 
Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij 
ondermaats presteren 

Water op straat  
en in het openbaar 
groen 

ernstige hinder als 
gevolg van water op 
straat of in het 
openbaar groen mag 
sporadisch 
voorkomen 

Model- en 
meetonderzoek 
 

 ‘water op straat’ met een 
duur van  ca.  
15 –30 minuten komt niet 
vaker voor dan gemiddeld 
3 keer per jaar op dezelfde 
locatie 
 
 

logboek bijhouden met 
onderhoud,  ongevallen, 
meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

Bij overschrijding 
frequentie van optreden 
water op straat traject 
opstarten om probleem 
op te lossen met bij 
voorkeur structurele 
maatregelen 

Water op 
hoofdontsluitings-
wegen 

gevaarlijke situaties 
ten gevolge van water 
op straat zijn niet 
acceptabel 

Model- en 
meetonderzoek. 
Dubbele pompopstelling 
in gemalen plus 
periodiek onderhoud. Op 
risicolocaties putdeksels 
knevelen of roosters 
plaatsen. Risicolocaties 
opnemen in 
incidentenplan riolering 

Risico op opdrijvende 
putdeksels, onderlopende 
tunnels niet groter dan 
gemiddeld 1x per 25 jaar 
per locatie 

logboek bijhouden met 
onderhoud,  ongevallen, 
meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

Handelen vanuit 
oogpunt algemene 
veiligheid in openbaar 
gebied. 
Bij herhaald optreden 
binnen 5 jaar op 
dezelfde locatie komen 
tot een structurele 
oplossing 

Water in de 
woning/bedrijf 

Waterschade of 
wateroverlast die 
waterschade tot 
gevolg heeft is niet 
acceptabel  

Model- en 
meetonderzoek. 
Openbare ruimte 
waterslim inrichten bij 
herinrichtingsprojecten 

Risico op waterschade in 
woningen/bedrijven die 
voldoen aan het bouwpeil 
niet groter dan 1x per 100 
jaar per locatie 

claims op waterschade Handelen vanuit 
oogpunt algemene 
veiligheid in openbaar 
gebied. 
Bij claim op 
waterschade 
onderzoekstraject 
opstarten en handelen 
vanuit zorgplicht 
hemelwater 

 

Grondwateroverlast 
De perceelseigenaar is verantwoordelijk voor een goede ontwatering op eigen terrein. Met de 
aanleg van ontwateringsmiddelen in het openbaar gebied zorgt de gemeente ervoor dat de 
grondwaterstand niet te hoog komt. In geval van grondwateroverlast op een particulier perceel 
brengt de gemeente samen met de perceelseigenaar de situatie in kaart en adviseert de 
perceelseigenaar in deze kwestie. Indien het probleem niet in redelijkheid op eigen terrein 
opgelost kan worden is er een mogelijkheid dat de gemeente de  perceelseigenaar tijdelijk 
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faciliteert door het opvangen van het overtollige grondwater met de bestaande middelen in het 
openbaar gebied. Omdat grondwaterproblemen zich niet van de ene op de andere dag 
voordoen wordt vanuit kostenoverwegingen pas op het moment van rioolvervanging gestreefd 
naar een structurele oplossing.  

 

 
 Te leveren prestatie Basisaanpak Prestatie-

beoordelingsgrondslag 
Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij 
ondermaats presteren 

Grondwaterover- of 
onderlast in openbaar 
gebied 

Ontwateringsniveau 
zodanig dat het geen 
structurele belemmering 
vormt voor het gebruik 
van de openbare grond 
 

Analyse 
grondwaterstanden, 
meldingen 
onderzoeken 

Geen herhaalde meldingen 
van schade door 
grondwateroverlast in 
openbaar gebied. 
 
Grondwaterstand in openbaar 
gebied niet langer dan een 
aaneengesloten periode van 
twee weken boven 70 cm min 
maaiveld 
 

logboek bijhouden 
met onderhoud,  
ongevallen, 
meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

Kleine problemen 
oplossen met lokale 
maatregelen. Grote 
problemen oplossen in 
combinatie met 
reconstructie-
werkzaamheden 

Grondwaterover- of 
onderlast op 
particulier terrein 

probleemeigenaren 
adviseren en indien 
mogelijk en 
noodzakelijk faciliteren 
in het oplossen van 
grondwaterover- of 
onderlastproblemen 

Monitoring 
grondwaterstand 
(basismeetnet) 
en bijhouden 
meldingen 

Gemeentelijke rol wordt 
aantoonbaar opgepakt 

Jaarlijkse evaluatie 
afhandeling 
meldingen 

Actief inspelen op 
situatie 

 

Milieuoverlast 
Voor een goed functionerende riolering zijn o.a. gemalen, retentievijvers en lozingspunten op 
het oppervlaktewater nodig. Dergelijke voorzieningen kunnen geluids-, geur- of  visuele 
hinder/overlast veroorzaken. Om de burger tegen dergelijke vormen van milieuoverlast te 
beschermen wordt bij het ontwerp ervan rekening gehouden met bepaalde normen. Op het 
moment dat tijdens de beheerfase van deze voorzieningen structureel meldingen binnenkomen 
over een bepaalde vorm van hinder/overlast dan onderneemt de gemeente actie in de vorm van 
onderzoek naar mogelijke oorzaken en treft passende beheermaatregelen mits de kosten 
daarvan aanvaardbaar zijn. Waterschap Brabantse Delta bewaakt via routinematige 
praktijkmetingen en ecologische toetsen of de waterkwaliteit en de effluentkwaliteit van de 
RWZI voldoet. Is dit niet het geval dan worden samen met de gemeente 
verbeteringsmaatregelen getroffen. 
De burger kan zelf ook een steentje bijdragen aan een betere waterkwaliteit door zich o.a. te 
beperken in het voeren van eenden en vissen, hondenpoep op te ruimen en geen milieu-
onvriendelijke stoffen te lozen op de riolering. 
 
 Te leveren prestatie Basisaanpak Prestatie-

beoordelingsgrondslag 
Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij ondermaats 
presteren 

Geluidsoverlast Herhaalde overlast niet 
acceptabel 
 

Aandachtspunt bij groot 
onderhoud 

Niet meer dan gemiddeld  
eenmaal per maand 
kortdurend geluidsoverlast 
per locatie (orde-grootte 
30-60 min) 

Analyse meldingen Na melding probleem 
oplosssen 

Geuroverlast Herhaalde overlast niet 
acceptabel 
 

Aandachtspunt bij groot 
onderhoud. 
Problemen met 
stankkleppen 
klachtgestuurd oplossen 
 

Niet meer dan 2% van het 
jaar geuroverlast per locatie 

Analyse meldingen 
 

Na melding probleem 
oplossen 

Visuele hinder Visuele hygiënische 
verontreinigingen 
afkomstig uit de riolering 
zijn niet acceptabel 

Projectmatige verbetering 
van probleemlocaties 

Niet meer dan 2% van het 
jaar visuele hinder op 
dezelfde locatie 

Analyse meldingen 
 

Na melding opruimen vuil in 
openbaar gebied binnen 
maximaal 500 meter 
rondom lozingspunt.  
Starten onderzoek 
mogelijke oorzaken 

Waterkwaliteit Emissies uit 
riolering/RWZI vormen 
geen rem op biologisch 
gezond watersysteem. 
 

Automatisering meetpunten 
lozingspunten en gemalen. 
Uitvoeren van 
optimalisatiestudies en 
aanvullend 
praktijkonderzoek gericht 
op ontlasten kwetsbare 
locaties 

Geen riooloverstortingen 
als gevolg van langdurige  
gemaalstoringen, een 
structureel te beperkte 
innamecapaciteit of fouten 
in automatisering. 
 
Geen lokale 

Periodieke analyse 
routinematige metingen 

Bij constatering ernstig 
gebrek verhelpen eventueel 
defect aan het systeem en 
gebeurtenis evalueren 
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 waterkwaliteitsproblemen 
als gevolg van 
zuurstofloosheid 
 
Bergingscapaciteit is 
optimaal benut 
 

Aanbod op RWZI Geen structureel 
rendementsverlies agv 
hoeveelheid, aard en 
samenstelling afvalwater 
 

Controle op naleving 
beleidsregels 
Afkoppelen hemel- en 
grondwater (mits 
doelmatig) 

Geen overtredingen tav 
algemene regels en 
vergunningen 

Logboek bijhouden en 
trendanalyse aanbod op 
RWZI 

Bij lozing toxische stoffen 
calamiteitenplan riolering in 
werking stellen 
Bij niet naleven 
beleidsregels aanspreken 
partij 

Grondwater/bodem Geen ernstige  
bodemverontreiniging als 
gevolg van riolering 

Bodem- en rioolonderzoek 
verdachte locaties 

Voegen lekken geen grote 
hoeveelheden vuil water 
naar de bodem 

Beoordelen rioolinspecties 
en bodemmonsters 
(experts judgement) 

Bij constatering ernstig 
gebrek repareren riolering 
en afhankelijk van ernst, 
aard en omvang bodem 
schoonmaken 

 

Instortingsgevaar 
Naarmate de riolering ouder wordt neemt de toestand van de riolering af. De buiswand wordt 
door slijtage steeds dunner en door zakkingen/verdraaiingen gaan verbindingen openstaan.  
Niet alleen het instortingsgevaar neemt toe, maar ook het risico op de inloop van zand en 
grondwater wordt groter. Door het riool regelmatig te inspecteren houdt de gemeente een 
vinger aan de pols en grijpt zonodig op tijd in. Via tijdelijke reparaties wordt de levensduur zo 
lang opgerekt totdat zich een gunstig moment voor rioolvervanging aandient. Omdat het nooit 
zeker is wanneer een buis het begeeft is er altijd sprake van een zeker risico. Voor wegen met 
een lage gebruiksfrequentie, lage rijsnelheden en kleine buisdiameters wordt een hoger risico 
genomen dan voor wegen met een hoge gebruiksfrequentie, hoge rijsnelheden en/of grote 
buisdiameters of wegen die een belangrijke economische verbinding vormen. In het eerste 
geval blijft de schade enigszins beperkt mocht er een gat in de weg vallen. Het moment van 
vervanging wordt zolang als mogelijk uitgesteld. In het tweede geval wordt het risico 
geminimaliseerd door tijdig te vervangen. 
 
 Te leveren 

prestatie 
Basisaanpak Prestatie-

beoordelingsgrondslag 
Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij 
ondermaats 
presteren 

Riolering onder 
hoofdontsluitingswegen 

Wegverzakking als 
gevolg van 
rioolinstorting levert 
geen onacceptabel 
veiligheidsrisico 

Gemiddeld 1x per 3 jaar 
inspecteren 

Geen rioolinstortingen Logboek bijhouden Bij constatering 
wegverzakking 
calamiteitenplan 
riolering in werking 
stellen 

Riolering onder overige 
wegen en fietspaden 

Wegverzakking als 
gevolg van 
rioolinstorting levert 
geen onacceptabel 
veiligheidsrisico 

Gemiddeld 1x per 10 jaar 
inspecteren 

Maximaal 1 rioolinstorting per 
jaar per straat 

Logboek bijhouden Bij constatering 
wegverzakking 
locatie direct 
afzetten en 
probleem oplossen 
+ afdoende 
repareren 

Riolering onder voetpaden rioolinstorting levert 
geen onacceptabel 
veiligheidsrisico 

Geen Geen talrijke klachten per 
straat 

Meldingensysteem Na maandelijkse 
analyse meldingen 
probleem oplossen 
+ afdoende 
repareren. Bij risico 
op frequente 
herhaling 
projectmatig 
oppakken. 

 

Langdurige lozingsbeperking 
Om ervoor te zorgen dat proceswater en afvalwater afkomstig van o.a. toilet, douche, 
(vaat)wasmachine ongehinderd kan worden geloosd wordt door de gemeente periodiek 
onderhoud gepleegd aan de rioolgemalen en worden riolen op tijd gereinigd/gefreesd. 
Afhankelijk van het tijdstip van een eventuele storingsmelding wordt de storing binnen een 
(halve) dag verholpen. Feitelijk komt dit erop neer dat vrijwel altijd afvalwater kan worden 
geloosd. Van de burger wordt verwacht dat deze geen middelen loost die het risico op 
verstopping in het riool verhogen, denk hierbij aan zand, kattenbakvulling, vet e.d. 
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 Te leveren 
prestatie 

Basisaanpak Prestatie-
beoordelingsgrondslag 

Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij 
ondermaats 
presteren 

Hoofdriolering Zeer beperkt risico 
op verstopping 
van het hoofdriool 

Regulier onderhoud Geen herhaalde meldingen Logboek Na melding direct 
verhelpen 

Huis- of 
perceelaansluitleidingen 

Gemeente 
verhelpt 
verstoppingen of 
verwijst door naar 
particulier bedrijf 
indien verstopping 
aantoonbaar op 
eigen perceel 

Regulier onderhoud alleen 
in openbaar gebied 

Binnen kantoortijden: 
Storing binnen 4 uur 
verhelpen 
 
Buiten kantoortijden: 
Storing binnen 12 uur 
verhelpen 
 
Bij normaal gebruik riolering 
is risico dat verstopping in 
perceelaansluitleiding 
opnieuw optreedt ca. 10 jaar. 

 Bij structurele 
overschrijding 
reactietijd 
storingsafhandeling 
tijdelijk inschakelen 
extra 
ondersteuning 
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Bijlage 7, Overzicht lozingspunten 
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Bijlage 8, Communicatieplan 
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Communicatieplan VGRP 2014-2018 
 
Inleiding 
Wettelijk gezien is de gemeente verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in werking te 
hebben. Het bestaande VGRP is op 31 december 2013 afgelopen.  
Daarom is er voor de periode 2014-2018 gewerkt aan het opstellen van een Verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). De term verbreed duidt op de verbreding van taken, 
waardoor tegenwoordig sprake is van drie zorgplichten: 

- de zorgplicht stedelijk afvalwater, 
- de zorgplicht hemelwater en 
- de zorgplicht grondwater. 

Met het in stand houden van de riolering en het uitvoeren van de overige taken is veel geld 
gemoeid. De gemeente verkrijgt dit geld door het heffen van rioolheffing op de watergebruikers. 
 
Analyse 
In het VGRP wordt ten aanzien van de zorgplichten omschreven wat burgers en bedrijfsleven 
van de gemeente mogen verwachten met betrekking tot de inzameling en het transport van 
overtollig (afval)water. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat bij nieuw- of verbouw de 
perceelseigenaar op eigen terrein een inspanningsverplichting heeft om op meer duurzame 
wijze om te gaan met water en in de bestaande situatie ook een steentje kan bijdragen een 
meer duurzame leefomgeving. Handelen in de geest van het VGRP vergt een hogere 
bewustwording van water. Om deze reden wordt in de periode 2014-2018 een 
communicatietraject opgestart. Hierbij worden in- en externe partijen vanuit de keten betrokken. 
 
Doelstelling VGRP 
In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan zet de gemeente de koers uit voor de ontwikkeling 
en het beheer van de riolering. Doel van het V-GRP is de twee hoofddoelen “droge voeten” en 
goede volksgezondheid” via strategieën door te vertalen naar een maatregelenprogramma voor 
het instandhouden van het bestaande systeem en richtlijnen voor nieuwe aanleg. In het V-GRP 
wordt ook een wensbeeld geschetst hoe het stedelijk water binnen Breda bijdraagt aan een 
gezonde leefomgeving. 
 
Volgens het VGRP willen we richting de inwoners van Breda het volgende bereiken met 
betrekking tot de drie zorgplichten: 

 stedelijk afvalwater: goed gebruik van de riolering 

 hemelwater: accepteren af en toe water op straat en aanpassen 
gedrag + lokaal verwerken waar mogelijk 

 grondwater: ieder neemt zijn of haar verantwoordelijkheid om 
grondwateroverlast te voorkomen 

Dit moet binnen vijf jaar leiden tot minder pompstoringen, minder meldingen en geen verdere 
toename van de belasting op het rioleringssysteem.  
In zijn algemeenheid willen we ook bewerkstelligen dat water minder als last wordt gezien maar 
meer als lust wordt beschouwd. Water siert de omgeving op, werkt verkoelend, verbindt de 
mensen en biedt volop aanknopingspunten voor recreatie.  
 
Doelgroepen 
Extern 

- Burgers (op basis van verantwoordelijkheidsladder) 
- Specifieke groepen, eigenaars panden, bewoners buitengebied, burgers met ver- of 

nieuwbouwplannen 
- Projectontwikkelaars 
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- Wijk- en dorpsraden 
- Woningbouwverenigingen/-corporaties 
- Waterschap 
- Drinkwaterbedrijf 

 
Educatieve doelgroep 

- Scholieren basis- en voortgezet onderwijs 
 
Intern 

- Collega’s directie wijkzaken 
- Collega’s directie ontwikkeling 

 
Strategie, plan van aanpak 
Met het nieuwe Bouwbesluit en de nieuwe zorgplichten hemel- en grondwater en het daarop 
gebaseerde hemel- en grondwaterbeleid ligt er meer verantwoordelijkheid voor de omgang met 
water bij de perceelseigenaar. Burgers en bedrijven zijn zich beperkt bewust van deze rol. Pas 
bij nieuw- of verbouwsituaties wordt vaak duidelijk hoe de gemeente deze rol wenst te zien 
worden ingevuld. Gelet op de klimaatverandering en de toename van het risico op wateroverlast 
is ook een gedragsverandering van de burger nodig (accepteren van water op straat, 
aanpassen rijgedrag e.d). Verder kan het vanuit het toekomstperspectief wenselijk zijn om de 
waterstromen vanaf de bron nog verder te scheiden (hergebruik grondstoffen, terugdringen 
lozing hormoonstoffen). Dit alles bij elkaar opgeteld zal leiden tot een grotere (benodigde) 
betrokkenheid van burgers en bedrijven. Het is dus zaak om deze partijen op tijd te bereiken en 
bewust te maken van een goede omgang met water in stedelijk gebied. 
De inwoners van Breda zullen meer open staan voor het ontvangen van informatie als deze is 
gekoppeld aan evenementen en/of via verschillende kanalen en op verschillende momenten 
wordt gebracht en herkenbaar is. Met deze gedachte worden vier sporen gevolgd: De week van 
het water (terugkerend evenement), strategische communicatiemomenten, het waterloket 
(continue communicatie) en het gebruik van thematiek (bv. gebruik van een infographic). 
 
Week van het Water 
De Week van het Water staat in het teken van water als verbindend element.  
Zo verbindt de combinatie van water en groen het leven in de stad met het buitengebied. Water 
zorgt voor een meer intensieve beleving van de woonomgeving en biedt talloze kansen voor 
recreatie. Wonen kan niet zonder water; water verbindt de mensen.  Er zijn nog volop kansen 
om meer duurzaam met water om te gaan. Door kansen te pakken en durven te 
experimenteren leren inwoners water beter kennen. 
In de Week van het Water brengen we inwoners bewust in contact met water. Ze ervaren op 
een speelse manier hoe ze met eigen kennis en capaciteit een steentje kunnen bijdragen aan 
een meer duurzame leefomgeving.  Zie “evaluatie Week van het Water 2012” en “Korte 
terugblik Week van het Water 2013”. 
 
Waterloket 
Voor een verbeterde communicatie richting de burger wordt het bestaande waterloket 
www.breda.nl/water verder doorontwikkeld. Bij deze ontwikkeling ligt de focus naast het 
actualiseren van de inhoud op het meer visualiseren van informatie en meer gebruik maken van 
“live” informatie. Voor de visualisatie wordt o.a. gebruik gemaakt van infographics (zie 
voorbeeld), foto’s en video’s . 

http://www.breda.nl/water
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  Voorbeeld infographic (fictieve schets) 
 
Voor de gebruikmaking van “live” data dient het project “Waterakkers” als pilot. Ambitie is om 
sociale netwerken, zoals Yammer & Twitter hierin een rol van betekenis te laten spelen. Hierbij 
valt te denken aan meldingen vanuit de burger (middels een speciale hashtag), onderlinge 
kennis- en nieuwsdeling met collega’s en het meer visueel maken van het belang van 
waterbeheer. 
 
In de week van het water 2012 is een QR-route ontwikkeld met als doel het verhogen van de 
bewustwording van water. De QR-route zal verder worden verbeterd door een koppeling te 
maken met de website. De route wordt uitgebreid met diashows, korte uitlegvideo’s en 
animaties. Deze onderdelen zijn dan ook los van de route via de website te bekijken. Ook kan 
de informatie op de verschillende social media kanalen worden gedeeld. 
 
Communicatiemiddelen 

- Persbericht 
- Week- en wijkbladen 
- Gastlessen op middelbare scholen 
- Aanhaken bij natuurlijke momenten zoals grote rioolvervangingsprojecten 
- www.breda.nl/water 
- Social media 

 
Thematiek 
Door te kiezen voor een specifiek thema en dit blijvend te herhalen wordt water een herkenbaar 
element. Als thema voor de planperiode 2014-2018 is gekozen voor “Water verbindt”. 
 
Door het thema te vatten in een herkenbaar icoon kan dit bij elk communicatiemoment worden 
gebruikt en legt dit telkens de verbinding. 
 
Tijdspad 
De communicatiemomenten worden op natuurlijke momenten ingezet, waarbij “de week van het 
water” leidend is in de planning. De communicatie wordt jaarlijks op grond van keuzes en 
inhoud van dat jaar verder ingevuld. 
 
Budget 
Voor de communicatie van het VGRP 2014-2018 en verhoging van de waterbeleving is een 
jaarlijks bedrag opgenomen van circa € 30.000,-, exclusief 10% onvoorzien. 
 
Meten en evalueren 

http://www.breda.nl/water
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Zie bijlage (evaluatie Week van het Water 2012 en korte terugblik 2013) 
 
Projectorganisatie 
Projectleider  :  Martijn Klootwijk, directie Beheer, afd. Wijkzaken 
Leden :     Bas Hoefeijzers, Michel Moens, Vincent Kuiphuis directie Beheer,   

 afd. Wijkzaken, Marika Rath, NME 
Communicatie :  Servicebedrijf Communicatie 
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Evaluatie Week van het Water 2012 
 

Week van het Water (1)

 
 
Terugblik 

Gemeente Breda heeft van 16 t/m 22 april 2012 de Week van 
het Water georganiseerd. Een week boordevol watergebonden 
activiteiten voor jong en oud. Het is de eerste keer dat de 
gemeente heeft besloten een week volledig in het teken van 
het water te stellen. Via een gevarieerd programma is water 
uitdrukkelijk op de kaart gezet. Doel is om burgers en 
bedrijfsleven meer bewust te maken van water. 
 
 
Opening Week van het Water door wethouder Bergkamp 
(rechts) 
 
Het is geen toeval dat water een plaats heeft verworven in de themaweken van de gemeente 
Breda. Begin 2012 heeft de gemeenteraad het startschot gegeven voor het nieuwe hemel- en 
grondwaterbeleid. Een beleid dat een meer duurzame omgang met water nastreeft. Met het 
nieuwe beleid is de ontwikkelende partij nadrukkelijk aan zet om te kijken of schoon hemelwater 
op eigen terrein kan worden verwerkt voordat het wordt aangeboden aan de gemeente. De 
Week van het Water vormde een unieke gelegenheid om de boodschap over te brengen 
richting burgers en bedrijfsleven. 
 

Onder het mom van “jong geleerd, oud gedaan” 
was er op Bezoekerscentrum Wolfslaar een 
poppenkastvoorstelling “Druppie de goudvis” en 
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konden kleuters zich uitleven op waterspeeltoestellen. Zeer populair was de 
vlottenbouwwedstrijd, deze was na 1 dag al volgeboekt! Voor groepen 4 t/m 8 van het 
basisonderwijs is een nieuw lespakket water gelanceerd. Met dit nieuwe lesmateriaal leren de 
scholieren op speelse wijze o.a. de werking van de kleine en grote waterkringloop. 
Gastles water door wethouder Boelema 
 
Voor de bovenbouw is de unieke wedstrijd “reisje door het riool” georganiseerd, een soort van 
ondergrondse ballonnenwedstrijd. Aan de deelnemende klassen zijn elektronische tracers 
uitgereikt met de boodschap om deze thuis door het toilet te spoelen. Aan diegenen van wie de 
chip het eerste bij de RWZI aankwam is door de wethouder een prijs uitgereikt. De wedstrijd 
vormde overigens een perfecte gelegenheid om scholieren de werking van het rioolstelsel uit te 
leggen. 
 
Kinderen en volwassenen kregen deze week de kans om een kijkje te 
nemen in rioolgemalen, bergbezinkbassins, rioolinspectiebus of op de 
RWZI. Er is een GPS-tocht gemaakt die de wandelaar langs allerlei 
waterobjecten leidt. Via bordjes met een QR-code kon men meer te 
weten komen over het object.  
 

 
 
 
     GPS-rioolobject met QR-code 
 
 
 
 
 
 

Oude Vest riool 

 
Verder waren er boottochtjes over de singels van Breda en was er erg veel animo voor een 
rioolwandeling door het oudste riool van Breda (Oude Vest).  
 
Gemeente Breda is na de week van het water ook een watertappunt rijker. De Week van het 
Water was voor Breda DuurSaam een mooie gelegenheid om de stad dit cadeau aan te bieden. 
Het watertappunt is geplaatst in park Valkenberg. Hier worden festivals gehouden, maar ook 
forensen, toeristen, joggers, fietsers en kinderen kunnen er vanaf nu hun flesje vullen. Via 
Stichting Join the Pipe wordt voor elk nieuw watertappunt een watertappunt in een 
ontwikkelingsland gerealiseerd. Een mooi burgerinitiatief! 
 
Bestuurders van waterkring de Baronie en raadsleden waren van de partij bij de excursie op de 
zuivering met aansluitend de formele weekafsluiting door bestuurders van waterschap en 
gemeente. De afsluiting werd opgeluisterd door een foto- en videocompilatie van de activiteiten 
die week (zie ook www.breda.nl/water).  
 
Reacties 
Gelet op het aantal aanmeldingen en de enthousiaste reacties kan worden gesproken over een 
geslaagde onderneming. Ook de drie betrokken wethouders kijken met een goed gevoel terug 
op de Week van het Water. De week vormde een mooie aangelegenheid om direct in contact te 
komen met geïnteresseerde burgers en de banden met het waterschap wat verder aan te 
halen. De foto- en filmcompilatie die is gemaakt van de Week van het Water heeft inspirerend 

http://www.breda.nl/water
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gewerkt bij andere gemeenten en benadrukt het exclusieve karakter ervan. Niet eerder is in 
Nederland op dergelijke wijze aandacht gevraagd voor een meer duurzame omgang met water! 
 
Aandacht vanuit de media 
De Week van het Water heeft op diverse momenten de aandacht van de media getrokken. De 
rioolwandeling was het meest besproken programma-onderdeel. In diverse dagbladen (o.a. De 
Stem, Brabants dagblad, Eindhovens? dagblad) is hierover een artikel geplaatst. Omroep 
Brabant heeft zich gemeld en de activiteiten positief onder het voetlicht gebracht. 

 
 
Educatie 
De introductie van een lespakket water is erg gewaardeerd door het basisonderwijs. De 
“ondergrondse ballonenwedstrijd” met als eerste prijs een wandeling door het Oude Vest-riool 
en de GPS-wandeling zijn voor herhaling vatbaar. De speelse wijze waarop de leerlingen in 
aanraking zijn gebracht met de werking van het rioolstelsel heeft veel waardering opgeroepen 
bij de leerkrachten. 
 
Resultaat 

In hoeverre het doel om burgers en bedrijfsleven meer bewust te maken van water is bereikt is 
lastig te zeggen. Bij het jonge publiek is alvast en kiem gelegd voor later, bij de schoolgaande 
jeugd is meer besef voor water gekweekt en op vrijwel alle programma-onderdelen zijn 
volwassenen afgekomen. De Week van het Water was niet alleen leuk en leerzaam. Het heeft 
de binnen- en buitendienst, bestuurders, burgers en bedrijfsleven nog dichter bij elkaar 
gebracht. Het gezamenlijke project heeft tot teambuilding een veel spinoff binnen de gemeente 
geleid. Er zijn heel veel positieve reacties van de burger en Breda is op een positieve manier in 
de pers gekomen. De week vormde een heldere invulling van het werkveld ‘communicatie’. De 
eerste stap op weg naar een meer duurzame samenleving is gezet en vormt een goede basis 
voor verdere uitbouw richting de toekomst. 
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Terugblik Week van het Water 2013 
 
De Gemeente Breda organiseerde van vrijdag 6 tot en met vrijdag 13 september 2013 voor de 
tweede keer de Week van het water. Een week met diverse activiteiten die in het teken stonden 
van ‘water als verbindend element’. Veel inwoners, waaronder ook veel kinderen, namen met 
plezier deel aan de talloze activiteiten. 
 
Bob Bergkamp, wethouder wonen en leven: “Water verbindt het buitengebied met de stad, 
wonen met leven en mensen met elkaar. Water is onmisbaar. Het is belangrijk om hier bewust 
mee om te gaan. Er zijn nog volop kansen om meer duurzaam met water om te gaan in onze 
gemeente. In de Week van het water ervaren inwoners en bedrijven op een speelse manier hoe 
ze met eigen kennis en capaciteit een steentje kunnen bijdragen aan een meer duurzame 
leefomgeving.”  
 
De week begon met het ondertekenen van het Afvalwaterakkoord tussen waterschap Brabantse 
Delta en Gemeente Breda. Deze officiële handeling werd verricht in een niet alledaagse 
omgeving, namelijk in een groot bergbezinkbassin.  
 

 
Opening Week van het water  en ondertekening van het afvalwaterakkoord in bergbezinkbassin 
Hertog Jan-laan 
 
Enkele honderden bezoekers bezochten in Park Valkenberg een watermarkt waar 
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zich presenteerden. Zij lieten zien op welke 
wijze zij zich door water laten inspireren. Ook waren er renballen op de vijver voor de jeugd en 
was het park deze dag vertrekpunt van de fietstocht naar waterzuivering Nieuwveer.  
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De waterballen trokken flink aandacht tijdens de watermarkt 
 
Op Bezoekerscentrum Wolfslaar waren verschillende wateractiviteiten, zoals vlottenbouwen, 
waterdiertjes scheppen, waterwandeling en andere speelse leerzame wateractiviteiten. 
Wethouder Saskia Boelema nam op woensdagochtend op het terrein een watervijzel en 
watertappunt van Join The Pipe in gebruik.  
 

 
Wethouder Boelema neemt de watervijzel in gebruik 
 
Zowel vanuit het speel- als vanuit het waterbeleid wil de Gemeente Breda kinderen meer 
bewust laten omgaan met water en natuurspelen stimuleren. Hiervoor zijn op diverse locaties 
waterspeellocaties aangelegd bestaande uit onder andere stapstenen, speeleilandjes, 
waterpompen en waterspeeltoestellen. De waterspeellocaties dragen bij aan een meer bewuste 
omgang met water en verhogen de leefbaarheid in de omgeving. Tijdens de Week van het 
Water is de eerste waterspeellocatie in Brabantpark officiëel geopend. 
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Waterspeelplaats Brabantpark 
 
In de waterweek zijn er tientallen boottochten gemaakt en konden belangstellenden een kijkje 
nemen in rioolgemalen. De spectaculaire rioolwandeling door het Oude Vest riool, het oudste 
riool van Breda, was net als vorig jaar weer een heuse publiekstrekker.  
 
Ook voor de leerlingen van de basisscholen in Breda waren er volop leuke wateractiviteiten. 
Ruim 500 leerlingen van basisscholen uit Breda kregen een rap-workshop over water en zo’n 
2000 leerlingen deden mee aan een chip-wedstrijd ‘reisje door het riool’. Aan de deelnemende 
klassen zijn elektronische tracers uitgereikt met de boodschap om deze thuis door het toilet te 
spoelen. Via een website konden de chips worden gevolgd. Voor de snelsten was er een prijsje. 
De wedstrijd vormde een perfecte gelegenheid om scholieren de werking van het rioolstelsel uit 
te leggen. In het kader daarvan zijn ook gastlessen ‘water’ gegeven aan de hand van een 
ontwikkeld lespakket Water. De rap-workshop leverde de nodige hilariteit op. Scholieren gingen 
onder professionele begeleiding aan de slag met teksten over water en creëerden op deze 
manier gezamenlijk een unieke waterrap! 
 
De week werd afgesloten met een waterconcert, een gewaagde compositie van gezongen 
waterliederen met ondersteuning van een blaasorkest en videobeelden. 
 
De Gemeente Breda is blij dat zoveel mensen tijdens de waterweek hebben stilgestaan bij het 
bewust gebruik van water voor een duurzame leefomgeving. Gelet op het aantal aanmeldingen 
en de enthousiaste reacties kan worden gesproken over een geslaagde onderneming. De Week 
van het Water was niet alleen leuk en leerzaam. Het heeft de ambtenaren, bestuurders, burgers 
en bedrijfsleven nog dichter bij elkaar gebracht. Door tijdig te starten met de voorbereidingen is 
het mogelijk gebleken om diverse initiatieven goed op elkaar te laten aansluiten. Voor meer 
informatie zie www.breda.nl/water. 
 

http://www.breda.nl/water
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Bijlage 9, Financiële scenario’s 
 
Ter bepaling van de hoogte van de rioolheffing zijn in het vGRP drie scenario’s doorgerekend. 
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:  

 de rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn:  de geraamde opbrengsten mogen 
de geraamde lasten niet overstijgen (artikel 229b Gemeentewet); 

 de eindsaldi van de reserve/voorziening dienen aan het eind van de beschouwde 
periode minimaal nul te zijn; 

 alle uitgaven en inkomsten zijn in de financiële berekeningen uitgedrukt op een vast 
prijspeil (2014); 

 voorzieningen en reserves mogen niet negatief staan; 

 bij de directe afschrijvingsmodellen geldt bovendien dat de tijdelijk niet afgeboekte 
(delen van) de vervangingsinvesteringen (boekwaarde) op een later tijdstip vanuit de 
spaarvoorziening (versneld) worden afgeboekt. 

 Ambitieniveau normaal 

 
Op financieel vlak spelen er 3 ontwikkelingen. Ten eerste zal door slijtage van de riolering en 
als gevolg van de toename in tempo waarmee destijds riolering is aangelegd het 
vervangingsvolume de komende planperiode(n) toenemen. Aangezien een groot deel van de 
rioolheffing bestaat uit vervangingskosten en de kapitaallasten daarvan zullen de kosten, 
uitgaande van kostendekking, noodzakelijkerwijs moeten blijven stijgen. De 
investeringsuitgaven stijgen in de periode 2014-2018 van ca. €10 naar ca. €12 miljoen euro 
(tabel 1). De exploitatiekosten (incl. kapitaallasten van nieuwe vervangingsinvesteringen) 
nemen in diezelfde periode toe van ca. €13 naar €15 miljoen. Dit is met name het gevolg van de  
kapitaallasten. 
 
Met de geprognosticeerde stijging van de rioolheffing in de aankomende jaren wordt een begin 
gemaakt met het aanpakken van de vergrijsde riolering. Voor de jaren daarna zal tevens een 
verdere stijging benodigd zijn om het riool op orde te houden. 
 
Tabel 1: Investeringsvolumes komende planperiode 

Investeringen 
[jaar] 

Investeringsvolume 
[M€] 
 

Te vervangen 
rioollengte 
[km] 

2014 10,1 9,7 

2015 10,6 10,4 

2016 11,1 11,0 

2017 11,6 11,6 

2018 12,1 12,2 

 

In 2012 is door de gemeenteraad besloten om weer wat “vet op de botten” te kweken. In de 

planperiode 2009-2013 is met het oog op tempering van de rioollasten drastisch ingeteerd op 

de bestemmingsreserve riolering. De bestemmingsreserve riolering stond per 1 januari 2013 op 

ca. € 0,51 miljoen terwijl tenminste 1 miljoen nodig is om calamiteiten op te vangen. Met de in 

gang gezette ombuiging nadert de bestemmingsreserve riolering eind 2014 weer de gewenste 

ondergrens van één miljoen euro. 
 
Tot op heden is altijd uitgegaan van het activeren van vervangingsinvesteringen. Hierdoor 
neemt de schuldenlast langzaam toe en wordt een aanzienlijk deel aan rentelasten betaald. 
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Voor een meer duurzame financiering is het wenselijk om de rentelasten terug te dringen en de 
restschuld te verkleinen.   
 
Voor een prognose van het verloop van de rioolheffing na 2014 is in dit vGRP uitgegaan van de 
volgende scenario’s: 
1. Voortzetten huidige koers (activeren investeringen) 
2. Voortzetten huidige koers + jaarlijks sparen voor piek in rioolvervanging 

(tariefegalisatie) 
3. Overgaan naar een combinatie van sparen, direct aflossen en activeren 
 
Voor alle drie de scenario’s geldt dat de grenzen zijn opgezocht voor hetgeen via de rioolheffing 
kan worden opgehaald ter bekostiging van de rioleringszorg en daarmee verwante zaken. 
 
scenario 1 
De financieringsmethode voor scenario 1 is gelijk aan de huidige financieringswijze. Het geld 
voor nieuwe investeringen wordt geleend en in dertig jaar afbetaald. Het stijgingspercentage 
voor de rioolheffing bedraagt 5,65% voor 2014 en fluctueert daarna tussen de 4-7%. De 
voorgestelde rioolheffing voor 2014 is opgenomen in de belastingverordening 2014. 
De tariefsontwikkeling voor voortzetting van de huidige koers is in tabel 2 weergegeven voor de 
komende planperiode (2014-2018). Uitgangspunt voor dit scenario is dat na 2014 de 
bestemmingsreserve gelijk blijft (jaarresultaat = 0). 
 
Tabel 2: Verloop rioolheffing 2013-2018 financieel scenario 1, ambitieniveau normaal. 

Rioolheffing eenheid 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Categorie I perceel  € 169,92   € 179,52   € 192,00   € 201,12   € 211,92   € 223,20  

Categorie II perceel  € 356,88   € 377,04   € 403,32   € 422,52   € 445,20   € 468,72  

Categorie III m3  €     0,35   €     0,37   €     0,40   €     0,41   €     0,44   €     0,46  

Categorie IV m3  €     0,32   €     0,34   €     0,36   €     0,38   €     0,40   €     0,42  

 
De rioolheffing loopt in dit scenario verder op tot een bedrag van € 283 in 2023. De 
bestemmingsreserve riolering blijft ongeveer gelijk aan ca. € 1,2 miljoen. Met deze financiële 
methode is een schatting gemaakt van de rioolheffing aan het einde van de levenscyclus, die 
bedraagt in 2077 € 851 met een restschuld van € 516 miljoen.  
 

scenario 2 
In het tweede scenario wordt vastgehouden aan een jaarlijks stijgingspercentage van 5,65% 
(inclusief inflatiecorrectie). Hierdoor wordt gedurende een periode van 10 jaar meer geld 
opgehaald dan nodig. Deze extra inkomsten vormen een spaarbedrag dat vanuit de 
bestemmingsreserve riolering of tariefegalisatievoorziening kan worden aangewend om na de 
stijgingsperiode het tarief te egaliseren.  
Met deze financiële methode is een schatting gemaakt van de rioolheffing aan het einde van de 
levenscyclus, die bedraagt in 2077 € 807 met een restschuld van € 516 miljoen. De 
bestemmingsreserve riolering neemt toe tot € 80 miljoen in 2040 om daarna weer af te nemen 
tot nul. 
 
scenario 3 
In het derde scenario wordt via de zogenaamde ideaal complex methode gebruik gemaakt van 
de toegestane mogelijkheid om de boekwaarde op een later tijdstip (versneld) af te boeken. In 
plaats van te activeren wordt op een later tijdstip versneld afgelost. Dit scheelt aanzienlijk in de 
rentelasten en hiermee de restschuld. Met deze methode blijft het benodigde startkapitaal 
beperkt en loopt de schuld niet steeds verder op, die op de langere termijn leidt tot een lagere 
rioolheffing en/of lagere restschuld. In dit scenario loopt de rioolheffing verder op tot een bedrag 
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van € 365 in 2023. De bestemmingsreserve riolering blijft gedurende de hele periode ongeveer 
gelijk aan ca. € 1 miljoen.  
Met deze financiële methode is een schatting gemaakt van de rioolheffing aan het einde van de 
levenscyclus, die bedraagt in 2077 € 816. In tegenstelling tot scenario 1 & 2 is er geen 
restschuld aan het einde van de levenscyclus. 
 
Afweging 
Uit het verschil tussen scenario 1 en 2 kan worden opgemaakt dat het sneller dan nodig laten 
stijgen van de rioolheffing niet leidt tot een significant lagere rioolheffing. Dit komt doordat het 
investeringsvolume een regelmatig patroon volgt. Omdat er zowel in scenario 1 als 2 niet 
sneller of langzamer wordt afgelost  komen beide scenario’s uit op een restschuld aan het einde 
van een levenscyclus. Sneller aflossen kan alleen door af te stappen van de nu gehanteerde 
vaste afschrijvingstermijn van 30 jaar. In scenario 3 wordt een variabele afschrijvingstermijn 
gehanteerd. Dit heeft een aanzienlijk effect op de restschuld en leidt hierdoor tot een significant 
lagere rioolheffing op de langere termijn.  
 
Met de blik op de korte termijn gericht is er geen directe reden om af te stappen van de huidige 
wijze van financieren. Met de blik op de lange termijn gericht is het advies om geleidelijk over te 
stappen naar een model met variabele afschrijvingstermijnen. Hierbij kan worden aangesloten 
op de lijn die wordt gekozen voor de financieringswijze voor duurzame kapitaalgoederen. 
 
 


