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Onderwerp
Verordening afvoer hemelwater en grondwater

Gevraagd besluit
De raad besluit de verordening afvoer hemelwater en grondwater vast te stellen.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Afkoppelen van hemel- en grondwater gaat uiteraard in gezamenlijk overleg met de particulier of het bedrijf.
De verordening biedt de gemeente de mogelijkheid in specifieke gebieden inwoners te verplichten samen met 
de gemeente het afvloeiend hemelwater en het grondwater niet meer te doen afvloeien in een openbaar 
vuilwaterriool. Het gaat om gebieden waar alleen een droogweer afvalwaterriool (DWA) aanwezig is. Door het 
vaststellen van de verordening afvoer hemel- en grondwater kunnen we in deze gebieden overlast gericht 
oplossen. 

- Oplossen van lokale klachten van wateroverlast
- Regenwater gaat naar sloten of in de bodem
- Rioolgemalen zullen minder stroom verbruiken
- Rioolwaterzuiveringen werken efficiënter. Regenwater verlaagt de temperatuur van afvalwater.
- Een besparing in kosten voor de waterschappen. Een zuivering hoeft minder water te verwerken.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet milieubeheer 
gewijzigd. In artikel 10.32a van de Wet milieubeheer is opgenomen dat gemeenteraden een nieuwe 
bevoegdheid hebben en in het belang van de bescherming van het milieu bij verordening regels kunnen stellen 
aan het lozen van afvalwater op de riolering. Hiermee hebben gemeenten een nieuw instrument gekregen om 
de gemeentelijke watertaken (zorgplichten) vorm te geven. De wet geeft een bevoegdheid. Verplicht 
afkoppelen op grond van de wet milieubeheer mag alleen wanneer dat redelijk is. Het is niet redelijk wanneer 
een inwoner geen andere mogelijkheden heeft. Dit betekent dat gemeenten niet verplicht zijn een verordening 
voor het lozen van afvalwater op de riolering te hebben. Het rioleringsbeleid is neergelegd in het gemeentelijk 
Water- en Rioleringsplan (GWRP).

Over de riolering en de aansluiting van bouwwerken op de openbare riolering staan voorschriften in het 
Bouwbesluit 2003 (BB) en de (Model-)bouwverordening (MBV). De onderhavige verordening is aanvullend en 
komt niet in strijd met plichten die elders zijn vastgelegd. Bij strijd zou de hogere regeling – het Bouwbesluit – 
voorgaan.



Vanuit de Wet Milieubeheer wordt de mogelijkheid geboden bij verordening regels te stellen over het brengen 
van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een rioolvoorziening en over het beëindigen 
van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een rioolvoorziening voor afvalwater.
Hemelwater op een DWA systeem veroorzaakt veelal overlast of kan zelfs schade in een woning tot gevolg 
hebben. Een DWA systeem is niet aangelegd voor de afvoer van regenwater. Voor bepaalde woongebieden is 
het gewenst gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiend hemelwater en het grondwater niet meer te 
doen afvloeien in een openbaar vuilwaterriool.

Wat ging er aan vooraf
De verordening is een uitwerking van het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan gemeente Tynaarlo 2023-2027.
De gemeenten Aa en Hunze en Noordenveld hebben dezelfde verordening vastgesteld.

Hoe informeren we de inwoners?
Voor het vaststellen van de verordeningen is de officiële procedure van toepassing en dat betekent dat
we ze via de gebruikelijke kanalen publiceren. Daarnaast zijn er rondom dit onderwerp kansen op
het gebied van communicatie.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na vaststelling door de raad, per 1 februari 2023.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Maatregelen vallen onder het beleid van het GWRP. De gemeente adviseert en voert in overleg 
werkzaamheden uit. Structureel is hiervoor in het GWRP € 5.000,- beschikbaar. Gaat het om meerdere 
woningen in een gebied, dan wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

P. Koekoek, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 12

Betreft: 

Raadsvoorstel Verordening afvoer hemelwater en grondwater

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overwegende dat:
- inwoners te verplichten samen met de gemeente het afvloeiend hemelwater en het grondwater niet 

meer te doen afvloeien in een openbaar vuilwaterriool;
- de insteek is in gezamenlijk overleg te komen tot een afkoppeling van hemel- en grondwater;
- het hemelwater infiltreert in de bodem of naar sloten gaat;
- de rioolgemalen minder stroom zullen verbruiken;
- de rioolwaterzuiveringen efficiënter gaan werken;

Gelet op artikel artikel 10.32a van de Wet milieubeheer

B E S L U I T:

De raad besluit de verordening afvoer hemelwater en grondwater vast te stellen.

Vries, 14 februari 2023

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

R.J. Puite, griffier


