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Samenhang in het stedelijk waterbeheer 



De kracht van het vGRP 

 

Rol Gemeentelijk rioleringsplan 

• Vastleggen zorgplichten 

• Planmatige uitvoering 

• Voorzieningen 

• Onderbouwing rioolheffing (lange termijn) 

• Regels lozen op de riolering 

• Beleidsafspraken waterschap lozen vanuit 

riolering op oppervlaktewater 



De Omgevingswet 



De Omgevingswet 



120 amvb’s, >100 ministeriële regelingen 

Uitvoeringsregels (AmvB’s) 



Subsidiariteitsbeginsel: 

 

• Gemeenten en waterschappen staan het 

dichtst bij de burger 

 

• Rijk en provincies stellen regels vanwege: 

– Gemeente-overstijgende belangen 

– Internationaalrechtelijke verplichtingen 

– Doelmatigheid en doeltreffendheid 

 
 

Wie regelt wat?  



De Omgevingswet 



De belangrijkste consequenties op een rij: 

 Zorgplichten blijven ongewijzigd 

o  Inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

o  Hemelwaterzorgplicht 

o  Grondwaterzorgplicht 

o  Zuivering stedelijk afvalwater 

o  Regionaal watersysteembeheer (kwaliteit / kwantiteit) 

 GRP niet langer wettelijk verplicht 

o  Omgevingsvisie, omgevingsplan en uitvoeringsprogramma 

  Ontheffing zorgplicht afvalwater buitengebied (GS) vervalt 

 Veranderingen lozingsregelgeving 

o   Meer ruimte voor decentrale regelgeving 

o   Amvb’s nog in de maak! 

 Nog meer afstemming gemeente en waterbeheerder 

 

 

 

 

De Omgevingswet en stedelijk waterbeheer 



Consequenties Omgevingswet 

1. Planverplichting GRP vervalt vanaf 2020 

– Hoe borgen rolverdeling tussen burgers/bedrijven 

en gemeente bij zorgplichten? 

– Hoe borgen afspraken lozingen gemeente en 

waterschap (o.a. overstorten, buitengebied)? 

– Op welke wijze transparante bekostiging 

rioleringszorg (lange termijn doorkijk)  

– Hoe kan invloed worden uitgeoefend op 

besluitvorming (inspraak)?  

 



Consequenties Omgevingswet 

2. Ontheffingsbevoegdheid buitengebied (GS) 

verdwijnt 

– Hoe wordt vastgelegd of de gemeente of de 

perceeleigenaar aan zet is in het buitengebied? 

– Wie bepaalt of de gemeente al dan niet moet 

zorgen voor inzamelen van afvalwater? 

– En hoe is inspraak mogelijk over de keuzes?  

 



Consequenties Omgevingswet 

3. Deregulering algemene lozingsregels 

– Hoe kan voorkomen worden dat deregulering 

leidt tot regulering op lokaal/regionaal niveau 

via gemeentelijke verordeningen en keur? 

 



De valkuil voor de korte termijn… 

Op zoek naar oplossingen in het eigen domein… 

 

Nationale deregulering leidt tot lokale regulering… 



Hoe anticiperen in eigen organisatie… 

Omgevingsvisie 

Programma 

Omgevingsplan 

Algemene 

regels 

Huidige GRP 

 zorgplichten 

 doelen 

 maatregelen 

 middelen 

 instrumenten 

(verordeningen) 

Gemeenteraad 



Hoe anticiperen in regio… 



Tenslotte… 

“Elk nadeel heeft 

een voordeel…”  


