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Algemene strategische visie 

De afvalwaterketen 

De gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap van Delfland zorgen gezamenlijk voor de 
verwerking van het afvalwater in Maassluis. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, te 
transporteren en te zuiveren. Dit wordt de afvalwaterketen genoemd (zie schema figuur 1).  
Riolering, transportsysteem en zuivering zijn één systeem. Beheer en aanpassingen in het 
rioolsysteem hebben namelijk direct invloed op het beheer van het zuiveringsysteem en vice 
versa. Door de aard van de rioolstelsels wordt in stedelijk gebied ook een groot deel van het 
hemelwater, en mogelijk ook andere waterstromen, via de riolering afgevoerd. Hierdoor is er 
tevens een sterke verwevenheid tussen de afvalwaterketen en het watersysteem 
(oppervlaktewater en grondwater).  
 
Figuur 1: Schema van de afvalwaterketen 

 

Situatiebeschrijving afvalwaterketen Maassluis 

Maassluis heeft elf rioleringsdistricten waarbinnen het afvalwater (ook vanuit de buitengebieden) 
verzameld wordt (zie figuur 2). Drie rioleringsdistricten lozen hun afvalwater in de pompenkelder 
van Delflands eindrioolgemaal “Merellaan”. Via een persleiding wordt in deze pompenkelder 
tevens het afvalwater aangevoerd uit de kernen De Lier en Maasland van respectievelijk de 
Gemeente Westland en de Gemeente Midden Delfland. Het gemaal “Merellaan” verpompt het hier 
verzamelde afvalwater vervolgens via een persleiding in oostelijke richting naar Delflands 
eindrioolgemaal “Maassluis”. Het afvalwater uit de acht overige Maassluise rioleringsdistricten 
wordt op vijf plaatsen direct in de persleiding tussen het gemaal “Merellaan” en “Maassluis” 
geïnjecteerd. Door deze direct inprikkende rioolgemalen zijn het rioolstelsel van Maassluis en het 
transportsysteem van Delfland nauw met elkaar verweven. Handelen in het een heeft direct 
invloed op het functioneren van het ander. Delflands eindrioolgemaal “Maassluis” verzorgt 
tenslotte het transport van het afvalwater uit De Lier, Maasland en Maassluis naar Delflands 
afvalwaterzuiveringsinstallatie “De Groote Lucht” te Vlaardingen. 
 

 

 

 

Hemelwater en rioolvreemd water 
 

Afvalwater 

Watersysteem

DELFLANDGEMEENTE 

Afvalwaterketen

Overstort 

Effluent

Riolering Zuivering
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Figuur 2: Schema afvalwatersysteem Maassluis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELFLAND heeft binnen de gemeente Maassluis in beheer en eigendom: 
a. de persleidingen: - tussen De Lier/Maasland en gemaal “Merellaan”.  
                                - tussen gemaal “Merellaan” en gemaal “Maassluis”. 
                                - tussen gemaal “Maassluis” en de AWZI “De Groote Lucht”.  
b. de nooduitlaat:      - tussen het gemaal “Merellaan” en de Nieuwe Waterweg.  
c. de rioolgemalen:    - “Merellaan” en “Maassluis” 
 
MAASSLUIS heeft in beheer en eigendom: 
a. de persleidingen; - tussen de rioolgemalen en de inprikpunten op Delflands 

persleiding 
             - tussen de rioolgemalen (onderbemaling) en de lozingspunten 
                          - tussen de minigemalen (buitengebieden) en de lozingspunten 
b. div. rioolgemalen:  - 10 st. hoofdrioolgemalen 
                         - 27 st. secundaire rioolgemalen  
                         - 38 st. minigemalen 
c. vrij verval riolering met toebehoren (ruim 90 km) 

Sluispolder West (1) 
(gemengd) 

Sluispolder Oost (2) 
(gemengd) 

Taanschuurpolder (3) 
(gemengd) 

‘t Hoofd (4) 
(gemengd) 

Dijkpolder Oost (5)
(gemengd) 

Kapelpolder (6) 
(gemengd) 

Maassluis West (7)
(gemengd)

Steendijkpolder Noord (8)
(gemengd)

Key & Kramer (9) 
(gemengd) 

Govert v. Wijnkade (10) 
(gemengd) 

Sterreweide (11) 
(verb. gescheiden) 

De Lier / Maasland 

RWZI “De Groote Lucht” te Vlaardingen

Rioolgemaal Maassluis

Rioolgemaal Merellaan
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Gemeenschappelijke doelstelling 

Beide organisaties hebben binnen de afvalwaterketen hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid. 
Gemeenten hebben de zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van afvalwater. 
Waterschappen hebben de zorgplicht voor het verder transporteren en zuiveren van afvalwater. 
Beide partijen hebben echter gezamenlijk de publieke taak om de afvalwaterketen op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten en te streven naar een goede dienstverlening in 
de afvalwaterketen tegen de laagst maatschappelijke kosten. Daarnaast blijkt in de praktijk de 
nauwe verwevenheid tussen het gemeentelijke rioolstelsel van Maassluis en het transportsysteem 
van Delfland. Beide partijen willen hun taken efficiënt en doelmatig kunnen uitvoeren, waarbij de 
kwaliteit wordt gewaarborgd. Daarnaast is er de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de 
inzameling, transport en zuivering van afvalwater op een duurzame wijze uit te voeren (gericht 
op de toekomst). 

Gemeenschappelijke visie 

Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheden en taken en vanuit de verwevenheid van het 
rioolstelsel en het transportsysteem binnen Maassluis hebben de gemeente Maassluis en het 
Hoogheemraadschap van Delfland een gezamenlijke visie opgesteld die kan worden samengevat 
als: 
 
Samenwerken als gelijkwaardige partners binnen de afvalwaterketen aan een 
kwaliteitsverbetering tegen de laagst maatschappelijke kosten.  
 
Onder samenwerking als gelijkwaardige partners wordt verstaan, dat: 

o Partijen door middel van beleidscoördinatie en afstemming elkaar betrekken bij 
werkzaamheden op het gebied van de afvalwaterketen. 

o Bovenstaande visie gezamenlijk wordt doorvertaald naar afspraken en ambities te 
beschrijven in de verschillende modules van het afvalwaterakkoord. 

 
Onder kwaliteitsverbetering wordt verstaan: 

o Voldoen aan de eisen voor lozingen in oppervlaktewater vanuit de riolering en de AWZI, 
zodat kan worden voldaan aan de waterkwaliteitsdoelstellingen uit de Vierde Nota 
waterhuishouding en de Europese Kaderrichtlijn Water. 

o Ontvlechting van watersysteem en waterketen, zoals afkoppelen en aanpak van 
rioolvreemd water. 

o Doelmatig en effectief beheer en onderhoud van de gehele afvalwaterketen. 
 
Onder laagst maatschappelijke kosten wordt verstaan de financiële en sociale kosten die door de 
maatschappij c.q. samenleving moeten worden opgebracht om bovengenoemde 
kwaliteitsverbetering mogelijk te maken. Maatschappelijke kosten hebben dus niet enkel 
betrekking op de financiële gevolgen maar tevens op de sociale gevolgen en het 
maatschappelijke draagvlak.  
Door middel van dit, bestuurlijk gedragen, afvalwaterakkoord maken beide partijen zichtbaar aan 
de maatschappij en haar bestuurlijke vertegenwoordigers waar het in de afvalwaterketen om 
gaat. Zij willen op deze manier aangeven op welke wijze verontreinigingsheffing en rioolrecht zo 
goed mogelijk worden benut. 
Daarnaast zullen de partijen elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van de afvalwaterketen en elkaar actief en in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij 
beleid- en planvorming. 

Inhoud en indeling Afvalwaterakkoord 

Tabel 1 geeft inzicht in wat, volgens de “Handreiking Afvalwaterakkoord” (VNG en UvW, 2003), 
de meest uitgebreide inhoud van een afvalwaterakkoord kan zijn. Tevens is aangegeven wat in 
dit akkoord aan de orde komt, wat in een latere fase aan de orde komt of wat voor Maassluis 
helemaal niet van toepassing is. 
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Tabel 1: Inhoud afvalwaterakkoord op basis van ”Handreiking Afvalwaterakkoord” 
 

Fase A. Rioleringsaspecten 

nu2 later 

1. Stelselkeuze en dimensionering X  

2. Beheer van gemalen en persleidingen X  

3. Basisinspanning en waterkwaliteitsspoor X  

4. Informatievoorziening, meting en registratie van overstorten  X 

5. Timing investeringen en renovaties X  

6. Overnamepunt X  

7. Overzicht beschikbaarheid van middelen (kosten en mensen)  X 

8. IBA’s NVT 

9. Gevolgen van rioolvervanging voor de grondwaterstand  X 

10. Lozingenbeleid op de riolering (deel-)zuivering, afkoppelen X  

11. Grondwater, bronneringswater, saneringswater, bedrijfsafvalwater  X 

12. Aansluitvergunningen om lozingen te reguleren en te controleren.  X 

B. Zuiveringsaspecten 
 

  

1. Keuzen type zuivering  X 

2. Zuiveringsrendement (in relatie tot waterssysteemdoelen)  X 

3. Informatievoorziening, meting en registratie van effluenten en 
omvang van capaciteiten 

 X 

4. Wat wordt centraal en wat wordt decentraal gedaan?  X 

5. Investeringen  X 

 
Dit afvalwaterakkoord is modulair opgebouwd, waarbij per module afspraken en ambities zijn 
vastgelegd. Een module betreft een afgebakend onderwerp of project binnen de afvalwaterketen. 
Per module van het afvalwaterakkoord worden de doelen, aanpak, randvoorwaarden, informatie, 
organisatie, planning en kosten beschreven en bestuurlijk vastgesteld. 

Fasering en beheer 

Dit afvalakkoord markeert de start van de ambitiefase in een samenwerking tussen de gemeente 
Maassluis en Delfland. Een samenwerking die fase voor fase leidt tot een efficiënter en 
doelmatiger inrichting van de waterketen. De fasering is weergegeven in figuur 3 en omvat de 
volgende fasen: 

1. Start-/studiefase: Het uitspreken van een intentieverklaring om samen te werken en de 
aanpak hoe deze samenwerking praktisch ingevuld gaat worden. Aan het eind van deze 
fase is duidelijk wat de huidige situatie is. Deze huidige situatie is al op ambtelijk niveau 
voorbereid en in beeld gebracht in het kader van het GRP en het Basisrioleringsplan. 

2. Ambitiefase: In deze fase worden op basis van feiten doelstellingen geformuleerd volgens 
het “As Low As Reasonably Achievable-beginsel” (ALARA)3  

3. Planfase: Om de doelstellingen te kunnen halen worden projecten, activiteiten en 
maatregelen benoemd. 

4. Realisatiefase: Gemaakte plannen worden uitgevoerd en eindigen in afspraken over 
onderhoud, beheer en de continue verbeteringsaanpak. 

 
                                            
2 In de modules worden de onderwerpen nader toegelicht. 
3 Vrij vertaald: Doelen scherp stellen (zo laag mogelijke norm), maar wel in redelijkheid haalbaar. 
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Figuur 3: Fasering Afvalwaterakkoord 
 

1

Start-/Studiefase Ambitiefase Planfase Realisatiefase

Stelselkeuze en dimensionering

OAS Watersysteem-
doelstelligen Projectplannen Gerealiseerde

projecten

Start-/Studiefase Ambitiefase Planfase Realisatiefase

Aansluitvergunning

… … … …

Start-/Studiefase Ambitiefase Planfase Realisatiefase

Overnamepunt

Situatieschets
+ Objecten
overzicht

Overeen-
gekomen 

doelstellingen

Ambtelijk 
memo

Notariële
akten

1. Start-/Studiefase 2. Ambitiefase 3. Planfase 4. Realisatiefase

Afvalwaterovereenkomst - Fasering

Afvalwaterakkoord –
Start ambitiefase

Intentieovereenkomst

Afvalwaterakkoord-
Start Planfase
Doelstellingen

(ALARA)

Afvalwaterakkoord-
Start Realisatiefase

Programma van 
maatregelen en

projecten

Start samenwerking
Afvalwaterakkoord 

- Startfase
Intentieovereenkomst 

op delen

Afvalwaterakkoord
Definitieve ketenafspraken

Gerealiseerde
projecten

Input voor akkoord

Deze figuur geeft inzicht in de fasering en de wijze waarop meerdere projecten en activiteiten er onder vallen. 
De getoonde projecten zijn voorbeelden.

 
 
Ten behoeve van de actualiteit van het afvalwaterakkoord en de voortgang zal het 
afvalwaterakkoord jaarlijks worden geëvalueerd. Hierbij kunnen de modules worden uitgebreid of 
aangepast op basis van de huidige stand van zaken en voortschrijdende inzichten. Wijzigingen 
vinden plaats met bestuurlijke vaststelling door beide partijen. 
 
Communicatieve aspecten 
In de huidige (amibitie)fase van het afvalwaterakkoord is vooral het draagvlak binnen de eigen 
organisatie en het bestuurlijk draagvlak van belang. Draagvlak binnen Delfland wordt gecreëerd 
door een informatiebijeenkomst en een publicatie in Op Peil. Binnen Gemeente Maassluis zal de 
communicatie op vergelijkbare wijze plaatsvinden. Voor externe relaties, zoals andere gemeenten 
is al aandacht besteedt aan het afvalwaterakkoord in het informatieblad Delflands Peil. 
Bestuurlijk draagvlak voor het afvalwaterakkoord wordt gecreëerd door bestuurlijke vaststelling 
en ondertekening van het akkoord. Voor toekomstige fases in het afvalwaterakkoord zal een 
communicatieplan worden opgesteld. 
 
Juridische aspecten 
Het afvalwaterakkoord is een zakelijke overeenkomst zonder juridische status. Ondertekening 
door en betrokkenheid van de beide colleges zorgen echter voor een zekere borging voor het 
nakomen van de gemaakte afspraken. In geval van geschillen ten aanzien van de inhoud en 
uitvoering van het afvalwaterakkoord zullen deze eerst via het regulier bestuurlijke overleg aan 
de beide besturen worden voorgelegd. Indien gewenst kunnen beide partijen gezamenlijk één 
onafhankelijke derde aanstellen voor een bindend advies. 
 
In het afvalwaterakkoord wordt gesproken over gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden. 
Wettelijk gezien blijven beide partijen echter ook aanspreekbaar op eigen verantwoordelijkheden 
en verplichtingen. Zo blijft Delfland zelf verantwoordelijk voor het zuiveringsbeheer en de 
gemeente voor het rioleringsbeheer. Daarnaast ontslaat de samenwerking beide partijen niet van 
bestaande verplichtingen die zijn opgenomen in vergunningen. Binnen dit afvalwaterakkoord 
wordt daarom bij de verdeling van taken en activiteiten bij de afzonderlijke 
verantwoordelijkheden en verplichtingen aangesloten, zodat mogelijke juridische conflicten 
worden vermeden. Voor wat betreft de Wvo-vergunning voor riooloverstorten heeft het 
afvalwaterakkoord als doel om aan de gestelde eisen uit de vergunning te (blijven) voldoen.  
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Gemeente Maassluis blijft hiervoor (eind)verantwoordelijke. Delfland heeft hierbij zowel een 
controlerende (afdeling vergunning en handhaving) als adviserende en samenwerkende rol (team 
Waterketenmanagement en Technologische Innovatie) rol. 
 
Getekend voor akkoord van gezamenlijke visie en uitwerking: 
 
Overeenkomstig het door het 
College van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden genomen besluit, 
voor dezen, 
Hoogheemraad van Delfland, 

Overeenkomstig het door het 
College van Burgemeester en 
Wethouders genomen besluit, 
voor dezen, 
Wethouder van Maassluis, 

 
 
 
 

 

ir. Th.A. Fransen A.G.M. Keijzer 
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Module 1 Optimalisatiestudie afvalwatersysteem (OAS) 

1.1 Inleiding 

Binnen het leveringsgebied van de AWZI De Groote Lucht spelen een groot aantal 
ontwikkelingen: 

• aanpak van riooloverstorten (basisinspanning en waterkwaliteitsspoor); 
• aansluiting buitengebied (incl. de problematiek rond aansluiting van de glastuinbouw); 
• afkoppelen van verhard oppervlak; 
• renovatie en vergroting van eindrioolgemalen en persleidingen; 
• mogelijke aanpassing van AWZI De Groote Lucht; 
• problematiek van grote hoeveelheden rioolvreemd water in het influent van AWZI De 

Groote Lucht. 
 
Tot voor kort stelden gemeenten en Delfland hun eigen plannen op om binnen de 
afvalwaterketen te voldoen aan de voor hen afzonderlijk geldende eisen. Door de voorgenomen 
maatregelen te optimaliseren zijn er mogelijk kosten te besparen. Dit moet blijken uit een 
optimalisatiestudie met alle gemeenten binnen het leveringsgebied van AWZI De Groote Lucht. 

1.2 Doelstelling 

Realisatie van (water)kwaliteitsdoelstellingen binnen het afvalwatersysteem van AWZI De Groote 
Lucht tegen de laagst maatschappelijke kosten 

1.3 Aanpak 

De optimalisatiestudie zal worden uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase is een Quick Scan om 
de kansen voor optimalisatie te verkennen. Dit vormt de basis voor de bestuurlijke 
besluitvorming voor een eventuele diepgaandere optimalisatiestudie, fase twee, ter bepaling van 
een optimaal maatregelenpakket tegen de laagst maatschappelijke kosten. In fase twee wordt 
ook het waterkwaliteitsspoor meegenomen. Dit afvalwaterakkoord richt zich eerst op fase 1, de 
Quick Scan. In de Quick Scan worden met behulp van modelberekeningen kosten en 
totaalemissies op oppervlaktewater berekend voor de uitgangssituatie (bestaande situatie) en de 
referentiesituatie (situatie na uitvoering van bestaande plannen). Daarnaast worden alternatieve 
scenario’s onderzocht met behulp van iteratieve modelberekeningen. Dit resulteert in één of 
meerdere scenario’s voor optimalisatie. Deze worden geraamd op kosten en totaalemissie op 
oppervlaktewater. De resultaten vormen de basis voor een bestuurlijk akkoord om door te gaan 
met de OAS fase twee of, indien er onvoldoende mogelijkheden bestaan voor optimalisatie, het 
project te stoppen. 

1.4 Randvoorwaarden 

 
Vergunningen 
De optimalisatiestudie dient plaats te vinden binnen de randvoorwaarden die worden gesteld in 
de Wvo-vergunningen voor de riooloverstorten en de AWZI. Hierin is opgenomen dat de emissie 
uit riolering moet voldoen aan de basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor. Voor de lozing van 
effluent vanuit AWZI De Groote Lucht heeft Delfland een Wvo-vergunning bij Rijkswaterstaat. 
Hierin worden kwaliteiteisen gesteld aan het effluent en aan het zuiveringsrendement. 
 
Referentiesituatie Maassluis 
Als referentiesituatie voor de optimalisatiestudie wordt uitgegaan van de maatregelen zoals 
vastgesteld in het GRP Maassluis 2003-2007 en de aanvullende notitie Overzicht maatregelen 
basisinspanning Maassluis. Om maatregelen onderling vergelijkbaar te kunnen maken worden de 
kosten en de vuilemissie voor alle deelnemende partijen opnieuw geraamd op basis van gelijke 
kengetallen. Meer specifieke uitgangspunten worden vastgelegd in een van te voren vast te 
stellen uitgangspuntennotitie. 
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1.5 Informatie 

Afvalwatercapaciteiten Maassluis 
Op basis van het huidige aantal inwoners en bedrijven en de in de toekomst te verwachten 
ontwikkelingen is het afvalwateraanbod van Maassluis vastgesteld voor de huidige situatie (2005) 
met een prognose voor de toekomstige situatie (2010 en 2025), zie tabel 1. Eventuele 
optimalisatiemogelijkheden ten aanzien van het afvalwateraanbod, zoals het afkoppelen van 
verhard oppervlak zijn hierin nog niet meegenomen. In de getallen is ook geen rekening 
gehouden met rioolvreemd water. Daarnaast zal voor de optimalisatiestudie gebruik worden 
gemaakt van de rioleringsgegevens en maatregelen zoals beschreven in het basisrioleringsplan 
en het GRP. 
 
Tabel 1: Overeengekomen afvalwaterhoeveelheden Maassluis (theoretisch bepaalde afvoernorm) 

Droogweerafvoer (DWA) Regenwaterafvoer (RWA) Totaal Jaar 
Aantal 
inwoners 

inwoners 
(m3/h) 

bedrijven 
(m3/h) 

Totaal 
(m3/h) 

Verh. Opp. 
Gem. (ha) 

Verh. Opp. 
VGS (ha) 

P.o.c. 
(m3/h) 

Afvoer 
(m3/h) 

2005 33053 397 43 440 184 5,0 1304 1744 
2010 35393 425 43 468 184 8,5 1314 1783 
2025 41818 502 53 555 184 22,0 1355 1910 

 
Emissieberekeningen 
In 2003-2005 zijn emissieberekeningen uitgevoerd aan het rioolstelsel van Maassluis. Hieruit is 
gebleken welke maatregelen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de basisinspanning. Op basis 
van de emissieberekeningen gaat Gemeente Maassluis voorlopig uit van een gedeelte af te 
koppelen verhard oppervlak (zie module 3), het aanpassen van pompcapaciteiten van 
rioolgemalen binnen de overeengekomen afvalwaterhoeveelheden en de aanleg van een 
bergbezinkbassin nabij Rioolgemaal Merellaan. Tijdens de voorbereiding voor de aanleg van het 
bergbezinkbassin zal worden bekeken in hoeverre de calamiteitenleiding van Rioolgemaal 
Merellaan, thans in eigendom, beheer en onderhoud van Delfland, kan worden ingericht als 
overstortleiding van het bergbezinkbassin. 
 
Rioolvreemd water  
Delfland heeft op basis van gemeten debieten van rioolgemalen in 2003 onderzoek gedaan naar 
de hoeveelheid rioolvreemd water dat wordt aangeleverd op de rioolgemalen en getransporteerd 
naar de AWZI. Op basis van dit onderzoek blijkt dat vanuit Rioolgemaal Maassluis, met rioolwater 
uit De Lier, Maasland en Maassluis, op jaarbasis 60% meer water wordt aangevoerd ten opzichte 
van de verwachte droogweerafvoer op basis van drinkwaterverbruik en bedrijfslozingen. Het 
effect van deze extra afvoer via het afvalwatersysteem wordt meegenomen in de 
optimalisatiestudie. Hierbij zal worden beoordeeld in hoeverre het verminderen van de 
hoeveelheid rioolvreemd water kan bijdragen aan het bereiken van de 
(water)kwaliteitsdoelstellingen. 
 
Basiszuiveringsplan 
Het Basiszuiveringplan vormt het sluitstuk op de rioleringsplannen van gemeenten. Op basis van 
de gegevens en informatie van de gemeenten zal Delfland parallel aan de Quick Scan een 
Basiszuiveringsplan opstellen, waarin de uitgangssituatie en referentiesituatie voor de AWZI De 
Groote Lucht staan beschreven. Dit Basiszuiveringsplan vormt tegelijk de input voor de Quick 
Scan. 

1.6 Organisatie 

Alle deelnemende gemeenten (Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam), 
Delfland en Rijkswaterstaat zullen een afgevaardigde laten plaatsnemen in een ambtelijke 
werkgroep die zorgt voor de inhoudelijke begeleiding van de Quick Scan en de voorbereiding voor 
bestuurlijke besluitvorming. Delfland zal tevens een projectleider leveren voor dit project. De 
feitelijke Quick Scan zal worden uitbesteed aan een adviesbureau. Voor de organisatie van fase 
twee zal naar aanleiding van de resultaten van de Quick Scan een plan van aanpak worden 
opgesteld. 
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1.7 Planning en Kosten 
Overdeel Planning 

Gereed 
Trekker Delfland Maassluis 

OAS Quick Scan (fase 1) 2005 Delfland € 5.0004 € 5.0001 

Waterkwaliteitsspooronderzoek 2006 Delfland € 20.000 € 0 
OAS Variantenstudie (fase 2) 2006 Delfland p.m. p.m. 
Uitvoering maatregelen  2007–2010 Delfland/Maassluis p.m. p.m. 

 
De kosten voor fase 1 (Quick Scan) bedragen ca. € 30.000,-- gelijk te verdelen onder de 
deelnemende partijen (ca. € 5.000,-- per partij). De kosten voor fase 2 blijken uit de Quick Scan 
en een op basis hiervan op te stellen plan van aanpak. De kosten voor het 
waterkwaliteitsspooronderzoek worden bekostigd door Delfland. Voor de bepaling van de kosten 
voor het uiteindelijke maatregelenpakket is het uitgangspunt dat elke deelnemende partij er 
financieel op vooruit moet gaan ten opzichte van de referentiesituatie (huidige plannen). 
Afspraken over de kostenverdeling worden gemaakt nadat meer bekend is over mogelijke 
besparingen. 
 
 
Getekend voor akkoord van gezamenlijke doelstelling en uitwerking: 
 
Overeenkomstig het door het 
College van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden genomen besluit, 
voor dezen, 
Hoogheemraad van Delfland, 

Overeenkomstig het door het 
College van Burgemeester en 
Wethouders genomen besluit, 
voor dezen, 
Wethouder van Maassluis, 

 
 
 
 

 

ir. Th.A. Fransen A.G.M. Keijzer 

                                            
4 Reeds opgenomen in Beheersbegroting 2005 en behandeld in B&W maart 2005 
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Module 2 Uitvoering maatregelen Streng Merellaan - Maassluis 

2.1 Inleiding 

Gemeente Maassluis heeft meerdere malen problemen ondervonden met de afvoercapaciteit van 
haar rioolgemalen op de persleiding Merellaan – Maassluis. Dit werd veroorzaakt door een 
toenemende druk in de leiding als gevolg van een steeds groter wordende aanvoer van 
afvalwater vanuit rioolgemaal Merellaan. Om overlast binnen de Gemeente Maassluis te 
voorkomen kan Delfland de capaciteit van de persleiding niet optimaal benutten. In 2003 hebben 
Gemeente Maassluis en Delfland in een gezamenlijke deeloptimalisatiestudie gezocht naar 
mogelijkheden om de afvoercapaciteit van de persleiding Merellaan – Maassluis te verbeteren 
tegen de laagst maatschappelijke kosten (“Optimalisatie verbeteringsmaatregelen van de 
afvoersituatie van Rioolgemaal Maassluis en de gemeentelijke rioolgemalen”, DHV, 2003). Hierbij 
is gekeken naar investeringskosten, onderhoudskosten en energiekosten over een looptijd van 30 
jaar. Daarnaast is gekeken naar uitvoeringsaspecten, bedrijfszekerheid en toekomstige 
veerkracht van het afvalwatertransportsysteem om op mogelijke capaciteitsuitbreidingen in de 
toekomst voorbereid te kunnen zijn. Op basis van deze afwegingen is gekozen voor een 
maatregelenpakket waarbij de capaciteit van de inprikkende rioolgemalen en een gedeelte van de 
persleiding Merellaan – Maassluis wordt vergroot. 

2.2 Doel 

Vergroting van de afvoercapaciteit van de afvalwatertransportstreng Merellaan – Maassluis, zodat 
afgesproken afvalwaterhoeveelheden kunnen worden afgevoerd zonder problemen voor de 
inprikkende rioolgemalen van Gemeente Maassluis. 

2.3 Aanpak 

Voorbereiden en uitvoeren van voorgenomen maatregelen conform het voorkeursscenario uit het 
rapport “Streng Merellaan – Maassluis, Optimalisatie verbeteringsmaatregelen…” DHV, juni 2003.  

2.4 Randvoorwaarden 

Zie rapport “Streng Merellaan – Maassluis, Optimalisatie verbeteringsmaatregelen…” DHV, juni 
2003. 

2.5 Informatie 

Zie rapport: “Streng Merellaan – Maassluis, Optimalisatie verbeteringsmaatregelen…” DHV, juni 
2003. 

2.6 Organisatie 

Delfland zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van maatregelen aan de persleiding Merellaan 
– Maassluis. Gemeente Maassluis zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van maatregelen aan 
de inprikkende rioolgemalen en de persleiding van Rioolgemaal Weverskade.  

2.7 Planning en Kosten 
Overdeel Planning 

Gereed 
Trekker Delfland Maassluis 

Aanpassen rioolgemalen 2005-2008 Maassluis - 
Verplaatsen inprikpunt 
Rioolgemaal Weverskade 

2006 Maassluis - 
Kosten opgenomen in 

GRP-Maassluis 

Aanleg tweede persleiding 2005-2006 Delfland Kosten opgenomen in 
de meerjarenbegroting 

Delfland 

- 

 
De kosten voor de maatregelen zijn al gereserveerd in GRP Maassluis en in de 
meerjarenbegroting van de AWZI De Groote Lucht. Op basis van indicatieve kostenberekeningen 
in het rapport “Optimalisatie verbeteringsmaatregelen…” (DHV, 2003) bedroegen de 
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investeringskosten na optimalisatie voor aanpassing van gemeentelijke rioolgemalen en de 
aanleg van nieuwe persleidingen € 2,7 miljoen. Vóór uitvoering van de gezamenlijke studie 
werden de indicatieve kosten voor aanpassing van de persleiding Merellaan – Maassluis en 
renovatie van de inprikkende rioolgemalen van Maassluis echter nog geraamd op een bedrag van 
ca. € 4 miljoen. Dit betekent dat samenwerking en optimalisatie tot ca. 25% besparing kan 
leiden. Deze besparingen kunnen worden gerealiseerd, doordat er over een kortere afstand 
nieuwe persleidingen hoeven te worden aangelegd en de aanpassing van gemeentelijke 
rioolgemalen kan plaatsvinden tegelijkertijd met de al geplande renovatie van deze rioolgemalen 
(werk met werk maken). 
 
 
Getekend voor akkoord van gezamenlijke doelstelling en maatregelen: 
 
Overeenkomstig het door het 
College van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden genomen besluit, 
voor dezen, 
Hoogheemraad van Delfland, 

Overeenkomstig het door het 
College van Burgemeester en 
Wethouders genomen besluit, 
voor dezen, 
Wethouder van Maassluis, 

 
 
 
 

 

ir. Th.A. Fransen A.G.M. Keijzer 
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Module 3 Afkoppelen van verhard oppervlak 

3.1 Inleiding 

Sinds jaren wordt de afvalwaterketen ook gebruikt om hemelwater af te voeren. De hierdoor 
optredende piekbelastingen hebben echter een negatieve invloed op het functioneren van 
riolering en afvalwaterzuivering. Gemeente Maassluis heeft in haar GRP het voornemen gesteld 
om in de planperiode tot 2008 binnen Maassluis ca. 16 hectare verhard oppervlak te gaan 
afkoppelen. 

3.2 Doelstelling 

Vermindering van de belasting van de afvalwaterketen met relatief schoon regenwater en 
verbetering van de waterkwaliteit door op de lange termijn (2025) 20% van het aangesloten 
verhard oppervlak van de riolering af te koppelen. 

3.3 Aanpak 

Tot 2010 zal er ca. 16 hectare (8,5%) verhard oppervlak worden afgekoppeld. 12 hectare kan 
worden afgekoppeld gelijktijdig met de herinrichting van de Burgemeesterswijk. De resterende 4 
hectare zal elders worden afgekoppeld. 
Voor de lange termijn zal een afkoppelplan worden opgesteld, waarbij op basis van toekomstige 
ontwikkelingen kan worden bekeken waar de overige 11,5% van het verhard oppervlak kan 
worden afgekoppeld en op welke manier dit het beste kan worden gerealiseerd. 

3.4 Randvoorwaarden 

Afkoppelen van verhard oppervlak kan enkel plaatsvinden als hiermee tevens de kwaliteit van het 
oppervlaktewater kan worden gewaarborgd. Daarom zal voor de nieuwe lozing in 
oppervlaktewater een Wvo-vergunning moeten worden aangevraagd. Randvoorwaarden voor 
afkoppelen met betrekking tot de Wvo-vergunning zijn vastgelegd in de “Beslisboom aan- en 
afkoppelen” (WRW, 2003). 

3.5 Informatie 

Ten behoeve van het afkoppelen is het “Rioleringsstructuurplan Burgemeesterswijk” opgesteld. 
Voor de overige afkoppelprojecten moet nog een rioleringsplan worden opgesteld. Voor een 
rioleringsplan/afkoppelplan zijn de volgende gegevens van belang: 

o Inventarisatie van verhard oppervlak en wijze van afvoer 
o Inventarisatie van de riolering 
o Inventarisatie (grond)waterhuishouding 
o Watervisie Maassluis 
o Toekomstige ontwikkelingen (herinrichtingen, rioolrenovaties, wegreconstructies, etc) 

3.6 Organisatie 

Gemeente Maassluis draagt als rioolbeheerder zorg voor de planvorming, voorbereiding en 
uitvoering van afkoppelprojecten. Delfland treedt hierbij op als adviseur en kan bijdragen in de  
vorm van kennisuitwisseling. Het afkoppelplan zal in een gezamenlijk project worden opgesteld. 
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3.7 Planning en kosten 
Overdeel Planning 

Gereed 
Trekker Delfland Maassluis 

Afkoppelen 12 ha verhard 
oppervlak Burgemeesterswijk 

2005-2010 Maassluis Ca. € 450.0005 Onderdeel 
exploitatiebegroting 
Burgemeesterswijk 

Afkoppelen 4 ha verhard 
oppervlak overige gebieden 

2005-2010 Maassluis Ca. € 150.0005  Kosten zijn integraal 
onderdeel maatregelen 
GRP 

Opstellen afkoppelvisie/-plan  2006 Maassluis € 10.0006 € 10.000 
 
De kosten voor realisatie van afkoppelprojecten komen voor rekening van Gemeente Maassluis of 
het project. De kosten voor afkoppelen kunnen per project erg verschillen en kunnen variëren 
tussen 5-50 €/m2. Delfland draagt bij aan afkoppelen volgens de “Bijdrageregeling afkoppelen”, 
waarvoor per project een aanvraag moet worden ingediend. De bijdrage bedraagt 2-5 €/m2, 
afhankelijk van de wijze van afkoppelen. Aan de bijdrage van Delfland is een maximum gesteld 
van 50% van de totale kosten die verband houden met afkoppelen. Voor het opstellen van het 
afkoppelplan worden de kosten gelijk verdeeld over het aantal deelnemende instanties (50-50%). 
 
 
Getekend voor akkoord van gezamenlijke doelstelling en uitwerking: 
 
Overeenkomstig het door het 
College van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden genomen besluit, 
voor dezen, 
Hoogheemraad van Delfland, 

Overeenkomstig het door het 
College van Burgemeester en 
Wethouders genomen besluit, 
voor dezen, 
Wethouder van Maassluis, 

 
 
 
 

 

ir. Th.A. Fransen A.G.M. Keijzer 
 
 
 

                                            
5 Op basis van Bijdrageregeling afkoppelen verhard; VV besluit 18 september 2003. Onder voorbehoud van 
ongewijzigde voortgang van de regeling en zolang de voorraad strekt. 
6 Reeds beschikbaar gesteld in VV besluit d.d. 18 september 2003 (bijdrage aan gemeentebrede afkoppelplannen), 
op te nemen in beheersbegroting 2006.  



 19

Module 4 Pilot Beheer en onderhoud 

4.1 Inleiding 

Delfland en Gemeente Maassluis beheren en onderhouden elk hun eigen gemalen en 
persleidingen. Handelen van de ene partij (onderhoudsniveau, aan/uitschakelen van gemalen, 
gemaalcapaciteit enz.) heeft invloed op het beheer en onderhoud van de andere partij. Dit blijkt 
uit de problemen zoals beschreven in module 2. Delfland en Gemeente Maassluis zijn 
voornemens een pilot te starten om de voor- en nadelen van een overname van het beheer en 
onderhoud van gemeentelijke rioolgemalen door Delfland te onderzoeken. In deze pilot wordt 
ervan uitgegaan dat de financiële en milieutechnische verantwoordelijkheid van het beheer en 
onderhoud  bij de gemeente blijft  

4.2 Doelstelling 

We verwachten de volgende voordelen in de pilot te kunnen behalen: 
• kwaliteitsverbetering door opname in de KAM7-processen van Delfland; 
• processturing in één hand, dus meer invloed en inzicht in het totale systeem;  
• betere benutting van specifieke kennis van hoogwaardige installaties; 
• het ontstaan van een gunstig klimaat voor verdere samenwerking; 
• schaalvoordelen en een minder kwetsbare organisatie van de afvalwaterketen. 

 

4.3 Aanpak 

Het project start met een verkennende fase, waarin belangen, draagvlak, visie en succes- en 
faalfactoren, omvang van de pilot, bedrijfsmiddelen, risico’s en organisatorische consequenties 
worden onderzocht.  Deze fase wordt afgesloten met een go/no go besluit over organisatorische, 
technische en financiële uitgangspunten en een voorgenomen tijdpad. Het besluit wordt 
vastgelegd in een intentieovereenkomst als onderdeel van het afvalwaterakkoord. 
Bij een go besluit, worden vervolgens bovenstaande aspecten uitgewerkt en aangevuld met alle 
andere aspecten, waarover afspraken moeten worden gemaakt. Dit betreft ondermeer de 
overleg- en verantwoordingsstructuur, rapportageafspraken en transitiestrategie. Deze 
uitwerkingsfase wordt afgesloten met een go/no go besluit, dat wordt vastgelegd in een 
samenwerkingsoveréénkomst als onderdeel van het afvalwaterakkoord. Daarmee is de 
voorbereiding afgerond en wordt gestart met de uitvoering. 

4.4 Randvoorwaarden 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering is een voortdurende alertheid op ambtelijk en bestuurlijk 
draagvlak, op adequate communicatie met alle directe betrokkenen en, specifiek in de 
voorbereiding, duidelijkheid over elkaars belangen en belangrijke aandachtspunten van belang. 
Gelet op de organisatorische consequenties zal periodiek overleg plaatsvinden over de voortgang 
van en de keuzes in het project. 

4.5 Informatie 

De eerste fase van het onderzoek is onder andere bedoeld om inzichtelijk te krijgen welke 
informatie nodig en beschikbaar is. 

                                            
7 KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu 
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4.6 Organisatie, planning en kosten 

Het tempo van de voorbereidingsfase wordt bepaald door de mate, waarin beide partijen 
capaciteit vrij kunnen maken voor dit proces en slagvaardigheid in de besluitvorming. 
 
Gewenste doorlooptijd: 12 maanden 
Start:    september 2005 
Rapportage en 1e besluit: voorjaar 2006 
 
In de voorbereidingsfase zullen de deskundigen van beide partijen, ieder voor eigen rekening, de 
kennis leveren om te komen tot de nodige informatie en overeenkomsten. Eventueel zullen zij 
hiervoor zelf externe capaciteit inhuren. De meeste inspanningen van Delflands zijde zullen 
daarbij worden geleverd door de technici van Zuiveringsregio Zuid. Uitgangspunt blijft dat voor 
de uitvoeringsfase de kosten voor beheer en onderhoud van gemeentelijke rioolgemalen door de 
gemeente worden gedragen. 
 
Getekend voor akkoord van gezamenlijke doelstelling en uitwerking: 
 
Overeenkomstig het door het 
College van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden genomen besluit, 
voor dezen, 
Hoogheemraad van Delfland, 

Overeenkomstig het door het 
College van Burgemeester en 
Wethouders genomen besluit, 
voor dezen, 
Wethouder van Maassluis, 

 
 
 
 

 

ir. Th.A. Fransen A.G.M. Keijzer 
 



 21

Module 5 Kostenverdeling en definitie overnamepunt 

5.1 Inleiding 

Het overnamepunt van het afvalwater van gemeente naar Delfland en de kostenverdeling zijn 
vastgelegd in de akte voor zuiveringstechnische werken. Het college van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfland heeft recent, in het kader van samenwerking, binnen de 
afvalwaterketen nieuw beleid geformuleerd voor het afvalwaterovernamepunten: "Het fysieke 
punt en het financiële overdrachtspunt van het rioolnetwerk is de ontvangstkelder van het 
eindgemaal."  
 
Implementatie van dit beleid heeft financiële consequenties (eerste schatting is dat dit Maassluis 
ca. € 15.000 per jaar kost); de exacte consequenties worden op dit moment geïnventariseerd.   

5.2 Doelstelling 

Vereenvoudigen van de waterketen door het laten vervallen van onderlinge verrekeningen van 
het rioolstelsel en de eindgemalen om de volgende voordelen te behalen:  

• Geen administratieve lastendruk meer door het over en weer in rekening brengen van 
kostenaandelen in zuiveringstechnische werken (rioolgemalen, pers- en vrijverval 
leidingen)  

• Geen verschillen van inzicht over verstuurde voorschotnota's en eindafrekeningen, omdat 
er geen rekeningen meer worden verstuurd. 

• Werkdruk van medewerkers wordt verminderd. 
Per saldo worden dus kosten vermeden; hiervan kan de burger in de toekomst profiteren. 

5.3 Aanpak 

De volgende stappen worden doorlopen: 
1. Inventarisatie afronden: Er is dan overeenstemming over de mogelijke financiële 

consequentie 
2. Voeren van een onderhandeling, waarbij ook andere punten aan de orde kunnen komen, 

om tot overeenstemming te komen 
3. Vastleggen van de onderhandelingsresultaten in een memo dat ter goedkeuring aan het 

college wordt voorgelegd. 
4. Wijzigen van bestaande akte zuiveringstechnische werken. 

5.4 Informatie 

Memo en inventarisatie (Opsomming objecten met verdeling van vaste en variabele kosten) 
wordt eerst ambtelijk overeengekomen. 

5.5 Organisatie 

Delfland heeft het initiatief voor deze module. Het team dat deze module realiseert bestaat uit: 
Dhr. W.Posthouwer – Delfland 
De heren Hoogmoed en Jansen - Maassluis 



 22

5.6 Planning en kosten 

Inventarisatie en onderhandeling: juni – juli 
Goedkeuring memo: september - oktober 
Herziene akte: november. 
Projectkosten: inzet mensen; verder geen kosten 
Wanneer het nieuwe beleid is overeengekomen: wordt duidelijk in de inventarisatiestap. 
 
 
 
Getekend voor akkoord van gezamenlijke doelstelling en uitwerking: 
 
Overeenkomstig het door het 
College van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden genomen besluit, 
voor dezen, 
Hoogheemraad van Delfland, 

Overeenkomstig het door het 
College van Burgemeester en 
Wethouders genomen besluit, 
voor dezen, 
Wethouder van Maassluis, 

 
 
 
 

 

ir. Th.A. Fransen A.G.M. Keijzer 
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Begrippenlijst 
- Aansluitplan (buitengebied): Plan waarin de noodzaak van het al dan niet rioleren van 

ongerioleerde panden in het buitengebied in beeld wordt gebracht 
- Afkoppelen: het ‘schone’ hemelwater niet meer afvoeren naar een rioolstelsel waar het 

gemengd wordt met afvalwater en wordt afgevoerd naar de AWZI, maar het ten goede laten 
komen van het lokale (grond)- en/of oppervlaktewater en/of door het nuttig te gebruiken. 

- Afvalwaterakkoord: Bestuurlijk akkoord met betrekking tot de afvalwaterketen met als doel 
de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen te bevorderen. 

- Afvalwatersysteem: Het systeem ten behoeve van de inzameling, transport en zuivering 
van afvalwater. 

- Afvalwaterprognose: inschatting van de in de toekomst te verwachten hoeveelheden 
afvalwater die getransporteerd moet worden naar en gezuiverd op de AWZI. 

- AWZI: AfvalWaterZuiveringsInstallatie, waar het ingezamelde afvalwater wordt gezuiverd en 
geloosd op het oppervlaktewater. 

- Basisinspanning: Inspanning die door gemeenten vóór 2005 moet worden geleverd om de 
emissie uit rioolstelsels op het oppervlaktewater terug te brengen tot een theoretisch 
vastgesteld maximum niveau van 50 kg CZV per hectare aangesloten verhard oppervlak. 

- Bergbezinkbassin: Vuilreducerende voorziening achter een riooloverstort met zowel een 
bergings- als bezinkingsfunctie. 

- Berging: inhoud van het rioolstelsel dat gevuld wordt tijdens regen voordat het overstort op 
het oppervlaktewater.  

- Buitengebied: deel van een gemeente dat buiten de bebouwde kom ligt 
- CAD-systeem: Particulier systeem voor de Centrale Afvoer van Drainagewater. 
- CIW: Commissie Integraal Waterbeheer: bestuurlijk overlegorgaan voor de afstemming van 

beleid en uitvoering van integraal waterbeheer. Alle overheden die betrokken zijn bij het 
integraal waterbeheer waren vertegenwoordigd in de Commissie: waterschappen, provincies, 
gemeenten en het rijk. 

- CUWVO: Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 
- Emissiespoor: Zie basisinspanning. 
- GAP: Gemeentelijk AfkoppelPlan, een plan dat gemeentebreed wordt opgesteld om de 

kansen voor afkoppelen in beeld te brengen en een visie op te stellen wanneer en op welke 
wijze binnen de gemeente wordt afgekoppeld (voor uitgebreide beschrijving zie bijlage 4.  

- Gemengd rioolstelsel: Rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater door hetzelfde 
buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd. 

- Gescheiden rioolstelsel: Rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater door afzonderlijke 
buizenstelsels wordt ingezameld. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de AWZI, het 
hemelwater naar het oppervlaktewater of de bodem. 

- GRP: Gemeentelijk RioleringsPlan, strategisch plan op basis van de Wet Milieubeheer welke 
ten minste de volgende zaken moet bevatten: 

- een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling 
en transport van afvalwater en een aanduiding van het tijdstip waarop deze naar 
verwachting aan vervanging toe zijn; 

- een overzicht van de in de door het plan bestreken periode 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 en van de in het plan 
aangekondigde activiteiten; 

- een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde 
activiteiten. 

- Hemelwater: massa waterdeeltjes, zowel vloeibaar als vast, die vanuit de atmosfeer het 
aardoppervlak bereikt. 
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- IBA-systeem: Een systeem voor de Individuele Behandeling van Afvalwater dat bij 
afzonderlijke woningen of bedrijven toegepast wordt. 

- Infiltratie: Afvoer van hemelwater via de bodem richting het grondwater. 
- Infiltrerende voorziening: een voorziening waarbij het hemelwater wordt afgevoerd naar 

het grondwater, zonder toepassing van drainerende voorzieningen. Er kan een 
overloopconstructie zijn aangebracht richting oppervlaktewater of (hemelwater)riool die in 
werking treedt bij extreme neerslagsituaties (maximaal 1 maal per 2 jaar). 

- MTR-normen: normen vastgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op basis 
van het Maximaal Toelaatbaar Risico voor waterorganismen. 

- Normafvoer: Theoretische pompcapaciteit op basis van de administratieve hoeveelheid 
afvalwater dat geloosd wordt op het rioolstelsel (inwoners en bedrijven) en een 
pompovercapaciteit van 0,7 mm/u. 

- OAS: Optimalisatiestudie AfvalwaterSysteem,  
- Pompovercapaciteit: de theoretische capaciteit van rioolgemalen bestemd voor de afvoer 

van hemelwater. Binnen Delfland bedraagt deze 0,7 mm/u. 
- Riooloverstort: Voorziening waarmee door middel waarvan bij regen het teveel aan 

rioolwater (hemelwater al of niet vermengd met afvalwater) dat niet in het stelsel kan worden 
geborgen, kan wordt geloosd op oppervlaktewater. 

- Rioolvreemd water: Water in een rioleringssysteem dat eigenlijk niet via het riool afgevoerd 
behoort te worden. Het gaat hierbij om grond- en oppervlaktewater. 

- Theoretische pompcapaciteit: zie normafvoer 
- Tripartiet: Bestuurlijk overleg tussen de provincie Zuid-Holland, Delfland, Rijnland, 

Schieland, Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en de vereniging zuidhollandse gemeenten 
- Verbeterd gescheiden rioolstelsel: Gescheiden rioolstelsel waarbij met een koppeling 

tussen het hemelwaterriool en het vuilwaterriool wordt bewerkstelligd dat het eerst 
afstromende verontreinigde hemelwater naar het vuilwaterriool wordt afgevoerd. Pas na 
vulling van hemelwater- en vuilwaterriool stort het in het hemelwaterriool aanwezige relatief 
schone hemelwater over op oppervlaktewater. 

- Waterketen: de keten van de productie van drink- en proceswater tot de lozing in het 
oppervlaktewater, al of niet via het rioolstelsel en de afvalwaterzuivering. 

- Waterkwaliteitsspoor: maatregelen aanvullend op het emissiespoor om het effect van 
riooloverstorten op de watersysteemkwaliteit te verminderen, zodat kan worden voldaan aan 
de eisen die de functie van het oppervlaktewater stelt aan de waterkwaliteit. 

- Waterkwaliteitsspoortoetsing: toetsing, uitgevoerd door Delfland in het kader van het 
waterkwaliteitsspoor, van de effecten van riooloverstorten op de watersysteemkwaliteit. 

- Werkgroep riolering buitengebied: Werkgroep ingesteld door het bestuurlijke overleg 
‘Pilot Monster’, bestaande uit de provincie Zuid-Holland, de Westelijke Land- en 
Tuinbouworganisatien (WLTO), Delfland en enkele gemeenten 

- wRw: Werkgroep Riolering West-Nederland: afstemming/ontwikkeling beleid zeven 
waterschappen in het westen: Rijnland, Schieland, Hollandse Delta, De Stichtse Rijnlanden, 
Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier en Delfland. 


