Technische vragen GRP

Datum: 5 juli 2021
Geacht college,
Naar aanleiding van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 heeft onze fractie de volgende
technische vragen.
1. Onder het kopje “en verder …” wordt steeds aangegeven dat wateropvang niet alleen via het riool
plaatsvindt, maar dat ook andere maatregelen nodig zijn. Het is ons echter niet helemaal duidelijk
of die andere maatregelen voor wateropvang/afvoer nu wel of niet uit de (geleidelijk stijgende)
rioolheffing worden gefinancierd. Kunt u hier duidelijkheid over verschaffen? Indien niet uit de
rioolheffing, hoe worden de betreffende maatregelen dan gefinancierd.
Noodzakelijke maatregelen voor wateropvang/afvoer anders dan maatregelen aan het rioolstelsel
worden inderdaad ook uit de rioolheffing gefinancierd. Alle maatregelen in het kader van de
gemeentelijk zorgplichten voor hemelwater, grondwater en afvalwater worden gefinancierd uit de
rioolheffing.
2. Er zijn normen voor de schadevrije wateropvang per gebeurtenis of per uur. Hoe en in hoeverre
wordt in de plannen ook geanticipeerd de inmiddels zekere toename in frequentie en hevigheid
van extreme neerslag?
Bij vervanging van riolen/wegen en herinrichtingen wordt telkens gekeken of met een slim
ontwerp de kans op wateroverlast kan worden verkleind. De toegepaste hoogtes in
nieuwbouwplannen worden door een gemeentelijke commissie getoetst op bestendigheid tegen
wateroverlast. Voor locaties waar helaas wateroverlast heeft plaatsgevonden loopt een apart
maatwerktraject. Voor deze locaties is in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 jaarlijks een
onderzoeks- en maatregelenbudget opgenomen van totaal €600.000 om wateroverlast zoveel
mogelijk te beperken.
3. Sommigen panden kunnen redelijkerwijs niet op het riool worden aangesloten. Hoe wordt hun
afvalwater verwerkt?
Het afvalwater van niet op het gemeentelijke rioolstelsel aangesloten panden wordt op
oppervlaktewater geloosd via een septic tank. Het waterschap Hollandse Delta is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en stelt technische eisen aan de
septic tank. Voor alle lozingen van afvalwater op oppervlaktewater van panden die (legaal) niet
zijn aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel is het waterschap bevoegd gezag.
4. In een recent rapport van de Algemene Rekenkamer 1 komt naar voren dat het toezicht op lozingen
van gevaarlijke stoffen door bedrijven veelal tekortschiet en onvoldoende risicogericht is. In uw
antwoord van 29 oktober 2019 op onze artikel 40-vragen van 24 september 2019 over illegale
lozingen gaf u aan dat de OZHZ risicogestuurd toezicht uitvoert. Kunt u, in het licht van de
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Rekenkamerrapport een nadere duiding geven van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het
toezicht door de omgevingsdienst in onze gemeente?
In het plan bij hoofdstuk 6, onder "Stedelijk afvalwater":
Een indirecte lozing is een lozing die niet direct op het oppervlaktewater uitkomt, maar wordt
geloosd via een bedrijfsriolering of ander tussenliggend (zuiverings)werk van een derde. In
Dordrecht voert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid namens de gemeente het toezicht uit op
indirecte lozingen. Alle indirecte lozingen moeten voldoen aan de regels uit het Activiteitenbesluit
of, in geval van vergunningplicht, de regels uit de omgevingsvergunning.
Bij het periodieke toezicht dat de Omgevingsdienst uitvoert worden complexere bedrijven volledig
gecontroleerd op verschillende milieuthema's. Naast aandacht voor de bodem, gevaarlijke stoffen
en afval is toezicht op de indirecte lozing een vast onderdeel van de controle. Relevante indirecte
lozingen worden door de Omgevingsdienst en het waterschap gezamenlijk gecontroleerd.
Naast periodiek toezicht heeft de Omgevingsdienst ook specifieke projecten bij bepaalde
branches. In 2020 zijn bijvoorbeeld veel bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie
gecontroleerd op de indirecte lozingen. Ook hierbij heeft de Omgevingsdienst de controles
gezamenlijk met de inspecteurs van het waterschap Hollandse Delta uitgevoerd. Binnen deze
branche zijn verschillende vetafscheiders gecontroleerd en zijn afvalwatermonsters genomen. Dit
project zal tot 2022 doorlopen.
Wanneer er een vergunningaanvraag gedaan wordt waarin de indirecte lozing een onderwerp is,
vraagt de Omgevingsdienst altijd advies aan het waterschap. Bij lozingen die vallen onder de
meldingsplicht van het Activiteitenbesluit, wordt het waterschap naar inschatting van de
relevantie geïnformeerd over de gemelde activiteiten
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