
CONCEPT 
 
Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; 
 
Overwegende  

dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene plaatselijke verordening bepaalt dat het college 
bevoegd is gebieden aan te wijzen waarbinnen het verboden is een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of 
aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool; 

 
dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is 
om dit verbod te laten gelden; 
 
dat met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure is gevolgd; 
 
dat er xxx zienswijzen zijn ingediend; 
 
dat deze zienswijzen wel/niet hebben geleid hebben tot aanpassing van dit besluit; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 4:44 van de Algemene plaatselijke verordening; 
 
 
b e s l u i t: 
 
1.   dat het in de op de bijgevoegde kaart aangegeven gebieden verboden is een hemelwaterafvoerleiding 

aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool. 
 
2. dat dit besluit daags na haar bekendmaking in werking treedt. 
 
 
Aldus vastgesteld op xxxx. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders 
de secretaris,      de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking beroep instellen bij de 
Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
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TOELICHTING 
 
0. Inleiding 

Aanleiding 
Bij de vaststelling van de APV (kenmerk 73-2015) in september 2015 zijn regels opgenomen voor de 
duurzame afvoer van regenwater. Het college heeft hiermee de bevoegdheid gekregen om gebieden aan te 
wijzen, waarin het niet is toegestaan het regenwater op de vuilwaterriolering te lozen. Voor het buitengebied 
waren deze regels voorheen opgenomen in de bouwverordening. Deze mogelijkheid is juridisch komen te 
vervallen. De APV en de gebiedsaanwijzing voorzien hier nu in. 

Bestuurlijk belang 
Om bij te dragen aan een klimaatbestendige stad, wateroverlast bij hevige regenval tegen te gaan en 
beheerkosten voor de riolering in de hand te houden, is het van belang dat regenwater op de juiste wijze 
wordt afgevoerd. Voor gebieden met een aparte vuilwaterriolering betekent dit dat het regenwater niet is 
aangesloten op de riolering. Met de gebiedsaanwijzing kan de afvoer van regenwater in het buitengebied, de 
wijken met een apart vuilwaterriool en op de bedrijventerreinen juist geregeld en gehandhaafd worden. 

Centrale vraag 
Het college wordt gevraagd gebieden aan te wijzen, waarin het regenwater niet afgevoerd mag worden 
naar de riolering. De kaart met de betreffende gebieden is opgenomen in de bijlage.  

 

1. Kader 
In mei 2016 heeft de gemeenteraad het nieuwe rioleringsplan 2016-2020 vastgesteld. Twee van de 
hoofdpunten van het rioleringsplan zijn anticiperen op klimaatverandering en een betaalbare rioolheffing 
onder meer door goed rioolbeheer. In het rioleringsplan is hiervoor een breed pakket aan maatregelen 
opgenomen om meer regenwater af te koppelen van de riolering. Het betreft afkoppelen door meeliften met 
uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte, voorbeeldprojecten onder andere bij scholen, het afkoppelen 
van particuliere terreinen in samenwerking met bewoners en wijkraden etc. Er wordt gewerkt aan de opzet 
van een (financiële) stimuleringsregeling. Onderdeel van dit pakket is ook een verbod op het lozen van 
regenwater in die gebieden, waar de riolering niet ontworpen is voor de opvang en afvoer van regenwater. 

In het buitengebied is het van oudsher zo geregeld dat het regenwater apart wordt verwerkt en niet via de 
vuilwaterriolering wordt ingezameld. Dit was vastgelegd in de bouwverordening. Deze regels zijn komen te 
vervallen. In nieuwe woongebieden, zoals Zuidbroek en Zonnehoeve, maar ook bij recente 
herstructureringen is het regenwater al bij de ontwikkeling van het gebied afgekoppeld van de riolering. 
Hoewel het afkoppelen gemeengoed is geworden bij nieuwe ontwikkelingen wordt door ontwikkelaars 
regelmatig gevraagd naar de achterliggende regelgeving. Met uitzondering van het gemeentelijk 
beleidskader, privaatrechtelijke overeenkomsten via grondcontracten en het hogere wettelijk kader van de 
Waterwet bestaat hiervoor in Apeldoorn geen juridische publiekrechtelijke regelgeving. Vanuit het oogpunt 
van duidelijkheid naar bewoners, bedrijven en ontwikkelaars en als juridisch vangnet is er een behoefte om 
dit alsnog in te vullen. Hierin is onlangs voorzien door het opnemen van de artikelen 4:43 en 4:44 van de 
APV.  Op grond hiervan is het college bevoegd om gebieden aan te wijzen waarin het niet is toegestaan het 
regenwater op de vuilwaterriolering te lozen. Met het bijgevoegde conceptaanwijsbesluit wordt hierin 
voorzien. 

 

2. Beoogd (maatschappelijk) resultaat 
De juiste aansluiting en afvoer van afvalwater en regenwater is een gemeentelijke taak. Om bij te dragen aan 
een klimaatbestendige stad, wateroverlast bij hevige regenval tegen te gaan en beheerkosten voor de 
riolering in de hand te houden, is het van belang dat regenwater op de juiste wijze wordt afgevoerd. De 
regelgeving draagt bij aan de stimulans en borging van het afkoppelen van regenwater.  
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Afkoppelen regenwater 

Het afkoppelen van regenwater is geen doel op zich, maar een belangrijk middel om andere doelen te 
bereiken. Het afkoppelen draagt bij aan de bestrijding van wateroverlast, zorgt voor reductie van de vuillast 
uit de riolering naar oppervlaktewater, draagt bij aan een betere werking van de zuivering en zorgt voor 
aanvulling van het grondwater (anti-verdroging). Kortom afkoppelen is het ‘ei van Columbus’ voor de aanpak 
van de (toekomstige) waterproblemen. Vandaar dat het afkoppelen een speerpunt is van het gemeentelijk 
waterbeleid. Door de over het algemeen goed doorlatende zandondergrond zijn in Apeldoorn de 
omstandigheden voor het afkoppelen van regenwater van nature gunstig. 

In de huidige situatie wordt bij nieuwe ontwikkelingen, waarbij door de gemeente grond uitgegeven wordt, de 
afkoppeling van regenwater privaatrechtelijk vastgelegd in het grondcontract. Door de hemelwaterregels uit 
de APV en de gebiedsaanwijzing is dit niet meer nodig en kan de afvoer van regenwater publiekrechtelijk 
geregeld worden. 

 

3. Argumentatie 
De gebiedsaanwijzing omvat op hoofdlijnen vier typen gebieden met veelal verschillende rioolstelsels.  

 

Buitengebied met overwegend druk- en vacuümriolering  

In het buitengebied wordt het afvalwater grotendeels ingezameld via druk- en vacuümriolering. Dit systeem 
is aangelegd voor de inzameling van afvalwater en niet toegerust op de afvoer van regenwater. Als dit toch 
gebeurt leidt dit bij regenval tot storingen en daarmee tot overlast en hogere beheerkosten. Het regenwater 
wordt op de eigen kavel geïnfiltreerd in de bodem. De wegen in het buitengebied wateren af naar het groen 
en zijn ook niet aangesloten op de riolering. 

De dorpen Uddel, Hoenderloo, Hoog Soeren, Wenum Wiesel en Lieren vallen ook onder de 
gebiedsaanwijzing, omdat hier van oudsher enkel een vuilwaterstelsel ligt. In het verleden is er in sommige 
straten wel regenwater aangesloten. Hierdoor treedt er bij hevige regenval op een aantal plekken 
regelmatig wateroverlast en/of pompstoringen op. In Hoenderloo loopt met de dorpsraad een actieplan om 
de resterende oppervlakken af te koppelen. Ook in Uddel lopen er een aantal afkoppelprojecten. 

 

Woongebieden met alleen vuilwaterriolering 

In de wijk Berg en Bos en een deel van Orden ligt enkel vuilwaterriolering. Van oudsher is het regenwater 
niet aangesloten op de riolering, maar voert af naar het groen of zinkputten en infiltreert van daaruit in de 
bodem. Ook de openbare ruimte is afgekoppeld van de riolering. Door de ruime kavels, het vele groen en 
prima infiltratieomstandigheden is dit een robuust systeem, waarmee lagere delen van de stad niet belast 
worden met regenwater van de hoge delen van Apeldoorn. 

In de nieuwe stedelijke uitbreidingen zoals Zuidboek en Zonnehoeve wordt het regenwater apart 
ingezameld van het afvalwater. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de riolering. Het regenwater infiltreert 
via infiltratievoorzieningen in de bodem of wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. In deze wijken is de 
vuilwaterriolering niet berekend op de afvoer van regenwater. Aansluiting van regenwater kan leiden tot 
overlast en hogere beheerkosten. 

 

Woongebieden waar het regenwater is afgekoppeld 

Bij een aantal recente inbreidingslocaties, herstructureringen en rioolvervangingen is het rioolstelsel 
omgebouwd en wordt het regenwater apart ingezameld van het afvalwater. Het afvalwater wordt afgevoerd 
naar de nieuwe vuilwaterriolering. Het regenwater infiltreert via infiltratievoorzieningen in de bodem of wordt 
afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
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In deze wijken is de vuilwaterriolering niet berekend op de afvoer van regenwater. Aansluiting van 
regenwater kan leiden tot overlast en hogere beheerkosten. 

 

Bedrijventerreinen met een gescheiden rioolstelsel voor regenwater en vuilwater  

De meeste bedrijventerreinen in Apeldoorn hebben een gescheiden rioolstelsel met één leiding voor het 
afvalwater en een andere leiding voor het regenwater. Het regenwater wordt veelal afgevoerd naar het 
Apeldoorns Kanaal of ander oppervlaktewater. 

Op de bedrijventerreinen worden zo nu en dan foutaansluitingen geconstateerd, waarbij het regenwater is 
aangesloten op de vuilwaterriolering en/of vice versa. In overleg met de bedrijven worden de 
foutaansluitingen opgespoord en door de bedrijven hersteld. De APV en gebiedsaanwijzing bieden hiervoor 
het kader. 

 

Overige gebieden 

Het grootste deel van Apeldoorn en de dorpen is gemengd (regen- en vuilwater) gerioleerd. Op deze 
gebieden is de gebiedsaanwijzing niet van toepassing. Ook binnen dit gebied komen individueel 
afgekoppeld straten en percelen voor. In veel gevallen gaat dit om kleine oppervlakken, die om deze reden 
buiten de gebiedsaanwijzing zijn gehouden. Bij een volgende actualisatieronde wordt afgewogen of deze 
straten aan de gebiedsaanwijzing worden toegevoegd. 
De uitvoering van de regeling vindt plaats door periodieke controle en inspectie, bijvoorbeeld bij 
geconstateerde wateroverlast of frequente pompstoringen. Er wordt dan gekeken of sprake is van de juiste 
aansluiting. Bij vastgestelde foutaansluitingen wordt de perceeleigenaar gevraagd het regenwater af te 
koppelen. Indien nodig adviseert de gemeente bij het vinden van een oplossing. In bijzondere gevallen kan 
worden overgegaan tot handhaving op basis van de APV. 

 
4. Maatschappelijk draagvlak 

Mede door de toenemende gevolgen van klimaatverandering is er bij bewoners en bedrijven een breed 
besef dat voor goed waterbeheer en het voorkomen van wateroverlast inspanningen nodig zijn. De praktijk 
wijst uit dat als er foutaansluitingen worden geconstateerd de meeste bewoners en bedrijven bereid zijn dit 
te herstellen. Wel wordt regelmatig gevraagd naar de achterliggende regelgeving. In een beperkt aantal 
gevallen moet de gemeente handhavend optreden. Hiervoor en in het kader van rechtsgelijkheid is de 
regelgeving in de APV en de gebiedsaanwijzing noodzakelijk. Als panden op de juiste wijze zijn aangesloten 
heeft de regelgeving geen consequenties voor bewoners of bedrijven.  
 
Bij de behandeling van regenwaterregels in de APV is gebleken dat enkele belanghebbenden vinden dat de 
overheid de afvoer van regenwater niet dwingend mag voorschrijven. De intentie van de regelgeving is dat 
hij dient als juridisch kader en als vangnet voor bewoners en bedrijven die de regelgeving nodig hebben om 
tot actie over te gaan. Bij de behandeling van de APV is met de raad afgesproken dat bewoners en 
bedrijven ruim de tijd (één jaar) krijgen om foutaansluitingen te herstellen. 
 
Door de overheveling van de regenwaterregels van de bouwverordening naar de APV en de nog vast te 
stellen gebiedsaanwijzing is er sprake van gelijkblijvende regeldruk.  
 
Periodiek zal de gebiedsaanwijzing worden geactualiseerd naar de stand van de afgekoppelde gebieden 
binnen Apeldoorn. Deze actualisatie wordt ter inzage gelegd en vervolgens ter besluitvorming voorgelegd 
aan uw college. Bij voorkeur valt dit samen met de cyclus van de actualisatie van het gemeentelijk 
rioleringsplan (eenmaal per 5 jaar). 

 
5. Risico’s 

Aan de vaststelling van de gebiedsaanwijzing zijn geen risico’s verbonden. 
 

6. Financiële paragraaf 
Aan de invoering van de gebiedsaanwijzing zijn voor de gemeente geen directe kosten verbonden. Per 
saldo leidt de uitvoering tot besparingen op beheerkosten en lagere investeringen. 
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7. Communicatie van het besluit 
Op de vaststelling van dit aanwijzingsbesluit is de openbare voorbereidingsprocedure van hoofdstuk 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Dit betekent dat kennis is gegeven van de 
terinzagelegging van het concept-besluit in het elektronisch gemeenteblad. De stukken hebben zes weken 
ter inzage gelegen, zodat belanghebbenden de gelegenheid hebben gehad om hierop een zienswijze in te 
dienen. Er zijn xxxx zienswijzen binnengekomen xxx (wordt nav zienswijzen ingevuld). 

 
8. Realisatie van het besluit 

Nadat het nemen van het voorgenomen besluit zal het gepubliceerd worden in het elektronisch 
gemeenteblad en één dag later in werking treden. Tegen het besluit kan bezwaar en beroep worden 
ingesteld. 

 
 






