BESTUURDERSINFORMATIE
Stichting

RIONED
vakinformatie

www.riool.net
publieksinformatie

www.riool.info
e-mail

info@rioned.org
telefoon

0318 63 11 11

versie juni 2011

Taakverdeling burger gemeente - waterschap
Bij het stedelijk waterbeheer hebben zowel burgers (als eigenaar of bewoner), de
gemeente als het waterschap verantwoordelijkheden.
Bewoners en bedrijven
Eigenaren van gebouwen en terreinen zorgen voor de binnenriolering en de
aansluitleiding naar het openbare riool. Daarnaast zorgen zij ook voor verwerking van
hemelwater en van grondwater op eigen terrein voor zover redelijkerwijs mogelijk en de
gemeente dat van hen vraagt.
Voor huishoudens en kleine bedrijven is aansluiting op het riool voor het vuile water de
regel. Voor grotere bedrijven geldt als principe de voorkeursvolgorde van de Wet
milieubeheer: voorkomen dat afvalwater ontstaat staat voorop, hergebruik en zelf
zuiveren komen daarna en de rwzi is de laatste optie. Grote bedrijven kunnen derhalve
verplicht worden om hun afvalwater zelf te verwerken. Het lozen op het riool is de
verantwoordelijkheid van elke bewoner en ondernemer. Zij moeten daarbij voldoen aan
milieuregels en aan de zorgplicht om niet iets te lozen waarvan je kunt vermoeden dat
het schade kan opleveren voor het riool, de rioolwaterzuivering, bodem of
oppervlaktewater. Het riool is alleen bedoeld voor stoffen die uit of van het lichaam
komen of door het zeefje van de gootsteen kunnen. Ook chemisch afval is natuurlijk niet
toegestaan. Voorlichting is belangrijk om goed rioolgebruik te bevorderen.
Gemeenten
Gemeenten zorgen voor de riolering. De riolering omvat alle voorzieningen voor transport
en/of verwerking van afvalwater, hemelwater en grondwater, waaronder buizen, gemalen,
infiltratie- en bergingsvoorzieningen en open afvoeren voor zover geen oppervlaktewater
in beheer van waterschappen. Gemeenten maken, na overleg met het waterschap,
keuzen zoals het al dan niet gescheiden inzamelen van afval- en hemelwater. Deze
leggen ze vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Gemeenten zijn het
aanspreekpunt voor burgers met grondwaterproblemen. Wie de problemen moet
oplossen is afhankelijk van de aard van het probleem en de technische en financiële
doelmatigheid.
Waterschappen
Waterschappen zorgen voor de rioolwaterzuivering, de berging en afvoer van overtollig
water via oppervlaktewater en zijn bevoegd gezag voor de waterkwaliteit. Daarnaast
bepalen zij via het peilbeheer van oppervlaktewateren deels ook het grondwaterniveau.
Op dit punt zijn zij voor gemeenten ook aanspreekbaar bij grondwateroverlast.
Provincies, rijk, EU
Deze overheden stellen kaders. Verder is het rijk verantwoordelijk voor het bronbeleid.
Samenwerking
Gemeenten en waterschappen moeten samenwerken om doelmatig te werken. Voor
afstemming tussen riolering en zuivering zijn optimalisatiestudies (OAS) van belang.
Doelmatigheid bij de realisatie van de stedelijke wateropgave vergt aandacht voor de
omvang en de plaats van waterberging.

