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Geachte gemeenteraad,
U heeft van het college het raadsvoorstel inzake het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) ontvangen. Het
behandelvoorstel aan de procedurevergadering Ruimte en Verkeer was het GRP als hamerstuk door te
sturen naar de raad. Op verzoek van de ChristenUnie wordt het document ten aanzien van de tarieven in
beschouwing genomen bij de begrotingsbespreking later dit jaar. Wij, de bewoners belangenverenigingen
in de binnenstad, hebben een aantal opmerkingen bij het GRP. Gezien de nu vastgestelde behandelwijze
van het GRP ligt inspreken door ons in een commissievergadering niet in de rede. Daarom hebben wij
voor deze briefvorm moeten kiezen.
Onze opmerkingen betreffen bladzijde 28 van paragraaf 6.2 Omgaan met hemelwater van het GRP. Daar
staat “De gemeente spreekt van regen‐ of afvalwateroverlast indien:
1. Als gevolg van water vanuit het rioolsysteem materiële schade aan gebouwen of objecten in de
openbare ruimte optreedt (tevens emotionele schade);
2. Hemelwater en vuilwater op straat komt te staan of vanuit de openbare ruimte gebouwen instroomt.
(Waterschade en gezondheidsrisico bij contact met vuilwater);
3. Water‐op‐straat het verkeer op belangrijke wegen langdurig belemmert.”
Op bladzijde 28 wordt de landelijke Leidraad Riolering van de Stichting Rioned aangehaald. In deze
leidraad staan de algemeen geaccepteerde uitgangspunten, methoden en technieken op het gebied van
de gemeentelijke watertaken. In de Leidraad staat ten aanzien van niet‐aanvaardbare vormen van water
op straat:
1. regenwater dat vanaf de straat gebouwen in loopt (materiële schade);
2. afvalwater dat in grote mate uit de riolering op straat stroomt (risico’s voor de volksgezondheid);
3. water op straat dat belangrijke verkeersaders blokkeert (belemmering voor hulpdiensten en
economische schade).
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De formulering in het GRP wijkt af van die in de Leidraad Riolering. Onderaan bladzijde 28 staat tevens
“Samengevat komt het er op neer dat het rioleringsstelsel is ontworpen om bij normale neerslag het
water af te voeren. Op extreme neerslag is het stelsel niet ontworpen. Indien dit optreedt is er sprake van
overmacht en kan wateroverlast voorkomen.
Met name in de lagergelegen gebieden in de stad moeten perceel‐ en pandeigenaren rekening houden
met het voorkomen van extreme neerslag. Ondermeer door de inrichting van het eigen terrein, inpandige
maatregelen treffen ter voorkoming van schade bijvoorbeeld en het aanbrengen van dorpels.”
Tijdens het Bewonersoverleg Wateroverlast van 6 oktober hebben wij desgevraagd de volgende
toelichting gekregen op het bovenstaande. Het streven, de norm van de gemeente is dat bij extreme
regenval er water op straat kan komen te staan, maar dat het water wel tussen de trottoirbanden blijft
staan. De opmerking dat perceel‐ en pandeigenaren in de lagergelegen gebieden in de stad maatregelen
moeten treffen ter voorkoming van waterschade is niet bedoeld als disclaimer maar heeft betrekking op
de situatie waarbij de stoepband is verlaagd of verwijderd om een inrit te maken of om een toegang tot
een aan het trottoir gelegen garage te maken; want dan is er geen trottoirband om het water te keren. De
begrijpelijkheid van de tekst op bladzijde 28 zal sterk vergroot worden door:
‐ voor niet aanvaardbare vormen van water op straat de formulering van de
Leidraad Riolering te gebruiken;
‐ de tekst over de door perceel‐ en pandeigenaren te treffen maatregelen te
herschrijven op de feitelijke situatie bewust verlaagde of verwijderde trottoir‐
band.
Er wordt op bladzijde 28 echter niet vermeld of er wel of niet locaties zijn waar de norm niet gehaald
wordt en waar het hemelwater bij extreme neerslag over de trottoirbanden gaat stromen en daardoor
huizen kan binnenstromen. Het lijkt ons logisch dat dit concreet gemaakt wordt en dat indien dit het geval
is de locaties benoemd worden en dat er een voorstel aan de raad gedaan wordt hoe deze
probleemlocaties aangepakt kunnen worden.
Samenvattend verzoeken wij u te bewerkstelligen dat de tekst bladzijde 28 van het GRP als volgt wordt
aangepast door:




voor niet‐aanvaardbare vormen van water op straat de formulering van de landelijke Leidraad
Riolering te gebruiken;
de tekst over de door perceel‐ en pandeigenaren te treffen maatregelen te herschrijven op de
feitelijke situatie verlaagde of verwijderde trottoirband;
aan te geven of er locaties in Delft zijn waar bij extreme regenval het water over de stoepranden
zal stromen en indien dit het geval is deze locaties te benoemen en een voorstel aan de raad te
doen om deze probleemlocaties aan te pakken.
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