
Antwoord op Technische vragen waterverordening

Lid 6 Het is niet zo dat de hemelwaterverordening situaties die niet voldoen aan de 
waterbergingseis uit het eerste lid zonder meer verbiedt. Er zijn situaties denkbaar waarin 
het realiseren van de voorgeschreven hoeveelheid waterberging erg lastig is, of zelfs 
onmogelijk. Bijvoorbeeld als de grondwaterstand erg hoog is op de (enige) plaats waar een 
initiatiefnemer waterberging kan realiseren. Een initiatiefnemer kan, in dit soort gevallen, 
een omgevingsvergunning aanvragen om geen waterberging te hoeven aanleggen. Dit is in 
lijn met de opdracht in art. 10.32a lid 2 Wm om geen lozingsverbod in te stellen als van de 
perceeleigenaar redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer kan worden gevergd.

Er wordt in dit lid de mogelijkheid geschapen om geen waterberging te realiseren bij 
nieuwbouw. Welke andere gevallen zou dit kunnen betreffen behalve hoge 
grondwaterstand?
In de meeste gevallen is deze uitzondering niet van toepassing, maar theoretisch zijn er veel 
gevallen te bedenken, bijvoorbeeld een monumentaal pand of beschermd stadsgezicht 
(tuin) met wettelijk beperkte mogelijkheden. Of bij een waterkering waar niet in gegraven 
mag worden. Het betreft maatwerk om deze uitzonderingen te beoordelen.

1 m2 sedum dak kan 30-100 liter water opslaan. Is het inrichten van een sedum dak 
meegenomen als waterbergingsmogelijkheid om te bepalen of er wel of niet uitvoering 
gegeven kan worden aan de 40l wateropvang per m2? Is andere waterbergingsmogelijkheid 
door plant of boom meegenomen?
Een ontwikkelaar of bewoner mag zelf aangeven wat hij of zij een redelijke invulling vindt 
van de waterbergingseis. De gemeente gaat dit dan beoordelen op robuustheid, nut en 
betrouwbaarheid. Een sedum dak is inderdaad een vorm van waterberging. Een plant of 
boom is geen waterberging, maar kan wel in een waterberging staan.

Is het mogelijk om in de waterverordening regelgeving mee te nemen t.a.v. percentage 
verharding in particuliere tuinen? Indien niet, zou dat in een andere verordening 
opgenomen kunnen worden?
In de verordeningen bij dit raadsvoorstel is geen percentage verharding van toepassing, ook 
al is een hemelwaterberging vaak wel een vermindering van verhard oppervlak. In de loop 
van 2023 willen we de “Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing” implementeren. Dat 
is een belastingverordening die aparte regels stelt voor vuil water en schoon water. Schoon 
water is dan regenwater en grondwater. Via deze modelverordening willen we kijken wat er 
mogelijk is om ontharding te stimuleren. Deze verordening willen we in laten gaan per 1 
januari 2024.


