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1. Geen (onaanvaardbaar) gezondheidsrisico. 
 

2. Geen (onaanvaardbare) economische schade of maatschappelijke hinder door wateroverlast. 
 

3. Geen (onaanvaardbare) economische schade of maatschappelijke hinder door grondwateroverlast. 
 

4. Functionerend rioolsysteem. 
 

5. Constructie voldoende stevig om functie bovenliggend maaiveld te garanderen. 
 

6. Emissies uit riolering hebben geen langdurig nadelig effect op gezond watersysteem of bodem. 
 

7. Lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied hebben geen nadelig effect op waterkwaliteit of bodem. 
 

8. Transporteren afvalwater: Theoretische capaciteit benadert praktijk. 
 

9. Duurzame inrichting en beheer van het water- en rioolsysteem.  
 

 

  



Functionele eis Maatstaf Meetmethode 
1. Geen (onaanvaardbaar) gezondheidsrisico.  1. Risico op besmetting met watergerelateerde ziektes door 

blootstelling aan riool- of regenwater blijft laag, doordat: 
- Afvalwater van alle percelen wordt ingezameld en via 
riolering naar de zuivering getransporteerd, tenzij dat niet 
doelmatig is. 
- Geen risicovolle overstorten.  
- Geen langdurige water-op-straat in woonbuurten. 

- Alle percelen zijn aangesloten op riolering of IBA of 
gelijkwaardig. 
- Klachten en meldingen GGD. 
 Op basis van het Waterkwaliteitsspoor locaties selecteren 
die een potentieel risico vormen voor volksgezondheid 
(locaties bij overstorten en uitmondingen gescheiden 
stelsels, etc.). 
- Gebruik gevalideerd rekenmodel voor riolering. 
- Gebruik inspecties en metingen voor controle op 
deugdelijke werking.  
 
Zolang kennis over volksgezondheidsrisico's beperkt is en 
daarmee niet inzichtelijk is nader onderzoek nodig. 
 

 2. In het openbaar gemeentelijke gebied geuroverlast 
voorkomen. 
 

- Alleen onderzoek naar aanleiding van klachten.- 

 

Functionele eis Maatstaf Meetmethode 
2. Geen (onaanvaardbare) economische schade of 
maatschappelijke hinder door wateroverlast. 

1. De maatstaf is gebaseerd op 2 uitgangspunten: 
- Water-op-straat/hinder 
toetsing of ontwerp van systeem voldoet aan het 
ontwerpcriterium (uitgewerkt in een Basisrioleringsplan).  
 
- Wateroverlast en schade 
Water-op-straat mag niet leiden tot water in woningen of 
panden behalve bij zeer extreme neerslaggebeurtenissen 
(herhalingstijd groter dan 100 jaar). 
Soort water is bepalend in prioriteitsbepaling (gemengd 
afvalwater heeft hoogste prioriteit). 

- Controle met behulp van gevalideerd rekenmodel, waarin 
fysieke kenmerken van stelsel (berging, overstorten, 
pompcapaciteit en structuur) en afvoerend oppervlak 
(hoeveelheid, type en hoogteligging) zijn gecontroleerd 
In dit model is ook het stedelijk oppervlaktewater 
opgenomen voor zover het van invloed is op het 
functioneren van de riolering. 
 
- Voor de toetsing van wateroverlast en schade dient het 
model te zijn aangevuld met de hoogtematen uit de 
Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) 2.0. 
 
- Controle of w-o-s en wateroverlast uit het model worden 
bevestigd door het klachten- en meldingensysteem. 
 

 2. Vervuiling, wortelingroei, obstakels en slibophoping in het 
riool beïnvloeden het hydraulisch functioneren niet 
waarneembaar.  
 

- Klachten, meldingen en inspecties. 



 3. Voldoende hoge bouwpeilen bij nieuwbouw. - Waterparagraaf in bestemmingsplan 
- AHN2.0 voor toetsing of maaiveldinrichting 
klimaatbestendig is. 
 

 

Functionele eis Maatstaf Meetmethode 
3. Geen (onaanvaardbare) economische schade of 
maatschappelijke hinder door grondwateroverlast. 
 

Zie Grondwaterbeleid. Zie Grondwaterbeleid. 

 

Functionele eis Maatstaf Meetmethode 
4. Functionerend rioolsysteem. 
 

1. Controle of planning is uitgevoerd (op basis van 
gegevensbeheer). 
  

Registratie klachten en meldingen. 

 2. Voorkomen van constructies nabij riolering (bomen, 
ondergrondse afvalinzameling, enz). Inrichting wordt vooraf 
afgestemd met rioolbeheerders. 
 

Constructies (bomen, ondergrondse afvalinzameling, enz) 
worden niet binnen normafstand geplaatst. 

 3. Anders inrichten van het maaiveld mag niet tot 
verslechtering functioneren riolering en systemen leiden. 

- Analyse water-overlast m.b.v. rekenmodel. 
- Uitvoeren maaiveld analyse tijdens extreme neerslag. 
- Uitvoering klachtenanalyse na extreme neerslag. 
 

 4. Vervuiling, wortelingroei, obstakels en slibophoping in het 
riool beïnvloeden het hydraulisch functioneren niet 
waarneembaar. 

Klachten, meldingen en inspecties. 
 

 

Functionele eis Maatstaf Meetmethode 
5. Constructie voldoende stevig om functie bovenliggend 
maaiveld te garanderen. 
 

Functiegericht beheer is bepalend voor ingrijpen. 
 

Registratie klachten en meldingen. 
Rioleringsstelsel voldoet aan Hardenbergse norm. 

 

  



Functionele eis Maatstaf Meetmethode 
6. Emissies uit riolering hebben geen langdurig nadelig 
effect op gezond watersysteem of bodem. 

1. Eisen volgend uit het waterkwaliteitsspoor en 
streefbeelden. 
 

- Gemeente en waterschap formuleren samen ambities voor 
watergangen. 
- Bepaal knelpunten voor realisatie streefbeelden.  
- Onderzoek mate en oorzaak knelpunt.  
- Gebruik risicomanagement methode. 
- Functiegericht beheer. 
 

 2. Beperk dode vis als gevolg van overstorten. 
 

- Onderzoek mate en oorzaak knelpunt. 
- Registratie klachten en meldingen. 
 

 3. Exfiltratie van DWA uit riolering mag geen (ecologische) 
schade veroorzaken. 
 

- Monitoring/Inspecties. 
- Registratie klachten en meldingen. 
 

 4. Bij afkoppelen hemelwater mogen geen foute 
aansluitingen ontstaan. 
 

- Inspecties en controle overstorten. 
- Registratie klachten en meldingen. 
 

 5. Er mogen geen lekkages voorkomen bij persleidingen. 
 

- Inspecties. 
- Registratie klachten en meldingen. 
 

 

Functionele eis Maatstaf Meetmethode 
7. Lozingen van huishoudelijk afvalwater in het 
buitengebied hebben geen nadelig effect op waterkwaliteit 
of bodem. 
 

Lozingen voldoen minimaal aan wettelijke eisen. 
 
 

Bepaal knelpunten a.d.h.v. streefbeelden. 
Functiegericht beheer. 

 

Functionele eis Maatstaf Meetmethode 
8. Transporteren afvalwater: Theoretische capaciteit 
benadert praktijk. 
 

1. Adequaat signaleringssysteem. 
 
 
 
 

- Afhankelijk van aanleiding en type gemaal (drukunits, 
hoofdgemalen en waterschapgemalen) wordt debiet 
gemeten of volumetest gedaan. 
- Frequentie overstorten. 
 

 2. Rioolvreemd water wordt zoveel mogelijk voorkomen in 
het rioolsysteem. 
 

- Telemetriesysteem. 
- Frequentie overstorten. 

 



Functionele eis Maatstaf Meetmethode 
9. Duurzame inrichting en beheer van het water- en 
rioolsysteem. 

1. Onnodig energieverbuik wordt zoveel mogelijk 
voorkomen. 
 

Monitoring. 
 

 2. Indien doelmatig worden grondstoffen teruggewonnen. 
 

Monitoring. 
 

 3. Ontwerp gemalen en riolen. 
 

Monitoring levensduur en verbruik. 
 

 


