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Voorstel
Te besluiten om:
de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden vast te stellen
waarmee de gemeente handhavend kan optreden tegen illegale lozingen van hemelwater op druk- en
vacuümriolering.
Inleiding
Op 20 december 2016 is het Gemeentelijk Rioleringsplan Reusel de Mierden 2017-2021 (verder GRP)
vastgesteld.
Eén van de aandachtspunten voor de planperiode 2017-2021 is de aandacht voor de problematiek
rondom foutaansluitingen op de drukriolering. Hierbij wordt de mogelijkheid tot het opstellen van een
hemelwaterverordening genoemd.
Beoogd doel
Op grond van artikel 10.32a Wet milieubeheer kunnen gemeenten een Hemel- en
grondwaterverordening (verder Verordening) vaststellen. Het doel van de Verordening is het
vastleggen van beleid ten aanzien van hemel- en grondwater binnen de gemeente Reusel de
Mierden.
Zonder Verordening is slechts de nationale wet- en regelgeving van toepassing, waarbinnen bepaald
is dat de gemeente de zorgplicht heeft ten aanzien van hemelwater en grondwater. Ten aanzien
hemelwater is wettelijk bepaald dat de perceeleigenaar dit hemelwater, voor zover redelijkerwijs
mogelijk, op eigen perceel dient te houden. De Verordening geeft invulling aan de gemeentelijke wens
en visie ten aanzien van de omgang met hemelwater en grondwater.
Met de vaststelling van de Verordening, en het Gebiedsaanwijzingsbesluit, wordt invulling gegeven
aan de wettelijke zorgplichten ten aanzien van hemel- en grondwater.
Argumenten
1.

Het zorgt voor een optimalisering van de (druk)riolering

In het GRP zijn verschillende speerpunten voor de planperiode 2017-2021 opgenomen.
Optimalisering van de drukriolering is één van deze speerpunten. In de praktijk blijkt dat een
significante hoeveelheid foute aansluitingen van hemelwater aanwezig is. Deze foutaansluitingen
leiden tot veel storingen, hoge energiekosten en veel druk op de personele formatie
(calamiteitendienst).
Door middel van het opstellen van een hemelwaterverordening wordt invulling gegeven aan de wens
om ongewenst hemelwater te weren van riolering die hiervoor niet bedoeld is. Mechanische riolering
(druk- en vacuümriolering) is hier een duidelijk voorbeeld van. De capaciteit van mechanische
riolering is berekend op huishoudelijk afvalwater en niet op lozingen van hemelwater.
Door lozingen van hemelwater op riolering die hiervoor niet bedoeld is ontstaan verschillende
problemen, zoals problemen bij hevige regenval, risico op wateroverlast (op straatniveau, maar ook op
perceelniveau en in woningen en andere panden), slijten de rioolvoorzieningen eerder en wordt
schoon water verpompt naar de zuivering. Al deze problemen leiden tot hogere kosten voor de
gemeente. Wateroverlast leidt tot ontevreden burgers en klachten die in behandeling genomen te
worden. Bij slijtage van de rioolvoorzieningen dient er meer onderhoud gepleegd te worden en dienen
onderdelen en gemalen eerder vervangen te worden. Het verpompen en zuiveren van schoon
hemelwater dat onterecht bij de zuivering terecht komt leidt tot hogere energie- en verbruikskosten.
Naast de directe kosten wordt ook de personele druk hoger, waardoor uiteindelijk ook de financiële
lasten verhoogd wordt.
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Het inzetten van een communicatietraject om aan te sturen op een vrijwillige, eigen aanpak van
aangesloten hemelwater op de drukriolering is hierbij de geambieerde eerste stap. Indien zou blijken
dat het communicatietraject op zich onvoldoende effect zou hebben is het vaststellen van een
hemelwaterverordening een eerste volgende stap in het traject. Gelet op de bekende problemen, in
combinatie met te verwachten problemen door het veranderende klimaat is het gewenst het
gemeentelijk beleid vast te leggen in een Verordening.
2.

Foutieve aansluitingen hemelwater kunnen worden aangepakt

Een hemelwaterverordening vormt de juridische stok achter de deur bij het oplossen van ongewenste
foute aansluitingen van hemelwater op riolering die hiervoor niet bedoeld is.
Door een hemelwaterverordening vast te stellen kan zowel preventief als in geval van calamiteiten
doeltreffend gehandeld worden. Het gemeentelijk beleid is dan immers duidelijk en reeds vastgesteld.
Dit voorkomt geregel naderhand.
3.

Het bevorderd de doelmatige inzet van de financiële middelen

De inzet van financiële middelen om de exacte aansluitingen op te sporen is zonder Verordening
beduidend minder doelmatig dan met Verordening, omdat op basis van de Verordening
vervolgstappen genomen kunnen worden. Het vaststellen van de Verordening vormt dan ook een
basis voor het gericht uitvoeren van onderzoeken en vervolgstappen, waar deze zonder Verordening
slechts vrijwillig kunnen plaatsvinden.
4.

Grondwaterlozingen vallen ook onder de Verordening

De Verordening ziet naast hemelwater ook op grondwater. Binnen de gemeente zijn geen grote
problemen met grondwater. Door middel van de Verordening kunnen ongewenste lozingen van
grondwater op riolering die hier niet voor bedoeld is aangepakt en voorkomen worden, ook al zijn deze
incidenteel.
5.

De Verordening anticipeert op de Omgevingswet

Een ander argument is het anticiperen op de Omgevingswet. Hierbij ontstaat de verplichting tot het
opstellen van een omgevingsvisie, kunnen omgevingsprogramma’s opgesteld worden en komen de
gemeentelijke regels in het omgevingsplan. Verordeningen vastgesteld voor de inwerkintreding van de
Omgevingswet en bijbehorende onderdelen worden vanzelf onderdeel van het omgevingsplan. Dit
scheelt extra werk ten aanzien van de overgang naar de Omgevingswet.
Consequenties
Na de vaststelling van de Verordening is er gemeentelijk beleid vastgesteld ten aanzien van de
omgang met hemelwater. Hierdoor kunnen ongewenste lozingen van hemelwater op riolering die hier
niet voor bedoeld is aangepakt en voorkomen worden.
Financiën
Ten aanzien van de financiën en ontwikkeling rioolheffing is de basis gelegen in het GRP. De
Verordening brengt hier geen veranderingen in.
Samen Doen
Ten aanzien van het vaststellen van de Verordening is er geen beroep op andere actoren nodig.
Vervolg
Na de vaststelling van de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de
Mierden dienen gebieden aangewezen te worden waarvoor de Verordening geldt. Deze gebieden
worden opgenomen in een Gebiedsaanwijzingsbesluit.
Tegelijkertijd met de Verordening is het Gebiedsaanwijzingsbesluit gemeente Reusel de Mierden
opgesteld. In dit Gebiedsaanwijzingsbesluit worden in het bijzonder de gebieden, categorieën, termijn
en inwerkingtreding vastgelegd. Het Gebiedsaanwijzingsbesluit is een bevoegdheid van het college en
zal na vaststelling van de Verordening eerst als ontwerp en later definitief worden vastgesteld.
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Bijlagen
Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden
het college van burgemeester en wethouders,

T. Thijs
secretaris (wnd.)
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Raadsbesluit
Vergaderdatum:
Onderwerp:
Registratienummer:

29 januari 2019
Hemelwaterverordening

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2018

Besluit
vast te stellen de:

Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden
De raad der gemeente van de gemeente Reusel de Mierden.
Gezien het voorstel van het college;
gezien het advies van 11 december 2018;
gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer;
overwegende, dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het
brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een voorziening voor de
inzameling en het transport van afvalwater en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend
hemelwater en grondwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk
afvalwater;
overwegende dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiend hemelwater en
het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer toe doen
afvloeien in een openbaar vuilwaterriool;
overwegende dat het rioleringsbeleid is neergelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 20172021 zoals vastgesteld door de raad op 20 december 2016;
besluit vast te stellen de
Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct
of indirect steun vindt in de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
b. Beheerder van het openbare riool: het college;
c. Lozingstoestel: een toestel bedoeld voor het brengen van een waterstroom (vuilwater,
hemelwater of grondwater) naar een geschikt lozingspunt;
d. Foutaansluitingen: een toestel bedoeld voor het brengen een waterstroom (vuilwater,
hemelwater of grondwater) naar een geschikt lozingspunt dat de waterstroom naar een
ongeschikt lozingspunt, inclusief mechanische riolering, brengt;
e. Herstellen of opheffen van foutaansluiting; het herstellen of opheffen van een aansluiting van
een lozingstoestel die tot dan toe loosde op een rioolstelsel dat hier niet voor bedoeld is,
waardoor de foutaansluiting opgeheven wordt
f. Afkoppelen: Het scheiden van hemel- en grondwaterstromen van vuilwaterstromen en deze
hemel- en grondwaterstromen ofwel aansluiten op het gemeentelijk hemelwaterriool, ofwel op
eigen perceel houden of verwerken.
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g. Gebiedsaanwijzing: in een nader vast te stellen gebiedsaanwijzing wordt per geselecteerd
gebied binnen de gemeente Reusel de Mierden aangegeven op welke wijze omgegaan dient
te worden met de wijze van afvoer dan wel verwerking van hemel- en grondwater;
Artikel 2 Lozingsverbod hemel- en grondwater
1. De beheerder van het openbare riool kan een gebied aanwijzen waarbinnen het verboden is
afvloeiend hemelwater en grondwater te lozen in het openbare vuilwaterriool.
2. Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbare riool
rekening met het gemeentelijk rioleringsplan.
3. De gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de 7e week van bekendmaking, met
dien verstande dat per aangewezen gebied het lozingsverbod geldt vanaf de data zoals
genoemd in de gebiedsaanwijzing.
4. De beheerder kan ontheffing verlenen op het verbod, bedoeld in het eerste lid, als van de
eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer
van het hemelwater of grondwater kan worden gevergd. Aan de ontheffing kunnen
voorschriften en beperkingen worden verbonden.
5. Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3:4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing.
Artikel 3 Strafbepaling
Overtreding van het krachtens artikel 2 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen
wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.
Artikel 4 Toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld, zijn
belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groepen van personen.
Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.
Artikel 6 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater
gemeente Reusel de Mierden.
Aldus besloten in de vergadering van 29 januari 2019,

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel

J. Eugster
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Toelichting op de verordening
Algemeen
Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet
milieubeheer gewijzigd. In artikel 10.32a van de Wet milieubeheer is opgenomen dat gemeenteraden
in het belang van de milieubescherming bij verordening regels kunnen stellen aan het lozen van
afvloeiend hemelwater en grondwater in de openbare vuilwaterriolering, maar ook in het openbare
hemelwaterstelsel of openbare ontwateringsstelsel. Dit is een instrument om de gemeentelijke
watertaken (zorgplichten) vorm te geven. De wet geeft een bevoegdheid. Dit betekent dat gemeenten
niet verplicht zijn een verordening voor het lozen van hemel- en grondwater in de riolering te hebben.
Het huidige rioleringsbeleid van de gemeente Reusel de Mierden is vastgelegd in het Gemeentelijk
rioleringsplan Reusel de Mierden 2017-2021 (verder GRP Reusel de Mierden 2017-2021).
Hemel- en grondwaterlozingen in de riolering zijn geregeld in het Besluit lozing afvalwater
huishoudens (Blah), het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en het Activiteitenbesluit milieubeheer
(Activiteitenbesluit).
Over de riolering en de aansluiting van bouwwerken op de openbare riolering staan voorschriften in
het Bouwbesluit 2012 (BB). De onderhavige verordening is aanvullend en komt niet in strijd met
plichten die elders zijn vastgelegd. Bij strijd zou de hogere regeling – de “lozingsbesluiten” en het
Bouwbesluit – voorgaan.
Situatie I: Nieuwbouw in een bestaand bebouwd gebied waar een gebiedsaanwijzing geldt (art. 2 van
deze Verordening).
Op grond van milieuregelgeving mogen particulieren en bedrijven afvloeiend hemelwater en overtollig
grondwater in oppervlaktewater, in de bodem of in een rioolstelsel lozen (zie art. 2, art. 3.2 en 3.4 Blbi
en art. 3.2 en 3.3 Activiteitenbesluit). Voor nieuwbouw bestaat op grond van bouwregelgeving niet de
plicht – wel een mogelijkheid indien uitdrukkelijk bepaald– om de afvoer van hemelwater aan te sluiten
op de openbare riolering (art. 6.18, vijfde lid, onder b BB). Dit artikel bepaalt dat B&W een
aansluitvoorschrift stellen voor een hemelwaterleiding als het hemelwater “in dat stelsel of riool mag
worde gebracht”. Zodra op grond van deze verordening een aanwijzingsbesluit geldt met de bepaling
dat het verboden is afvloeiend hemelwater te lozen in het openbare vuilwaterriool, is een dergelijke
lozing niet meer toegestaan. De gemeente zal het aansluitvoorschrift dan weigeren.
De wijze waarop het hemelwater wordt verwerkt, moet wel voldoen aan het doelvoorschrift van art.
6.15, eerste lid 1, BB: “het water moet zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kunnen worden
afgevoerd”. Dit kan bijvoorbeeld door het water in een oppervlaktewater, de bodem of een eventueel
openbaar hemelwaterstelsel te lozen.
In het geval van de gemeente Reusel de Mierden is reeds beleid van toepassing dat in geval van alle
nieuwbouw vuilwater- en hemelwater gescheiden dient te zijn. Nieuwe lozers van afvalwater dienen te
voldoen aan de regels betreffende het lozingenbesluit (zie Bijlage B, C4 van het GRP).
In het buitengebied wordt nieuwbouw aangesloten op druk- of vacuümriolering. De lozing van
hemelwater hierop is niet toegestaan.
Situatie II: Bestaande bouw is aangesloten op het openbare vuilwaterriool in een gebied waar een
gebiedsaanwijzing geldt (art. 2 van deze Verordening).,
Voor de bestaande bouw geldt op grond van het Bouwbesluit enkel de verplichting dat afvloeiend
hemelwater zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd (art. 6.15, eerste lid,
BB). Een verbod als bedoeld in deze verordening om het afvloeiend hemelwater te lozen in een
openbaar vuilwaterriool is hiermee niet in strijd. Het is immers mogelijk aan het doelvoorschrift van art.
6.15, eerste lid, BB te voldoen zonder het afvloeiend hemelwater te lozen in een openbaar
vuilwaterriool. De perceeleigenaar kan het afvloeiende hemelwater bijvoorbeeld lozen in een
watergang, in de bodem of in een eventueel aanwezig openbaar hemelwaterstelsel. De gewenste
situatie wordt per gebied aangegeven in de gebiedsaanwijzing of kan per maatwerkvoorschrift
bepaald worden.

Artikel 1 Begripsbepalingen
a. Bouwwerk:
Een definitie van het begrip bouwwerk geeft de Wet milieubeheer niet. Deze verordening sluit aan bij
de in de jurisprudentie aanvaarde definitie: “elke constructie van enige omvang van hout, steen,
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metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond
verbonden is, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te
functioneren”.
b. Beheerder openbaar riool:
De in artikel 2 genoemde beheerder van het openbaar riool is het college van burgemeester en
wethouders. B&W kunnen hun bevoegdheden op grond van deze verordening mandateren aan een
uitvoeringsorganisatie.
c. Lozingstoestel:
Een lozingstoestel is een toestel dat bedoeld is voor het brengen van een waterstroom (vuilwater,
hemelwater of grondwater) naar een geschikt lozingspunt. Voorbeelden hiervan zijn:
Vuilwaterlozingstoestel: toilet, wasbak, bad, douche, keuken, wasmachine, schrobputje;
Hemelwaterlozingstoestel: regenpijp, terreinkolk, straatkolk, lijngoot;
Grondwaterlozingstoestel: drainagevoorziening.
Ten aanzien van deze Verordening gaat het uitdrukkelijk om foutaansluitingen van hemelwater- en
grondwaterlozingstoestellen.
d. Foutaansluitingen:
Aansluitingen en lozingen van vuilwaterlozingstoestellen op het hemelwaterriool en aansluitingen en
lozingen van hemelwaterlozingstoestellen op het vuilwater riool inclusief mechanische riolering. Ten
aanzien van deze Verordening gaat het uitdrukkelijk om foutaansluitingen van hemelwater- en
grondwaterlozingstoestellen.
e. Herstellen of opheffen van foutaansluitingen;
Het herstellen of opheffen van een aansluiting van een lozingstoestel dat tot dan toe loosde op een
rioolstelsel dat hier niet voor bedoeld is, waardoor de foutaansluiting opgeheven wordt. De wijze
waarop dit herstellen of opheffen geschiedt kan per situatie verschillen en wordt, waar nodig, nader
uitgewerkt in de Gebiedsaanwijzing.
f. Afkoppelen;
Het scheiden van hemel- en grondwaterstromen van vuilwaterstromen en deze hemel- en
grondwaterstromen ofwel aansluiten op het gemeentelijk hemelwaterriool, ofwel op eigen perceel
houden of verwerken. De wijze waarop dit afkoppelen geschiedt kan per situatie verschillen en wordt,
waar nodig, nader uitgewerkt in de Gebiedsaanwijzing.
In het GRP Reusel de Mierden 2017-2021 is de gewenste situatie omschreven, namelijk een integrale
en duurzame benadering van het watersysteem en de afvalwaterketen.
Ten aanzien van het omgaan met (grond)wateroverlast geldt de volgende voorkeursvolgorde; het
hergebruiken of infiltreren (vasthouden) waar mogelijk, bufferen op locaties met voldoende
beschikbare ruimte en als het niet anders kan, dan pas afvoeren.
Daarnaast ziet de gemeente toe op een doelmatige invulling van het omgaan met hemelwater. Het
niet aansluiten van hemelwater heeft hierbij altijd de voorkeur boven het afkoppelen (en gescheiden
afvoeren).
Voorkeurvolgorde verwerking hemelwater GRP Reusel de Mierden 2017-2022
Kwalitatief
a. (Her)gebruik van regenwater
b. Bergen en vertraagd afvoeren naar openbare ruimte
c. Afvoeren naar oppervlaktewater (eventueel via een hemelwaterriool)
d. Afvoeren naar een gemengd riool (nooit naar een vuilwaterriool)
- Gebiedsaanwijzing
Met gebiedsaanwijzing wordt aangegeven voor welke gebieden de hemel- en grondwaterverordening
geldt. Daarnaast wordt in de gebiedsaanwijzing de termijn aangegeven waarbinnen de lozingen van
hemel- en grondwater op de openbare riolering opgeheven dienen te zijn.
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Artikel 2 Lozingsverbod hemel- en grondwater
Lid 1
Het eerste lid omvat het verbod om afvloeiend hemelwater en grondwater te lozen in het openbare
vuilwaterriool. Dit verbod geldt dus voor zowel bestaande als nieuwe lozingen. Het lozingsverbod geldt
voor alle eigenaren van bouwwerken, open erven en terreinen, voor zover deze binnen de
gebiedsaanwijzing liggen en het desbetreffende besluit geen uitzonderingen bevat.
Een gebiedsaanwijzing is een besluit van algemene strekking. Bij het vaststellen van de
gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbare riool rekening met het gemeentelijk
rioleringsplan.
Het lozingsverbod is niet beperkt tot het bouwwerk, maar betreft ook open erf of terrein. Het verbod
betreft dus het afvloeiende hemelwater dat afkomstig is van een bouwwerk en onder meer via een
dakgoot, regenpijp en afvoerbuis het openbare vuilwaterriool bereikt. Maar ook het afvloeiende
hemelwater dat afkomstig is van een open erf of terrein en via onder meer goten, putten en afvoerbuis
het openbare vuilwaterriool bereikt. Een open erf of terrein waarin goten, kolken en putten zijn
aangebracht, is bijvoorbeeld een terras, oprit, parkeerplaats of laad- en losperron.
Lid 3
Het derde lid legt een relatie met het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is op basis van art.
4.22 Wet milieubeheer verplicht voor iedere gemeente.
In het GRP Reusel de Mierden 2017-2022 is uitdrukkelijk opgenomen dat de juridische mogelijkheden
ten behoeve van het tegengaan en voorkomen van foutieve aansluitingen onderzocht en zo nodig
uitgevoerd wordt. Door middel van het vaststellen van de Verordening op de afvoer van hemel- en
grondwater gemeente Reusel de Mierden wordt hier aan voldaan. In lijn met het GRP kan vervolgens
gehandhaafd worden op basis van de Verordening en het Gebiedsaanwijzingsbesluit.
Bij de overgang naar de Omgevingswet wordt deze verordening onderdeel van het omgevingsplan.
Lid 4
Artikel 10.32a Wm geeft aan dat de verordening de termijn moet noemen waarbinnen de
hemelwaterlozing moet zijn beëindigd.
Lid 5
In uitzonderingssituaties kan door middel van dit lid een ontheffing van het verbod gegeven worden.
De gemeente kan de ontheffing onder beperkingen verlenen. Daarnaast kan de gemeente
voorschriften aan een ontheffing verbinden. Een voorschrift kan betrekking hebben op onder meer het
treffen van een alternatieve (tijdelijke) voorziening.
Lid 6
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb, is van toepassing verklaard. De
voorbereiding van een besluit duurt iets langer. Daar staat tegenover dat de bezwaarschriftenfase na
het nemen van het besluit vervalt.
Artikel 3 Strafbepaling
De Wet milieubeheer kent geen strafbepaling voor overtreding van een verordening als bedoeld in
artikel 10.32a. Deze wet bevat een uitgebreid systeem van bestuurlijke boete, maar dit is niet
gekoppeld aan art.10.32a. Daarom is in deze verordening een zelfstandige strafbepaling opgenomen,
gekoppeld aan de geldboetecategorieën van art. 23 Wetboek van Strafrecht. Gekozen is voor de
geldboete van de tweede categorie als bedoeld in art. 23 Wetboek van Strafrecht. Momenteel
bedraagt de geldboete van de tweede categorie maximaal € 2.250,- (voor een rechtspersoon € 4.500,). Voor het handhaven van gemeentelijke verordeningen geldt altijd de mogelijkheid van dwangsom en
bestuursdwang. De dwangsom komt voor dit type overtreding het eerst in aanmerking.
Artikel 4 Toezicht op de naleving
Toezicht op de naleving In artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt aangegeven
dat onder toezichthouder wordt verstaan: een natuurlijk persoon, die bij of krachtens een wettelijk
voorschrift is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig
wettelijk voorschrift. Een persoon die aangewezen is als toezichthouder beschikt in beginsel over alle
in afdeling 5.2 van de Awb opgenomen bevoegdheden. Op grond van artikel 5:14 van de Awb kunnen

RA18.069

8

deze bevoegdheden bij verordening of bij besluit van het college worden beperkt. In dit verband is
tevens artikel 5:16a van de Awb van belang. Hierin staat beschreven dat een toezichthouder bevoegd
is van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht. Het college wijst in de regel een gemeentelijke afdeling of dienst aan waarvan de
ambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van de verordening. Voorts kan het college (in
termen van de komende Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: bevoegd gezag) ambtenaren
aanwijzen van andere afdelingen of diensten. Aanwijzing betekent niet dat zij tevens
opsporingbevoegd zijn. Een bepaling over buitengewone opsporingsambtenaren is overbodig en in
strijd met Aanwijzing 92 van de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving. Immers, in artikel 142,
eerste lid, aanhef en onder c, van het Wetboek van Strafvordering, is onder meer bepaald dat met de
opsporing van strafbare feiten als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn belast de personen die bij
verordeningen zijn belast met het toezicht op de naleving daarvan, een en ander voor zover het die
feiten betreft en de personen zijn beëdigd. Aangezien buitengewone opsporingsambtenaren hun
aanwijzing aan het Wetboek van Strafvordering ontlenen, is een nadere regeling niet nodig. De
aanwijzing als toezichthouder is de grondslag voor de aanwijzing als buitengewoon
opsporingsambtenaar. De opsporingsbevoegdheid van de buitengewone opsporingsambtenaren
beperkt zich tot die zaken waarvoor zij toezichthouder zijn. Zij dienen op grond van het Besluit
buitengewoon opsporingsambtenaar aan eisen van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid te voldoen
en te zijn beëdigd door de procureur-generaal.
Artikel 5 Inwerkingtreding
De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.
Artikel 6 Citeertitel
De tekst van artikel 10.32a Wet milieubeheer geeft de verordening geen naam. De naamgeving staat
dus vrij. De naam waterverordening lijkt minder geschikt, omdat in sommige provincies een
waterverordening – met geheel andere inhoud – bestaat. De naam Verordening op de afvoer van
hemelwater en grondwater geeft het beste aan waarover de verordening gaat.
Overgangsrecht
Overgangsrecht is niet nodig, omdat niet eerder en dergelijk lozingsverbod voor afvloeiend
hemelwater en grondwater bestond.

Aldus besloten in de vergadering van 29 januari 2019,

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel

J. Eugster
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