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VOORWOORD  

Op 28 juli 2014 brak er boven Nederland een hoosbui los 

van grote omvang. “Eerst maar eens even thuis gaan 

kijken”, dacht ik op mijn kamer in het Raadhuis. Daar viel 

het gelukkig mee. Maar snel werd duidelijk wat het water in 

het dorp had aangericht. In één uur tijd was circa 50 mm 

regenwater uit de hemel gevallen. De Zijtak, waar ik woon, 

leek meer op een kolkende rivier, waarbij het water de 

aangrenzende panden inliep. Dat werd nog verergerd door 

de golven die passerende auto’s maakten. Als wethouder 

heb ik onder meer Openbare Ruimte in mijn takenpakket en 

ik wilde mij daarom snel een beeld vormen over de situatie 

in de rest van het dorp. Daar bleek al gauw dat bij veel 

panden, woningen en winkels water naar binnen was 

gekomen met soms flinke schade tot gevolg. Die dag en de 

dagen erna heb ik diverse bezoeken gebracht aan inwoners 

die water in hun woning of pand hebben gehad. De dikwijls 

persoonlijke verhalen van narigheid en schade hebben mij geraakt. De problematiek, hoe 

ingewikkeld misschien ook, moest worden aangepakt en ik besefte direct dat er een hoop werk door 

de gemeente en het college moest worden verzet. Er is daarom een projectgroep van ambtenaren en 

externe specialisten in de BEL gevormd en er zijn informatieavonden voor inwoners en raadsleden 

georganiseerd. 

 

Voor u ligt een zorgvuldig tot stand gekomen beleids- en actieplan wateroverlast. Hierin wordt de 

waterproblematiek van alle kanten belicht. Er is technisch veel mogelijk om de kans op schade bij 

een bui van dezelfde omvang als die van 28 juli vorig jaar te verminderen. Alle mogelijke 

maatregelen zijn overzichtelijk in een keuzematrix gezet. Het effect van elke maatregel is 

beoordeeld en doorgerekend en er is een kostenraming gemaakt. De gemeente Laren heeft wettelijk 

een verplichting om zich in te spannen de ontstane waterproblemen op te lossen. Het college wil 

zich daarvoor inzetten, maar zal dat moeten doen samen met inwoners, bedrijven en instellingen 

van Laren. Want op basis van wetgeving zijn alle eigenaren van panden in eerste instantie zelf 

verantwoordelijk voor het opvangen en afvoeren van het regenwater dat op eigen terrein valt. Uit 

ons onderzoek blijkt dat er nog 50 hectare aan dakvlakken is aangesloten op het gemengde 

rioolstelsel van Laren en dat is één van de grote oorzaken van de aangerichte schades in het 

centrum van het dorp.  

 

In dit plan stellen wij aan de gemeenteraad voor om ruim € 1,8 miljoen in zes jaar te besteden om 

de wateroverlast in de toekomst tot een minimum te beperken. Zoals u kunt lezen kiezen we daarbij 

voor het scenario IV, waarvoor we uiteindelijk binnen de gemeentelijke begroting van Laren ruimte 

hebben weten te vinden. Wij nemen daarbij zelf veel maatregelen in de openbare ruimte. Het 

afkoppelen van zoveel mogelijk dakvlakken op particuliere grond willen wij op een manier doen 

waarbij de gemeente faciliterend optreedt. Plannen daartoe worden nog dit jaar uitgewerkt. Mocht 

in de toekomst blijken dat nog meer maatregelen nodig zijn om de wateroverlast te beperken, dan 

ben ik bereid om dat op dat moment te onderzoeken en een voorstel daartoe bij de raad te doen. 

 

Ton Stam, 

Wethouder Laren 
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SAMENVATTING 

Binnen het beleids- en actieplan worden alle onderwerpen belicht die in de bestuursopdracht zijn 

genoemd. Er is binnen de wetgeving en de verplichtingen die gemeente Laren heeft veel mogelijk 

om de waterproblematiek onder controle te krijgen. Ingenieursbureau Grontmij is ingeschakeld bij 

het analyseren van de bui van 28 juli 2014 en het doorrekenen van de mogelijke oplossingen. De 

volgende uitgangspunten zijn in het beleids- en actieplan benoemd: 

 

 De gemeente accepteert tijdelijk water op straat en ziet kritisch toe op het ontwerp en 

inrichting van de bebouwde omgeving, zodat berging op straat met beperkte overlast 

mogelijk is. 

 

 Schade aan eigendommen en/of het uitvallen van essentiële (gebruiks-) functies vindt de 

gemeente Laren niet acceptabel. 

 

 Om in te spelen op klimaatveranderingen wordt de neerslaggebeurtenis van 28 juli 2014 als 

referentie toegepast bij het uitwerken van verbetermaatregelen. 

 

 Particulieren verwerken het hemelwater op eigen terrein, tenzij ze aantonen dat dit niet 

haalbaar en redelijk is. 

 

 De gemeente hanteert in de openbare ruimte de voorkeursvolgorde voor de afvoer van 

afstromend hemelwater:  

 
1. Afvoer naar de bodem, indien nodig via een zuiverende voorziening, zoals 

bodemverrijking  

2. Afvoer via het riool naar de rioolwaterzuivering (als verontreinigingen worden 

verwacht) 

 

 De gemeente koppelt het hemelwater afkomstig van verhard openbaar oppervlak af van het 

gemengde riool als dit doelmatig is: gelijktijdig met een voorgenomen rioolvervanging en 

als de voordelen opwegen tegen de kosten. 

 

 

Alle effectieve maatregelen zijn beschreven en verwerkt in een 

keuzematrix. In diezelfde matrix zijn zes scenario’s opgenomen, te 

weten: I, II, III, IV, V, VI. Aan elk scenario is een aantal maatregelen 

gekoppeld. Alle scenario’s zijn verdedigbaar als daarbij in acht wordt 

genomen dat de gemeente volgens de waterwetgeving slechts een 

inspanningsverplichting heeft om de waterproblemen aan te pakken en 

geen resultaatsverplichting. Alle mogelijke maatregelen zijn in een 

aparte bijlage van het beleids- en actieplan (= bijlage 8) uitgebreid 

beschreven. Maatregelen en de samenhang met wegreconstructies zijn 

overzichtelijk op tekening gezet (= bijlage 9 van beleids- en actieplan). 

Een verkleinde weergave van bijlage 9 staat hiernaast weergegeven. 
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De keuze voor een scenario wordt bepaald door diverse afwegingen. Zo is het raadzaam om balans 

te vinden tussen de verantwoordelijkheden van de gemeente en van de eigenaren van percelen. 

Daarnaast moet de keuze aansluiten bij de financiële mogelijkheden van de gemeente. Scenario IV 

met een uitvoeringstermijn van zes jaar lijkt het beste aan te sluiten bij deze afwegingen en de 

algemene doelstelling uit de bestuursopdracht. In dit scenario’s is een goede balans gevonden 

tussen de verantwoordelijkheid van de gemeente (maatregelen in de openbare ruimte) en de 

eigenaren van percelen (afkoppelen van dakvlakken).  

 

Hieronder samengevat welke maatregelen worden uitgevoerd binnen het scenario IV 

 

 Er wordt een hemelwaterverordening opgesteld waarmee de bewoners, instellingen en 

bedrijven verplicht worden gesteld om de dakvlakken af te koppelen van het gemengde 

stelsel. De gemeente zal hierbij faciliterend optreden. 

 

 Het uitvoeren van kleine maatregelen rondom de woningen die problemen hebben. Dit kan 

voor een gedeelte uit het al beschikbare budget. Er wordt voor nog 3 jaar budget 

beschikbaar gesteld voor het afronden van de kleine maatregelen. 

 

 Er wordt een extra steenslagpakket om de infiltratievoorzieningen aangebracht bij 

wegreconstructies. Dit gaat binnen het reconstructiebudget 

 

 Er worden diverse grote bergingen aangelegd in combinatie met wegreconstructies of 

bouwplannen.  

 

 Het versneld afkoppelen van de Kerklaan en De Pijl. Hiermee kan het opdrukken van het 

rioolwater bij hevige regen worden voorkomen.  

 

 Op 3 locatie vergroten van de buisdiameters van het gemengde stelsel als deze wegvakken 

aan een reconstructie toe zijn (geen meerkosten) 

 

 Verbetering doorstroming Gooiergracht 

 

 Overleg met de brandweer politie en buitendienst over wateroverlast en de mogelijke 

verbeteringen  

 

 

 

Na de volledige uitvoering van scenario IV zal Laren naar verwachting de bui van 28 juli 2014 aan 

kunnen zonder dat daarbij ernstige schade aan eigendommen en/of het uitvallen van essentiële 

(gebruiks-) functies  ontstaat. De bui van 28 juli heeft volgens de nieuwste klimaatscenario’s een 

herhalingstijd van ongeveer twintig jaar (in vakjargon een bui T=20) 
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Water op straat in de Kerklaan in augustus 1949 

(foto beschikbaar gesteld door een bewoner van de Kerklaan)  
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1   INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Op 28 juli 2014 viel in Laren binnen een uur een hoeveelheid regen die normaal in een maand valt. 

Dit leidde tot overlast, schade en ophef. Dit kwam niet alleen in Laren, maar in diverse delen van 

het land voor. Deze gebeurtenis was aanleiding voor het opstellen van dit beleids- en actieplan 

wateroverlast Laren. Het plan bevat een analyse van de bui van op 28 juli 2014 en welke gevolgen 

dit had. Ook beschrijft het de verplichtingen, de doelstellingen en de rolverdeling tussen de 

gemeente, inwoners en instellingen. Verder beschrijft het plan de technische en financiële 

mogelijkheden, vertaald naar een aantal keuzescenario’s, waarmee de kans op wateroverlast 

teruggedrongen kan worden.  

 

Op 21 oktober 2014 heeft het college de bestuursopdracht voor het beleids- en actieplan 

wateroverlast Laren vastgesteld. Hierin is omschreven wat de probleemstelling is en wat de 

gemeente van de BEL Combinatie verwacht bij de nadere uitwerking. Verder is weergegeven 

welke disciplines onderdeel moeten uitmaken van het op te stellen plan. De bestuursopdracht treft u 

als bijlage 3 aan. Samengevat: het beleids- en actieplan is te zien als het resultaat van de 

bestuursopdracht die het college aan de BEL Combinatie heeft gegeven. 

 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit beleids- en actieplan is om inzicht te krijgen en een standpunt in te nemen 

over (on)acceptabele wateroverlast als gevolg van hemelwater. Het gaat om de vraag: Hoe gevoelig 

is Laren voor wateroverlast als gevolg van neerslag en wat is aanvaardbaar? 

Ook wordt de zogenaamde gemeentelijke hemelwaterzorgplicht nader gedefinieerd: Wat is de 

gemeente verplicht om te doen, welke beleidsvrijheid heeft de gemeente en welke effectieve 

maatregelen zijn binnen de kaders mogelijk? 

 

 

1.3 Afbakening 

Dit plan laat zien hoe de gemeente Laren in de komende periode de kans op wateroverlast 

terugdringt. We hebben onderzocht hoe het regenwater het rioolstelsel belast en hoe we het water 

afvoeren of tijdelijk bergen. Het gaat niet alleen over riolering, maar ook over de afvoer over straat.  

 

De riolering bestaat uit een verzameling van objecten die afvalwater (inclusief overtollige neerslag) 

verzamelen en afvoeren. Denk hierbij aan perceel- en kolkaansluitingen, putten en kolken, riolen en 

overige leidingen, gemalen, overstorten. Ook onderdelen als op de riolering aangesloten drainage, 

oppervlakkige afvoer van hemelwater via molgoten (licht verdiepte gedeeltes in de straat), 

infiltratietransportsystemen (wadi’s en infiltratiebermen) worden in dit plan opgenomen. 

 

 

1.4 Beleidsdoelen riolering 

Het rioleringsbeleid van de gemeente is beschreven in het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 

Laren 2012-2017. Een goed functionerend rioolstelsel in de gemeente is – mede door de verwachte 

klimaatontwikkelingen – noodzakelijk voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en 
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het tegengaan van wateroverlast. Om een optimaal resultaat te bereiken, maakt de gemeente een 

integrale beleidsafweging op het terrein van bodem- en waterkwaliteit, gemeentelijke 

infrastructuur, rioleringszorg en kosten. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is hierbij een 

belangrijke partner. 

 

In het GRP zijn doelen voor de komende planperiode opgenomen: 

1.  Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

2.  Zorgen voor inzameling, transport en verwerking van hemelwater 

3.  Zorgen voor een grondwaterregime, waarbij de bestemming van de bebouwde omgeving niet  

     wordt belemmerd 

4.  Doelmatig beheer van de infrastructuur die voor de zorgtaken wordt ingezet 

 

Het beleids- en actieplan wateroverlast is vooral gericht op doel 2: De invulling van de 

gemeentelijke hemelwaterzorgplicht (op grond van Wet milieubeheer artikel 10.33). 

 

In het GRP zijn al activiteiten gepland om wateroverlast aan te pakken, zoals het opstellen van 

hemelwaterbeleid, een onderzoek naar de gevolgen van de klimaatveranderingen op de openbare 

ruimte, het opstellen van beleid bij wateroverlast als gevolg van hevige neerslag en het opstellen 

van een hemelwaterverordening (waarmee regels kunnen worden gesteld aan het lozen van 

afvalwater op de riolering en op of in de bodem). De klimaatscenario’s van het KNMI bevestigen 

dat onder invloed van de klimaatverandering het aantal extreme regenbuien zal toenemen. Het is 

dus noodzakelijk om de eerder geplande activiteiten zorgvuldig uit te werken. In dit beleids- en 

actieplan worden bovengenoemde activiteiten behandeld waarmee is voldaan aan de 

uitgangspunten in het GRP.  

 

 

1.5 Leeswijzer 

De ambitie van het bestuur van Laren was om binnen een kort tijdsbestek beleids- en actieplan op 

te stellen. Daarom was het noodzakelijk om diverse onderzoeken parallel uit te voeren. De 

uitvoering en de resultaten zijn doorlopend met elkaar in verband gebracht en bijgesteld. Het 

analyseren van de bui van 28 juli heeft bijvoorbeeld gelijktijdig plaatsgevonden met het onderzoek 

naar de mogelijke oplossingen. Het uiteindelijke beleids- en actieplan bestaat uit dit 

hoofddocument, waarin alle belangrijke informatie is verwerkt. Daarnaast zijn tien bijlagen 

toegevoegd met daarin aanvullende of meer gedetailleerde informatie en tekeningen. In de tekst 

van dit document wordt door het vermelden van het bijlagenummer verwezen naar deze informatie 

 

In hoofdstuk 1 (Inleiding) wordt nader ingegaan op de aanleiding voor het schrijven van dit 

document, wat de afbakening is, wat de algemene beleidsdoelen zijn die al zijn vastgelegd en wat 

de doelstelling van het beleids- en actieplan is. 

 

In hoofdstuk 2 (Evaluatie wateroverlast 2014) wordt beschreven wat er precies is gebeurd op 28 

juli 2014 en de periode tot aan het schrijven van dit plan 

 

In hoofdstuk 3 (Maaiveldanalyse) wordt beschreven op welke wijze en met welke ondersteuning 

plus software een analyse is gemaakt van de bui van 28 juli 2014. Verder beschrijft dit hoofdstuk 

ook hoeveel water er in de gevoelige gebieden de problemen heeft veroorzaakt en hoeveel water er 

maximaal in gevoelige gebieden op straat kan staan zonder problemen te veroorzaken. 
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In hoofdstuk 4 (Beleidskader Hemelwaterzorgplicht) wordt beschreven wat er al is vastgesteld in 

het Gemeentelijk Rioleringsplan Laren 2012-2017 en wat de zorgplicht is van de gemeente op het 

gebied van hemelwater. Verder wordt de invloed van het klimaat behandeld, welke aanvullende 

beleidskeuzen er gemaakt moeten worden en hoe het zit met de gemeentelijke aansprakelijkheid bij 

wateroverlast. 

 

In hoofdstuk 5 (Scenario’s met de keuzematrix) wordt beschreven welk mogelijkheden er zijn om 

de waterproblematiek aan te pakken.  

 

In hoofdstuk 6 (Kosten) wordt ingegaan op de kosten van de uitvoering en de gefaseerde 

uitvoering. 

 

Verder treft u een samenvatting aan van dit beleids- en actieplan en een voorwoord van wethouder 

Ton Stam 

 

 

 
 

 
De Brink op 28 juli 2014 
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2  EVALUATIE WATEROVERLAST 2014 

2.1 Wateroverlastsituatie op 28 juli 2014 

Op 28 juli 2014 ontstond waterlast in Laren als gevolg van hevige regenval. Een dag eerder viel al 

neerslag, waardoor de riolering werd gevuld. Vervolgens viel op de ochtend van 28 juli 2014 een 

stevige bui en later binnen een uur een hoeveelheid regen die normaal in een maand valt. In veel 

gemeenten heeft de neerslag van 28 juli 2014 geleid tot problemen. 

 

De volgende afbeeldingen van het KNMI geven een indicatie van de landelijk opgetreden neerslag. 

 

 
 

Volgens het KNMI-neerslagstation in Laren viel op 27 juli 2014 circa 23 mm 
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Op 28 juli 2014 viel circa 61 mm volgens het KNMI-neerslagstation in Laren 
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De gemeente beschikt over eigen neerslaggegevens van de regenmeter in Eemnes. Deze meter gaf 

de volgende meetresultaten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1 Neerslaggegevens 28 juli 2014 regenmeter Eemnes 

 
 

De regenmeters van de KNMI en de gemeente geven (uiteraard) door de verschillende meetlocaties 

niet exact dezelfde meetresultaten. De omvang van het gebied dat belast werd met de hevige 

neerslag is ook niet met zekerheid vast te stellen. Deze afbeeldingen geven in ieder geval een goede 

indicatie van de hoeveelheid neerslag. 

 

Tijdens en direct na de extreme bui hebben medewerkers van de BEL Combinatie de gebieden 

waar problemen waren bezocht. Er is daar waar mogelijk gezorgd voor verkeersbegeleiding op 

wegen die tijdelijk ongeschikt waren om doorheen te rijden, zoals Zijtak en Kerklaan. Putdeksels 

die door de waterdruk van de putten zijn geduwd, zijn teruggelegd om de verkeersveiligheid te 

waarborgen. Met hulp van inwoners is geïnventariseerd en in kaart gebracht waar putdeksels 

omhoog zijn gekomen. Het merendeel van de putdeksels (circa twaalf stuks) is inmiddels 

vervangen door andere putdeksels die bij hevige regenval blijven liggen.  

 

In de dagen na de bui heeft de gemeente diverse reparaties uitgevoerd. De wethouder heeft samen 

met medewerkers van de BEL Combinatie een aantal inwoners bezocht. Verder zijn alle 

telefonische en e-mailberichten over de wateroverlast die vanaf dat moment zijn binnengekomen, 

geregistreerd en afgehandeld. 

 

In hoofdstuk 4.4 wordt nader ingegaan op maatgevende buien en de relatie met het wijzigen van 

het klimaat. De bui van 28 juli 2014 is volgens het oude klimaatscenario van het KNMI een bui 
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met een herhalingstijd tussen de 50 en 100 jaar. Op basis van de nieuwste klimaatscenario’s van het 

KNMI heeft de bui een herhalingstijd van ongeveer twintig jaar. 

 

2.2 Reacties van inwoners 

Sinds 28 juli 2014 zijn alle reacties van inwoners geregistreerd, zoals schademeldingen, 

schadeclaims en suggesties.  

 

Schademeldingen 

In de periode direct na de bui heeft de gemeente 52 meldingen ontvangen van inwoners die overlast 

of schade hebben gehad. Voor het beoordelen van de ernst van de situatie en voor het onderzoek 

naar oplossingen is besloten om via een online enquête meer informatie te achterhalen (zie 

paragraaf 2.3.2). Tot nu toe blijkt bij 121 panden water te zijn binnengekomen. 
 

Schadeclaims 

Er zijn twee schadeclaims ingediend. Deze claims zijn doorgestuurd naar de 

aansprakelijkheidsverzekering. Eén claim heeft de verzekering inmiddels afgewezen, omdat het 

rioleringssysteem op de betreffende locatie in goede staat van onderhoud verkeert en daarom niet 

als gebrekkig kan worden gekwalificeerd. Verder heeft de verzekeringsmaatschappij geconcludeerd 

dat bij extreme regenval, zoals op 28 juli 2014, niet van de gemeente kan worden verlangd dat zij 

voorkomt dat wateroverlast ontstaat.  

 

De tweede claim is nog in behandeling bij de verzekering van de gemeente. Inmiddels is een expert 

ingeschakeld.  

 

Suggesties 

Er zijn circa 40 e-mails binnengekomen met daarin een of meer suggesties. Bij elkaar opgeteld 

betreft het circa 120 suggesties, waaronder een aantal dubbele. Er zijn diverse leuke en creatieve 

suggesties ingediend. Alle suggesties zijn de afgelopen periode beoordeeld. Bij de suggesties waren 

ook enkele locaties die mogelijke kunnen dienen voor het afvangen van regenwater. Deze zijn aan 

de lijst van mogelijke locaties toegevoegd. Er zijn diverse suggesties ingediend die technisch niet 

uitvoerbaar zijn. Het betreft bijvoorbeeld het boren van diepe grindputten om het water in het 

centrum kwijt te raken. Dat kan vanwege een hoog grondwaterniveau helaas niet. Verder zijn geen 

uitvoerbare oplossingen ingebracht die nog niet bij het projectteam bekend waren.  

 

2.3 Communicatie 

2.3.1 Inwonersavond 

Op 30 september 2014 is een inwonersavond over de wateroverlast in Laren gehouden. Circa 150 

inwoners waren aanwezig. Een groot deel van de aanwezigen is die avond aan het woord geweest 

om vragen te stellen en hun eigen ervaringen te delen. De gemeente heeft toegezegd dat in de 

maanden daarna onderzocht wordt welke oplossingen onderzocht gaan worden. De presentatie, met 

als laatste pagina samengevat wat met de bewoners is besproken, treft u als bijlage 5 aan. 
 

Tijdens deze avond is veel informatie uitgewisseld. De vragen die na de inwonersavond van 

september 2014 zijn binnengekomen zijn door de gemeente beantwoord. Inwoners hebben ook 

informatie opgevraagd over maatregelen die ze zelf willen nemen. Medewerkers van de BEL 

Combinatie leggen huisbezoeken af om deze inwoners op weg te helpen.  
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Daarnaast zijn inwoners actief betrokken bij het project via gerichte communicatie: een enquête, de 

gemeentelijke website en de lokale krant. Van elke update van de projectpagina op de website 

krijgen inwoners en instellingen waarvan het e-mailadres bekend is, een melding. 
 

2.3.2 Online enquête 

Van eind oktober 2014 tot 15 februari 2015 is een online enquête beschikbaar gesteld (zie fig. 2.1) 

voor inwoners en bedrijven. De enquête is door 69 personen ingevuld. De informatie die we daaruit 

kregen, is verwerkt in het totaalbeeld van de wateroverlastproblematiek.  

 

 
Figuur 2.1 Enquêteformulier wateroverlast Laren 

 

 

2.3.3 Informatieavond voor raadsleden 

Op 9 oktober 2014 hebben commissie- en raadsleden en deskundigen van Waternet en gemeente 

Utrechtse Heuvelrug tijdens een workshop met elkaar gepraat over de problematiek rond 

wateroverlast.  

 

Conclusies uit de workshop, die overigens bij de verdere onderzoeken zijn meegenomen: 

 Een dergelijke overlast, zoals op 28 juli 2014, met deze schade willen wij in de toekomst  

voorkomen 

 Enkele uren water op straat wordt niet als bezwaarlijk ervaren 

 Oplossing ligt in een gezamenlijke aanpak van gemeente en inwoners. Het is niet 

vanzelfsprekend dat de gemeente alle problemen oplost 

 Het eerder opvangen van het water in de hoger gelegen gebieden en het beter bovengronds 

begeleiden van het water in de probleemgebieden naar de Gooiergracht zijn belangrijke 

oplossingen 



15 
 

3 MAAIVELDANALYSE 

3.1 Uitgangspunten 

Voor het concept-Basisrioleringsplan Laren (zie bijlage 10) zijn in 2014 rioleringsberekeningen 

uitgevoerd met het rekenprogramma Sobek (1D). Dergelijke computerberekeningen geven 

informatie over het zogeheten hydraulisch functioneren van een rioolstelsel bij hevige regenval. 

Verder komt uit dergelijke berekeningen informatie over de afvoercapaciteit naar de 

rioolwaterzuivering en over de vuilemissie op oppervlaktewater tijdens het overstorten bij hevige 

regen. Het programma rekent alleen het riool door en houdt geen rekening met stroming van 

hemelwater over straat. De resultaten van deze berekeningen zijn dus bruikbaar tot het moment dat 

het rekenmodel ‘water op straat’ berekent. Voor het doorrekenen van de problematiek die ontstaan 

is bij de bui van 28 juli, is extra software beschikbaar en ingezet. 

 

In de praktijk stroomt het hemelwater dat niet via het rioolstelsel kan worden afgevoerd, over straat 

naar lager gelegen locaties af. Voor een goede analyse van de ‘water op straat’-problematiek moet 

ook de bovengrond en de maaiveldinrichting nader worden bekeken. In de berekeningsmethodiek 

van Grontmij, WODAN voor de analyse van de wateroverlast, is hiermee rekening gehouden. De 

maaiveldanalyse is in twee fasen opgedeeld.  

 

Fase 1:  

Aanvullend op de Sobek berekeningen is de afstroming van overtollig hemelwater over het 

maaiveld geanalyseerd. De berekeningsresultaten geven aan welke locaties een verhoogd risico op 

wateroverlast hebben. De resultaten van deze berekeningen zijn gecombineerd met de Sobek 1D 

berekeningen en de waarnemingen van wateroverlast. Het resultaat is een beter inzicht in de 

locaties met een verhoogd risico op wateroverlast en meer inzicht in de oorzaken. De analyse geeft 

ook inzicht in de afvoerroutes van het water en is gebruikt voor het positioneren van de 

voorgestelde bergingsvoorzieningen. 

 

Fase 2: 

In de tweede fase zijn maatregelen gedimensioneerd. Bij deze Sobek 1D2D-berekeningen 

(rioolstelsel 1D, terrein 2D) is zowel de stroming via riolen als de stroming over maaiveld 

meegenomen. Voor het beter dimensioneren en toetsen van mogelijke bergingsvoorzieningen geeft 

deze gecombineerde berekening vaak betere resultaten dan alleen een maaiveldanalyse. 

 

Het Actueel hoogtebestand Nederland (AHN2) bevat de maaiveldhoogten van Laren. Dit bestand is 

met de modellering ingezet voor: 

 de begrenzing van het totale afstromingsgebied 

 het vaststellen van deelgebieden op basis van stroming over maaiveld 

 de bepaling van de mate van afstroming vanaf onverharde terreinen (voor de bui van 28 juli) 

 de bepaling van het volume water op straat 

 de bepaling van het effect van de maatregelen 
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3.2 Berekeningsresultaten 

Met behulp van de WODAN maaiveldanalyse is met de AHN2 bepaald, hoe water Laren instroomt 

(het afstromingsgebied).  

 

 
Figuur 3.1 Detail stroombanen op basis van Wodan2D flowaccumulatie 

 

 

Vervolgens is met behulp van de afzonderlijke stroombanen ook een onderverdeling gemaakt in 

drie “stroomgebieden”, te weten noord, midden en zuid. De grenzen tussen de stroomgebieden 

worden bepaald door plaatselijke hoogtes in het dorp, waarbij water niet van het ene 

afstroomgebied naar het andere stroomt. Daarnaast is er in het rioolsysteem ook een grens tussen de 

afvoerstelsels van de afstromingsgebieden noord en midden. 

 

Door de analyse van de stroombanen is onder andere duidelijk geworden, dat het water vanuit de 

Tafelbergweg niet afstroomt naar het centrum. Om de wateroverlastproblematiek op specifieke 

locaties op te lossen, kan op basis van deze afstroomgebieden bepaald worden, welke 

maatregellocaties in aanmerking komen voor grote bergingsvoorzieningen. 

 

De Sobek 1D/2D berekeningen vergen erg veel computerrekencapaciteit. Daarom kan niet de hele 

gemeente worden doorgerekend. Bij de Sobek 1D/2D berekeningen is gebruik gemaakt van de 

verdeling in stroomgebieden, zoals aangegeven in figuur 4.2. Van elk stroomgebied is een zo groot 

mogelijk deel doorgerekend.  
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Figuur 3.2 Afstroomgebieden Laren: groen is noord, rood is midden, geel is zuid 

 

 

De videobeelden, foto’s en waarnemingen van tijdens en direct na de bui van 28 juli 2014 zijn 

vergeleken met de resultaten van de modelberekeningen. Door te variëren met de verschillende 

instellingen in het model is de afstroming vanaf onverhard terrein bepaald. 

De berekeningen met alleen verhard oppervlak dat water afvoert, laten minder water op straat zien 

dan in werkelijkheid is opgetreden. De verdeling van het afvoerend oppervlak is als volgt: 

Openbare verharding  31,4 ha 

Dakoppervlakken   51,3 ha 

Onverhard oppervlak  62,6 ha 

 

Uiteindelijk lijkt de berekening met 35% afstroming vanaf onverhard terrein een goed beeld te 

geven met betrekking tot de hoeveelheid water op straat voor de bui van 28 juli 2014. In de 

onderstaande figuren wordt het resultaat van deze berekeningen getoond. 
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Figuur 3.3 Waterdiepten Laren Noord op basis van Sobek 1D2D bij bui 28 juli 2014 

 

 

Hoe donkerder blauw, hoe meer water er op straat stond. Rood betekent dat er meer dan een halve 

meter water op straat stond. Dit geldt voor de gekleurde vlakken. Daarnaast staan in de figuren 

lichtblauwe lijnen met bolletjes erin. Deze lijnen vormen het rioolstelsel en de bolletjes geven de 

druklijn in het riool aan. 

 

Wanneer geen bolletjes in de blauwe lijn staan aangegeven, betekent dit dat het riool op deze 

locatie nog niet geheel gevuld is en er geen drukopbouw plaatsvindt. De locaties van de bolletjes 

komen overeen met locaties van putten in het rioolstelsel. De rode bolletjes geven locaties in het 

riool aan waar de drukopbouw in het riool boven maaiveld komt. Dit wil niet direct zeggen dat op 

deze plekken ook overal de putdeksels eraf gedrukt zijn. Wel is de kans groot dat op deze locaties 

vanuit de kolken rioolwater op straat is gestroomd. De paarse bolletjes geven een drukopbouw aan 

tot minder dan 20 cm onder maaiveld. 
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Figuur 3.4 Waterdiepten Laren Midden op basis van Sobek 1D2D bij bui 28 juli 2014 

 

 

 
Figuur 3.5 Waterdiepten Laren Zuid op basis van Sobek 1D2D bij bui 28 juli 2014 
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Op basis van de berekeningen zijn de hoeveelheden water op straat in de drie afstroomgebieden 

bepaald om een globaal beeld te krijgen van de omvang. 

Uit het model zijn de volgende hoeveelheden water op straat bepaald: 

 

Laren noord     3.170 m³ 

Laren midden    6.680 m³ 

Laren zuid     6.270 m³ 

Totaal    16.120 m³ 

 

Vanuit de modellen zijn filmpjes gemaakt van het verloop van de bui van 28 juli 2014. Daarna is 

zo nauwkeurig mogelijk het moment van de maximaal acceptabele waterpeilen op straat bepaald. 

Hiermee kan een beeld worden gevormd van de globale hoeveelheid water die onttrokken zou 

moeten worden (op basis van de bui van 28 juli 2014) om te voorkomen dat water de panden in 

stroomt. 

Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat water dat aan de randen van het 

afstromingsgebied onttrokken wordt, niet één op één voor vermindering van de overlast zorgt op de 

locaties waar wateroverlast zich voordeed. De effecten van de maatregelen zijn met het model 

bepaald. De onderstaande getallen dienen alleen als een globale richting om water in de woningen 

te voorkomen. 

 

Maximale hoeveelheden water op straat, waarbij het water slechts bij enkele panden tot op de 

drempelhoogte stond: 

 

Laren noord        980 m³ 

Laren midden    1.410 m³ 

Laren zuid     1.590 m³ 

Totaal      3.980 m³ 

 

De mogelijke maatregelen worden uitgebreid behandeld in hoofdstuk 5. Van een aantal losse 

maatregelen is in het model het effect doorgerekend op basis van de bui van 28 juli 2014. In deze 

berekening wordt alleen het effect van die specifieke maatregel bepaald, zonder dat daarnaast 

andere maatregelen worden doorgevoerd. 
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4  BELEIDSKADER HEMELWATERZORGPLICHT  

4.1 Hemelwaterzorgplicht volgens GRP Laren 2012-2017 

Wat is de taak van de gemeente? Hoe ver moet de gemeente gaan om hevige neerslag te 

verwerken? In het Gemeentelijk Rioleringsplan Laren (GRP) 2012-2017 wordt invulling gegeven 

aan de wettelijke gemeentelijke ‘hemelwaterzorgtaak’. In bijlage 4 zijn de doelen van de 

hemelwaterzorgtaak volgens het GRP nader uitgewerkt. 

 

Onder het verwerken van hemelwater vallen in elk geval de volgende maatregelen: de berging, het 

transport, de nuttige toepassing, het in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van 

ingezameld hemelwater en het afvoeren naar een zuivering. 

 

Wettelijk uitgangspunt is dat de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van 

hemelwater op eigen terrein door directe lozing op oppervlaktewater of in de bodem. Lozing op 

oppervlaktewater is in Laren echter niet mogelijk, omdat oppervlaktewater ontbreekt. Verder is 

bepaald dat wanneer naar het oordeel van de gemeente dit redelijkerwijs niet van de 

perceeleigenaar kan worden verwacht, c.q. wanneer het niet doelmatig is, de gemeente zorgt voor 

afvoer en verwerking via het gemeentelijke rioolstelsel dat ter plaatse aanwezig is 

(inspanningsverplichting). De begrippen ‘doelmatigheid’ en ‘redelijkheid’ zijn als volgt 

gedefinieerd:  

 

 

 

 

De gemeente moet dus op basis hiervan afwegen, welke maatregelen perceeleigenaren moeten 

nemen. 

  

 

 

 

Doelmatigheid: 

voor de rioleringszorg wil zeggen dat alle doelen die de gemeente stelt om invulling te 

geven aan haar zorgplicht doelmatig moeten zijn. Een (voorgenomen) handelswijze is 

doelmatig als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de 

realisatie van het beoogde doel en de kosten daarbij in verhouding staan tot de opbrengsten. 

Dit wordt onder andere bewerkstelligd door te handelen tegen de laagst mogelijk 

maatschappelijke kosten. 

 

Redelijkheid: 

behelst de sociaal aanvaardbare normen, zoals ze door het gewoonterecht of 

de ongeschreven rechtsregels zijn omschreven. Deze kunnen strijdig zijn met het beschreven 

recht, bijvoorbeeld wanneer het naleven van een overeenkomst zou leiden tot een dermate 

ongunstig effect voor een van de betrokkenen, dat het afdwingen van naleving van die 

overeenkomst in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. 
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Wateroverlast kan in de praktijk nooit volledig worden voorkomen. Door de te verwachten 

klimaatveranderingen (onafhankelijk welk KNMI scenario) zal de belasting op de rioolstelsels 

toenemen. Deze grotere belasting zal leiden tot een toename van het aantal water-op-straat 

situaties. De gemeente streeft er echter naar om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is 

van belang voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte. 

De hoeveelheid hemelwater die wordt afgevoerd via de gemengde riolering, moet worden 

teruggedrongen, zodat de riolering niet meer zo veel hoeft af te voeren. Het hemelwater dat wordt 

afgekoppeld en niet meer via de gemengde riolering wordt afgevoerd, moet vervolgens wel via een 

alternatieve route worden afgevoerd en verwerkt. Bijvoorbeeld door infiltratie in de bodem. De 

ondergrond (zand) in Laren is uitermate geschikt voor infiltratie. De afvoercapaciteit van deze 

alternatieve voorzieningen moet uiteraard voldoende zijn. Het effectief scheiden van schoon 

regenwater van het gemengde riool kan zowel door maatregelen te treffen in de openbare ruimte als 

door maatregelen te treffen op particulier terrein. Om inwoners te verplichten om hemelwater af te 

koppelen van het afvalwaterriool is een hemelwaterverordening nodig. Over een dergelijke 

verordening beschikt Laren op dit moment niet.  

 

 

4.2 Klimaatontwikkeling 

Algemeen wordt aangenomen dat het klimaat verandert. Voor stedelijke gebieden is de verandering 

vooral relevant, omdat verwacht wordt dat frequenter buien met zeer hoge intensiteit zullen 

optreden. De afvoercapaciteit van de riolering is hier niet op ontworpen en vaker zullen ‘water op 

straat’, wateroverlast en incidenteel schades optreden.  

 

Omdat Laren niet vlak is en het centrum in een kom ligt, verspreidt het overschot aan water zich 

niet, maar loopt het peil in het laaggelegen centrum op door het opdrukken van water uit het riool 

en het bovengronds afstromen van het regenwater tijdens intensieve regenperioden. De gemeente 

onderschrijft de visie van Rioned om te anticiperen op de klimaatontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visie van RIONED, de koepelorganisatie voor de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland 
 

Uitgangspunt: de gemeente accepteert tijdelijk water op straat en ziet kritisch toe op het ontwerp 

en inrichting van de bebouwde omgeving, zodat berging op straat met beperkte overlast mogelijk 

is. 

Visie op klimaatverandering, hevige buien en riolering 

 

Door de klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optreden. In alle KNMI-scenario’s nemen de 

buien toe. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. 

Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regen het water van wegen en daken af te 

voeren. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld infiltratie in de 

bodem, afvoer naar open water en kortdurende berging op straat of in de openbare ruimte. 

 

Acceptatie water op straat 

We moeten accepteren dat door toename van hevige buien vaker water op straat zal staan. Wat wel en niet acceptabel is 

en hoeveel geld aan maatregelen wordt uit gegeven, zijn lokale keuzes. In het algemeen is het niet acceptabel als water 

gebouwen in stroomt of doorgaande wegen blokkeert. Per situatie moet de meest effectieve en doelmatige maatregel 

worden bepaald. Hierin heeft de gemeente een centrale rol. Zij zorgt voor alle regenwatervoorzieningen, zowel het 

traditionele riool als de andere voorzieningen in het openbare gebied. De waterschappen voeren oppervlaktewater af en 

gebouweigenaren beschermen hun eigendom tegen indringend water. Schade is nooit helemaal te voorkomen. Wat 

redelijkerwijs is te voorzien, moeten deskundigen en politiek nader bepalen. 
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4.3 Omschrijving en toelaatbare frequenties hinder, overlast en schade 

Bij het optreden van water op straat in de openbare ruimte tijdens hevige neerslag wordt landelijk 

onderscheid gemaakt tussen hinder, overlast en schade. Zoals RIONED heeft beschreven, mag de 

gemeente omschrijven wat zij wel en niet acceptabel vindt. Wij hanteren daarbij een aantal 

acceptatieniveaus. Er is een onderverdeling gemaakt van de gradaties van water op straat met 

daarbij de mate van hinder, overlast of schade. Een hoeveelheid water op straat, waarbij geen 

directe schade optreedt, lijkt voor de gemeente Laren acceptabel, net als tijdelijke hinder 

(stremming van straten en ondergelopen parken). 

 

 
Term Omschrijving 

 

Hinder 

 
Kortdurend water op straat van geringe omvang 

Overlast 

 
Ernstige hinder (zoals afvalwater op straat of stremming van een 

hoofdweg) en forse hoeveelheden water op straat 

 

Schade 

 
Kort- of langdurend water op straat van een dusdanige omvang 

dat schade aan eigendommen optreedt en/of essentiële 

(gebruiks-) functies uitvallen 

Tabel 4.1 Algemene omschrijving gradaties water op straat 

 

 

Op basis van alle onderzoeken die in dit beleids- en actieplan worden de volgende uitgangspunten 

voor het ontwerp van de riolering gehanteerd. 

 

 
Gebruiksfunctie Toelaatbare frequentie 

 

 Hinder Overlast Schade 

 
Woongebied, 

bedrijventerreinen en 

hoofdinfrastructuur 

Eens per twee jaar Eens per vijf jaar Niet (minder dan eens per 

honderd jaar) 

Tabel 4.2 Uitgangspunten acceptatie wateroverlast  

 
 
Uitgangspunt: Schade aan eigendommen en/of het uitvallen van essentiële (gebruiks-) functies 

vindt de gemeente Laren niet acceptabel. 

 

 

4.4 Maatgevende buien 

Op basis van het GRP moet het rioolstelsel maatgevende buien kunnen verwerken zonder dat 

overbelasting van het stelsel optreedt in de vorm van onacceptabele ‘water op straat’-situaties. Dit 

doel is uitgewerkt in bijlage 4 (uit GRP 2012-2017).  

 

Om inzicht te krijgen in het functioneren van het rioolstelsel en maatregelen tegen wateroverlast te 

onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van de ‘Leidraad Riolering’ van Stichting Rioned, Deze 

leidraad bevat de algemeen geaccepteerde uitgangspunten, methoden en technieken op het gebied 

van de gemeentelijke watertaken. In module C2100 van deze leidraad zijn in 1995 tien 
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standaardbuien opgenomen op basis van meetgegevens in de Bilt uit de periode 1955 tot 1979: 

aangeduid als bui één tot en met bui tien. De omvang en zwaarte van deze buien neemt toe van bui 

1 naar bui 10. Ze zijn schematisch weergegeven met een opbouw per vijf minuten, de piek in l/s/ha 

(het aantal liters per seconde per hectare aangesloten verhard oppervlak) en de totale omvang in 

mm en de duur van de bui. Voor het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van bui acht, negen en 

tien.  

 
Daarnaast is in het onderzoek gebruik gemaakt van T=5 en T=10 buien. T=5 betekent een 

herhalingstijd (kans van optreden) van eens in de vijf jaar en T=10 eens in de tien jaar. De 

herhalingstijd van deze standaard buien is bepaald door de hoeveelheid neerslag van de 

voorgekomen gebeurtenissen in de gemeten periode van vijfentwintig jaar te sorteren.  

 

Sinds het verschijnen van de module C2100 worden rioolstelsels ontworpen op bui zeven en bui 

acht uit de leidraad. Dit zijn buien met een theoretische herhalingstijd van twee jaar (T=2). 

Uitgangspunt is dat bij deze bui geen water op straat ontstaat. In het GRP is opgenomen dat 

theoretisch geen water op straat mag optreden bij buien zeven en acht. Dit geldt zowel voor 

gemengde riolering als hemelwaterriolering.  

 

Daarnaast worden ook berekeningen uitgevoerd met behulp van regenreeksen. Zo’n reeks bestaat 

uit meerdere buien in een langere periode met tussenliggende droge perioden. Deze berekeningen 

zijn vooral bedoeld voor bepaling van het functioneren van externe riooloverstorten, 

regenwateruitlaten en rioolgemalen. De berekeningen met regenreeksen zijn daarom minder 

interessant voor bepaling van water op straat. 

 

Voor de aanpak van de wateroverlastproblematiek van Laren wordt voorgesteld om de bui van 28 

juli 2014 als referentie te gebruiken. Bij een dergelijke bui willen we geen schade aan 

eigendommen en/of uitvallen van essentiële (gebruiks)functies. Het verloop (de opbouw) van deze 

bui en de gevolgen voor de leefomgeving zijn namelijk vrij gedetailleerd bekend. Ook veel andere 

gemeenten met wateroverlastproblematiek gebruiken een bui, waarvan meetgegevens bekend zijn 

en die tot overlast heeft geleid.  

 

Grontmij heeft in de volgende figuren aangegeven, welke herhalingstijd hoort bij de bui die op 28 

juli 2014 gevallen is. Een vergelijking met de ‘oude’ statistieken van de KNMI van 2011 maakt 

duidelijk dat deze gebeurtenis een herhalingstijd heeft tussen de vijftig en honderd jaar. In het 

figuur is de bui van 28 juli met een rode gestippelde lijn weergegeven. De blauwe lijn daarboven is 

een bui met een herhalingstijd van honderd jaar. De paarse lijn daaronder is een bui met een 

herhalingstijd van vijftig jaar. 

 

De rapportage ‘Klimaatverandering in Nederland: Aanvullingen op de ‘06 scenario’s’ (juni 2014) 

van het KNMI, geeft inzicht in de ontwikkeling van de neerslag. De scenario’s gaan uit van een 

temperatuurstijging tussen twee tot vier graden in 2050. De volgende figuur geeft aan dat als we 

rekening houden met een klimaatfactor van 1,25 (advies van Grontmij) de herhalingstijd in de 

toekomst (2050) T=20 wordt (zie de onderbouwing in bijlage 6). 
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Figuur 3.1 Neerslagstatistieken van de KNMI en neerslaggebeurtenis 28 juli 2014  

 

De gestippelde rode lijn is de bui van 28 juli 2014. Deze bui zit nu nagenoeg op het niveau van de 

groene lijn. Dat is een bui met een herhalingstijd van twintig jaar. 

Figuur 3.2 Neerslagstatistieken van de KNMI en neerslaggebeurtenis 28 juli 2014 op basis van klimaatfactor 1,25 

 

Uitgangspunt: Om in te spelen op klimaatveranderingen wordt de neerslaggebeurtenis van 28 juli 

2014 als referentie toegepast bij het uitwerken van verbetermaatregelen. 
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4.5 Gemeentelijke aansprakelijkheid bij wateroverlast 

De wettelijke gemeentelijke zorgplichten hebben het karakter van een inspanningsverplichting en 

dus niet van een resultaatsverplichting. Dit betekent dat alleen bij ernstig nalaten een situatie kan 

ontstaan die tot aansprakelijkheid van de gemeente kan leiden. 

 

De gemeente hoeft voor de afvoer van hemelwater alleen op openbaar terrein voorzieningen te 

treffen, waarin inwoners en bedrijven hemelwater kunnen lozen. Bijvoorbeeld riolerings-

aansluitingen, regengoten in de weg en afvoerputten.  

 

Op particulier terrein is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor de afvoer van hemelwater, bij 

voorkeur naar de bodem (door infiltratie). Pas als de gemeente dit redelijkerwijs niet van de 

eigenaar kan vragen (zie paragraaf 4.1), heeft zij een taak om het afvloeiende hemelwater vanaf de 

grens van het particuliere perceel af te voeren. De zorgplicht is dus alleen van toepassing op de 

openbare ruimte. 
  
De gemeente heeft bij de invulling en toepassing van haar zorgplichten een bepaalde 

beleidsvrijheid. Zij mag kiezen voor maatregelen die het meest doelmatig zijn.  

 

Overigens is een gemeente bij overtreding van een norm (zorgplicht) niet per definitie 

aansprakelijk. Zij kan immers een goede reden hebben voor het (nog) niet voldoen aan de norm. 

Financiële afwegingen en de beleidsvrijheid kunnen hierbij een rol spelen. Daarnaast moet er een 

direct verband zijn tussen de verweten handeling en de schade (causaliteit). Ook spelen de 

mogelijke eigen verantwoordelijkheid en verwijtbaarheid van de schadelijdende partij een rol. 

 

De gemeente moet de volgende zaken tegen elkaar afwegen: 

• De kans op mogelijke schade door wateroverlast bij hevige regen en in hoeverre schade is te 

voorzien 

• De aard, ernst en omvang van die schade 

• De mogelijkheden van het treffen van maatregelen. Hierbij moet de gemeente vooral ook de 

financiële consequenties en de (beperkte) beschikbare financiële middelen meenemen. 
 

 

4.6 Afkoppelen door particulieren in bestaande bouw 

4.6.1 Achtergrond  

Op basis van het GRP hanteert de gemeente als beleid dat zoveel mogelijk hemelwater dat 

afkomstig is van wegen en daken wordt geïnfiltreerd in de bodem. Het grootste gedeelte van het 

grondwatersysteem en de bodemopbouw in Laren zijn hiervoor geschikt.  

 

Infiltreren van hemelwater verkleint de kans op wateroverlast. Ook wordt minder water naar de 

zuivering gebracht en wordt het hemelwater toegevoegd aan het grondwater-systeem. Volgens de 

uitgangspunten van de Waterwet is hemelwater schoon genoeg om zonder zuivering in het milieu 

(de bodem of oppervlaktewater) te brengen. Of van particulieren in redelijkheid mag worden 

verwacht dat het hemelwater op eigen terrein wordt verwerkt, is afhankelijk van de mogelijkheden 

voor afvoer naar de bodem (infiltratie) en tijdelijk bergen in een regenton.  

De mogelijkheden van infiltratie hangen af van de bodemopbouw, de ontwateringsdiepte 

(grondwaterstand onder maaiveld) en het effect van afkoppelen op de grondwaterstand. 
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4.6.2 Beleidskeuzen  

Zoals eerder vermeld, zijn particulieren volgens de Waterwet zelf verantwoordelijk voor het 

verwerken van afstromend hemelwater op eigen terrein. Op dit moment staan de meeste gemeenten 

de bestaande hemelwaterlozingen van particulieren op het gemeentelijke riool toe. Voor een 

gemeente waar geen wateroverlast speelt, is de noodzaak om intensief druk te leggen op 

afkoppelen van particulieren en instellingen niet aanwezig. Voor Laren is een beleidskeuze van 

groot belang.  

 

De gemeente Laren heeft de volgende drie keuzemogelijkheden: 

 

1. Handhaven huidige situatie bebouwd particulier terrein 

Voor het bestaande bebouwde gebied in de gemeente, worden de al gerealiseerde 

hemelwaterlozingen van particulieren op het gemeentelijke riool toegestaan. De gemeente vindt het 

volgens deze variant niet redelijk om bij bestaande bouw particulieren te verplichten om 

hemelwater af te koppelen van de gemeentelijke riolering.  

 

2. Inwoners stimuleren om af te koppelen  

De gemeente stimuleert inwoners om het schone hemelwater (afkomstig van daken en bestrating) 

naar de bodem af te voeren, zonder dat het verplicht wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het 

verstrekken van informatie over afkoppelen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een creatieve afkoppelmethode 

 

3. Inwoners verplichten om af te koppelen 

De gemeente verplicht particulieren bij bestaande bouw hemelwater af te koppelen van de 

gemeentelijke riolering. Hiervoor is een hemelwaterverordening en intensieve handhaving 

noodzakelijk. Het kan zijn dat in bepaalde gevallen infiltratie van afstromend hemelwater op eigen 

terrein niet haalbaar is. 
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Toelichting 

De bodem in Laren is voor het grootste gedeelte goed doorlatend. Hierdoor is hemelwater goed in 

staat om in de bodem weg te zakken. De ontwateringsdiepte is in Laren vrij groot. Dit is voldoende 

om infiltratie van hemelwater toe te passen. Een negatief effect van het infiltreren van afstromend 

hemelwater op de grondwaterstand is in Laren niet te verwachten.  

 

Het afkoppelen van dakvlakken blijkt een effectieve maatregel te zijn. In hoofdstuk 5 ‘Scenario’s 

met de keuzematrix’ wordt nader ingegaan op de diverse mogelijkheden om bewoners te 

stimuleren of te verplichten om af te koppelen.  

 

Algemeen uitgangspunt: Particulieren verwerken het hemelwater op eigen terrein, tenzij ze 

aantonen dat dit niet haalbaar en redelijk is (variant 3). 

 

De gemeente regelt en bewaakt nu al dat particulieren/instellingen bij nieuwbouw het afstromend 

hemelwater op eigen terrein verwerken (bergen, indien nodig zuiveren en afvoeren). Sloop en 

herbouw worden ook als nieuwbouw beschouwd. Bij een toename van het verharde oppervlak 

(bestrating of bebouwing) moet het afstromend hemelwater van het nieuwe verharde oppervlak op 

eigen terrein worden verwerkt. De gemeente controleert en handhaaft hierop via de 

omgevingsvergunning.  

 

 

4.7 Afvoer afstromend hemelwater op openbaar terrein 

4.7.1 Achtergrond 

In de Waterwet is opgenomen dat afstromend hemelwater bij voorkeur zoveel mogelijk direct in 

het milieu wordt gebracht, bij voorkeur naar de bodem. Algemene voordelen van het infiltreren van 

hemelwater zijn:  

 het hemelwater komt ten goede aan de natuur en het watersysteem 

 risico van wateroverlast wordt beperkt 

 de rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) wordt ontlast. 

 

Een algemeen nadeel van afkoppelen is dat de kosten voor het ombouwen van het rioolstelsel hoog 

zijn.  

 

4.7.2 Beleidskeuzes 

De gemeente hanteert in de openbare ruimte de volgende voorkeursvolgorde voor de afvoer van 

afstromend hemelwater: 

1. Afvoer naar de bodem, indien nodig via een zuiverende voorziening, zoals bodemverrijking 

2. Afvoer via het riool naar de rioolwaterzuivering (als verontreinigingen worden verwacht) 

 

In een beperkt deel van het openbare gebied ligt momenteel een gescheiden rioolstelsel. Het 

afstromend hemelwater wordt in deze gebieden afgevoerd naar de bodem of naar oppervlaktewater, 

volgens de voorkeursvolgorde uit de Waterwet.  

 

In een relatief groot deel van het openbare gebied ligt momenteel een gemengd rioolstelsel. Hier 

wordt het afstromend hemelwater samen met het afvalwater naar de zuivering gebracht.  
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Om aan de voorkeursvolgorde van hemelwater te voldoen, zou het afstromend hemelwater (op 

termijn) afgekoppeld moeten worden van de riolering. Voor de huidige gemengde rioolstelsels 

geldt dat het afkoppelen van hemelwater geen doel op zich is, maar het resultaat van een 

doelmatigheidsafweging. De gemeente vindt het afkoppelen van het openbare terrein doelmatig als 

de werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met geplande werken in de openbare ruimte 

(zoals een rioolvervanging of herstructureren van wegen) en als de kosten in verhouding staan tot 

de voordelen. Uit de berekeningen van de Grontmij blijkt dat het zinvol is om in combinatie met 

wegreconstructies de openbare verhardingen af te koppelen. Het is als losstaande maatregel niet 

voldoende voor het oplossen van de waterproblematiek.  

 

Wanneer gekozen wordt om inwoners en instellingen via een hemelwaterverordening te dwingen 

om de dakvlakken af te koppelen, moet de gemeente zelf ook een voorbeeldfunctie vervullen en 

afkoppelen van de openbare verhardingen inzetten. 

 

Bij nieuwbouwwijken past de gemeente de voorkeursvolgorde toe voor de behandeling van 

hemelwater op openbaar terrein. Per nieuwbouwproject beoordeelt de gemeente op basis van de 

gebiedskenmerken en afvoermogelijkheden welk hemelwatersysteem het meest doelmatig is. Het 

waterschap wordt bij de planvorming betrokken. 

 

Uitgangspunten:  
De gemeente hanteert in de openbare ruimte de eerder volgende voorkeursvolgorde voor de afvoer 

van afstromend hemelwater: 

1. Afvoer naar de bodem, indien nodig via een zuiverende voorziening, zoals bodemverrijking 

2. Afvoer via het riool naar de rioolwaterzuivering (als verontreinigingen worden verwacht) 

 

De gemeente koppelt het hemelwater afkomstig van verhard openbaar oppervlak af van het 

gemengde riool als dit doelmatig is: gelijktijdig met een voorgenomen rioolvervanging en als de 

voordelen opwegen tegen de kosten. 
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5  SCENARIO’S 

In dit hoofdstuk worden maatregelen en scenario’s uitgewerkt die leiden tot een reductie van de 

kansen op wateroverlast. De doelmatigheid van maatregelen is leidend.  

 

De gemeente streeft een integrale aanpak na. Dit houdt in dat bij mogelijke rioolvervanging ook 

andere aspecten van de openbare ruimte worden meegewogen. Het weg- en rioolbeleid worden 

daarbij nog meer op elkaar afgestemd. Verkeersaspecten, zoals parkeren, drempels, groen in de 

straat, bomen, speelvoorzieningen en waterpartijen spelen hierin een belangrijke rol. 

 

Bij deze integrale aanpak worden de inwoners uitgebreid betrokken. Voorafgaand aan een 

rioolvervangingsproject wordt tijdens informatie- en inspraakavonden aan de inwoners gevraagd 

om mee te denken. In overleg wordt over de inrichting nagedacht binnen de financiële kaders en 

randvoorwaarden die per project gesteld worden. 

 

 

5.1 Mogelijke maatregelen  

Op basis van de elders in dit plan genoemde uitgangspunten en onderzoeken zijn 15 mogelijk te 

nemen maatregelen uitgewerkt. Deze maatregelen worden in bijlage 8 uitgebreid besproken. Het 

betreft beknopt samengevat de volgende maatregelen: 

 

Maatregel 1: 

Op vrijwillige basis afkoppelen van dakvlakken van aangesloten panden. 

 

Maatregel 2: 

Het verplicht afkoppelen van dakvlakken van aangesloten panden. 

 

Maatregel 3: 

Het verplicht afkoppelen van dakvlakken van aangesloten panden met daarbij een faciliterende rol 

voor de gemeente. 

 

Maatregel 4: 

Het uitvoeren van diverse kleine maatregelen in de openbare ruimte van het budget dat hiervoor al 

beschikbaar is gesteld. 

 

Maatregel 5: 

Nog 3 jaar extra doorgaan met het uitvoeren van kleine maatregelen. 

 

Maatregel 6: 

Bij het afkoppelen van het verharde oppervlak bij wegreconstructies wordt een extra grindkoffer 

om het aan te leggen IT riool aangebracht. Hiermee kan de infiltratievoorziening ook bij extreme 

buien voldoende water bergen. Bij deze maatregel worden de extra kosten gedekt uit het bestaande 

budget voor wegen en riolen. 

 

Maatregel 7: 

Dit betreft maatregel 6, maar dan met aanvullend budget. 
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Maatregel 8: 

Bij dit maatregelenpakket worden diverse ondergrondse en bovengrondse bergingen gecreëerd voor 

de opvang van regenwater. Het betreft 8 maatregelen die in combinatie met wegreconstructies of 

bouwplannen uitgevoerd kunnen worden. Werk met werk maken is daarbij het uitgangspunt. Deze 

8 maatregelen kunnen in de periode 2016-2021 worden ingepast, zonder dat daarbij de cyclus voor 

wegreconstructies wordt verstoord. Ook de wegreconstructies die geen relatie hebben met de 

waterproblematiek worden ingepland. 

 

Maatregel 9: 

Bij deze maatregel wordt de Kerklaan en De Pijl afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. Er 

wordt een IT riool aangelegd. Hiermee wordt voorkomen dat bij hevige buien rioolwater omhoog 

wordt gedrukt en problemen veroorzaakt. Deze maatregel is overigens niet voldoende om bij 

extreme buien zoals de bui van 28 juli 2014 te voorkomen dat er water op straat optreedt. 

 

Maatregel 10: 

Bij deze maatregel wordt het bij maatregel 9 aan te leggen IT riool doorgetrokken tot aan de 

Eemnesserweg. Hierdoor ontstaat een extra ontlasting van het gebied Kerklaan/De Pijl. 

 

Maatregel 11: 

Bij deze maatregel worden op 3 locaties in het centrum extra bergingen voor regenwater aangelegd. 

 

Maatregel 12: 

Het gemengde rioolstelsel gaat iets beter functioneren als op 3 locaties buisvergrotingen 

plaatsvinden van het gemengde stelsel. In deze maatregel worden de buisvergrotingen uitgevoerd 

op het moment dat er een reconstructie gaat plaatsvinden, vanwege de slechte staat van de 

betreffende buis en het wegdek. 

 

Maatregel 13: 

Bij deze maatregel worden de buisvergrotingen uit maatregel 12 vervroegd uitgevoerd. 

 

Maatregel 14: 

De doorstroming van de Gooiergracht wordt verbeterd. 

 

Maatregel 15: 

Er wordt in overleg met de brandweer, politie en de buitendienst via het uitwisselen van informatie 

bekeken of er nog efficiënter kan worden opgetreden en samengewerkt bij hevige regenbuien. 

  

In bijlage 8 van dit plan is uitgebreide informatie over deze maatregelen opgenomen. Alle 

maatregelen zijn getoetst op effectiviteit en er zijn diverse combinaties samengesteld. In de 

volgende paragraaf wordt dat toegelicht. 

 

 

5.2 Berekend effect van afzonderlijke maatregelen  

Om uiteindelijk met zorgvuldige verbetervoorstellen te komen zijn gedurende het proces 

doorlopend losse maatregelen doorgerekend met de kennis daarover op dat moment.  Deze losse 

maatregelen zijn ingevoerd in de modellering en doorgerekend met de bui van 28 juli 2014. Nadat 

dit met een aantal maatregelen is gedaan en op basis hiervan een inschatting kon worden gemaakt 



32 
 

van het totale effect, is een verdeling gemaakt in verschillende scenario’s. Hierbij is tevens 

rekening gehouden met de inpasbaarheid bij projecten die al gepland zijn.  

 

In hoofdstuk 4 zijn de maatgevende buien, klimaatontwikkeling en gemeentelijke aansprakelijkheid 

toegelicht. In tabel 4.2 is weergegeven dat voor het voorkomen van schade in panden vaak als 

richtlijn een bui met een herhalingstijd van honderd jaar wordt gehanteerd. Dit komt voort uit de 

wettelijk vastgelegde eis waar waterschappen aan moeten voldoen voor het voorkomen van 

overstroming vanuit open water bij een bui met een theoretische herhalingstijd van honderd jaar. 

Ter voorkoming van wateroverlast of overstroming vanuit het rioolsysteem zijn geen wettelijke 

eisen vastgelegd.  

 

Hieronder de doorgerekende afzonderlijke maatregelen: 

 

Afkoppelen van 70% van de daken 

Aangenomen is dat de daken van de woningen worden aangesloten op infiltratievoorzieningen met 

een inhoud van minimaal 40 mm. In het model is aangenomen dat van de afgekoppelde daken geen 

water tot afstroming komt en niet meer via het riool wordt afgevoerd. De totale oppervlakte van 

dakvlakken die van de riolering worden afgekoppeld, bedraagt op basis van de aanname dat 70 % 

van alle nog aangesloten dakvlakken kunnen worden afgekoppeld 35,8 ha . Dit is 43% van het 

totale afvoerende oppervlak. 

 

Het effect van het afkoppelen van 70% van de daken ten opzichte van de huidige situatie is in 

bijlage 7 “Resultaten maaiveldanalyse” voor de verschillende deelgebieden weergegeven. 

 

Uit de modelleringsberekeningen blijkt dat de hoeveelheid water op straat aanzienlijk wordt 

verminderd door het afkoppelen van 70% van de daken. 
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Figuur 5.3a Detail locatie De Brink zonder afkoppeling na bui 28 juli 2014 

 

 

 
Figuur 5.3b Detail locatie De Brink na een bui als 28 juli 2014 en na afkoppeling 70% daken  

 

College De Brink 
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Uit de figuren blijkt dat het afkoppelen van de dakoppervlakken een groot effect heeft op de 

waterstanden. Er is voor gekozen om het meest gevoelige gebied in de figuren weer te geven.  

 

Bij de tussentijdse losse berekening, gebaseerd op de AHN2 hoogtekaart van Nederland, is geen 

rekening gehouden met het feit dat College De Brink inmiddels de inritten heeft verhoogd om het 

water van de openbare ruimte buiten te houden. Zonder aanvullende maatregelen zal dit water zich 

ophopen op de Kerklaan en omgeving en daar mogelijk alsnog overlast en schade veroorzaken. 

College de Brink pompt het regenwater dat op eigen terrein valt middels twee pompen naar de 

Kerklaan en dat belast het bij hevige regen kwetsbare riool in de Kerklaan. College De Brink is al 

benaderd om gezamenlijk te kijken naar verbeteringen. Dat vooruitlopend op de mogelijke 

verplichting om dakvlakken af te koppelen. 

 

Grote bergingen creëren in combinatie met wegreconstructies of bouwplannen 

In de keuzematrix is deze maatregel omschreven onder punt 8. Bij de maatregelen A tot en met E 

en G (zie maatregelenkaart) is het effect doorgerekend. Het water van wegen zal met infiltratie- en 

transportriolen (IT-riolen) die in steenslag worden gelegd, worden afgekoppeld. Vervolgens wordt 

afgevoerd naar de buffers om het wateroverschot op te slaan. De buffer bij Singer is (grotendeels) 

ondergronds. De andere buffers zijn bovengronds. Voor deze maatregelen is tevens de aanleg van 

IT-riolen onder de aansluitende wegen die gereconstrueerd worden, meegenomen. Op basis van de 

lengte van de te reconstrueren wegen is het geborgen en afgevoerde volume water voor de IT-

riolen bepaald.  

 

Het effect van het afkoppelen van wegverhardingen en onverhard terrein op grote bergingen is in 

bijlage 7 “Resultaten maaiveldanalyse” voor de verschillende deelgebieden weergegeven. 

 

In scenario IV wordt slechts een beperkte hoeveelheid verhard oppervlak afgekoppeld. Het 

belangrijkste effect wordt bereikt door het afvangen van water dat van onverhard terrein afstroomt. 

Uit figuur 5.3b blijkt dat in gebied Noord de berekende overlast aan de westzijde van het gebied 

verdwijnt. De hoeveelheid water op straat aan de oostzijde vermindert slechts in geringe mate. 

 

 

Afkoppelen gemeentelijke verhardingen bij geplande reconstructies 

Dit betreft de aanleg van IT-riolen gecombineerd met geplande reconstructies. Rondom de IT-

riolen wordt een hoeveelheid steenslag toegepast ter vergroting van de berging en verbetering van 

de infiltratiecapaciteit. 

 

Het effect van het afkoppelen van gemeentelijke verhardingen bij geplande reconstructies is voor 

de verschillende deelgebieden weergegeven in bijlage 7 “Resultaten maaiveldanalyse”. 

 

Het totale effect van de aanleg van de infiltratieriolen op de extreme neerslagsituatie is beperkt. 

Maar omdat de kosten beperkt zijn en het vanuit het oogpunt van milieu en toekomstige 

regelgeving zeer gewenst is dat schoon regenwater zoveel mogelijk wordt vastgehouden op de plek 

waar het valt, is het maatschappelijk zeer goed te onderbouwen om deze maatregel door te voeren. 

Bij normale buien kan het regenwater dat op openbaar terrein valt in de afgekoppelde weggedeelten 

worden verwerkt door dit infiltratiesysteem. Doordat bij hevige buien ook afstroming vanaf 

onverhard terrein ontstaat, wordt het aanbod van water exponentieel groter en is het effect voor 

dergelijke buien beperkt. 
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Figuur 5.4 Principe doorsnede aanleg infiltratieleiding met steenslag eromheen gestort 

 

 

Versneld afkoppelen Kerklaan inclusief doortrekken infiltratievoorziening naar Eemnesserweg 

De aanleg van een infiltratieleiding door het hoge deel van de Kerklaan naar de lager gelegen 

Eemnesserweg zorgt voor een escape die water kan afvoeren onder het niveau van de drempels van 

de Kerklaan. Doordat deze escape bestaat uit een leiding, blijft de capaciteit beperkt. Aangezien de 

Kerklaan voorlopig nog niet aan een reconstructie toe is en de escape beperkt wordt door de 

capaciteit van de leiding, wordt geadviseerd dit niet versneld uit te voeren. 

Wanneer een reconstructie moet worden uitgevoerd in de Kerklaan, wordt echter de aanleg van de 

infiltratieleiding wel degelijk geadviseerd. Ook is het raadzaam om bij een reconstructie van de 

Kerklaan de mogelijkheid om de rijbaan te verlagen te onderzoeken om zo wat extra berging en dus 

bescherming voor de woningen te creëren. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.5a Huidige situatie na hevige regenbui 
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Figuur 5.5b Situatie na aanleg IT-leiding Kerklaan-Eemnesserweg na hevige regenbui 

 

 

Figuur 5.5a geeft een vertekend beeld van het effect, doordat in het plaatje de verhoging van de 

inritten naar college de Brink zijn opgenomen. Deze “blokkering” was 28 juli 2014 nog niet 

aanwezig en is door College de Brink op eigen initiatief nadien aangelegd. Dit zorgt op basis van 

de hoeveelheid neerslag van de bui van 28 juli 2014 voor circa 1.000 m³ extra water in de Kerklaan 

en omgeving. 

 

 

 
De Kerklaan direct na de bui van 28 juli 2014 
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5.3 De keuzematrix 

De keuzematrix is opgesteld als hulpmiddel om een keuze te maken tussen de verschillende 

maatregelen en scenario’s. De matrix met uitgebreide (technische) toelichting is opgenomen in 

bijlage 8. In de matrix staan alle maatregelen onder elkaar met een waardeoordeel. Daarbij zijn de 

volgende toetsingscriteria gehanteerd, waarbij het percentage de weging van het toetsingscriterium 

weergeeft: 

 bijdrage aan het oplossen van knelpunten     30% 

 politiek/bestuurlijk (bestaande afspraken, economisch belang)  10% 

 financieel (kosten, baten)        30% 

 technisch (uitvoerbaar, robuust)       10% 

 organisatorisch (belasting eigen organisatie, inwoners)   10% 

 communicatie (uitlegbaar)       10% 

In de kolom effectiviteit per maatregel totaal staat de gemiddelde waardering van de maatregel.    

 

In de kolommen staan diverse scenario’s weergegeven. Elk scenario bestaat uit een pakket van 

maatregelen. Het meest sobere scenario (I) is een scenario met minimale maatregelen. Dit scenario 

is op basis van de huidige wetgeving verdedigbaar. Het gewenste resultaat zal echter pas na vele 

jaren worden bereikt. Mede omdat het effect van vrijwillig en op eigen kosten afkoppelen van 

hemelwater sterk kan variëren, wanneer dit afhankelijk is van de bereidwilligheid van de inwoners.  

 

Het meest uitgebreide scenario (VI) is een scenario, waarbij de gemeente alles wat binnen het 

vermogen ligt, inzet om de waterproblematiek op te lossen. De maatregelen overlappen voor een 

deel en kunnen daarom niet allemaal compleet worden uitgevoerd.  

 

 
 
Figuur 5.1 Verkleinde weergave van de keuzematrix (grote versie zie bijlage 8)   

 

 

5.4 De keuze voor een scenario 

Het kiezen voor een scenario is het maken van diverse afwegingen. Het gaat om veel geld. De 

scenario’s V en VI hebben niet de voorkeur, omdat deze scenario’s én (te) hoge kosten met zich 

meebrengen én de uitvoering minder efficiënt is vanwege het niet combineren van werkzaamheden 
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(geen werk met werk maken). Ook is met de scenario’s V en VI de kans aanwezig dat er te veel 

wordt geïnvesteerd en dat er maatregelen worden genomen die achteraf niet nodig blijken te zijn 

als bijvoorbeeld het afkoppelen van de dakvlakken succesvol verloopt. De kosten bij het uitvoeren 

van scenario V en VI nemen ten opzichte van de andere scenario’s enorm toe, terwijl het effect 

maar beperkt is. Ook met de scenario’s I, II en III kan overigens een redelijke basis worden gelegd 

om de waterproblematiek op te lossen, weliswaar na vele jaren.  

 

Scenario IV lijkt het beste aan te sluiten bij de mogelijkheden en middelen om de wateroverlast het 

hoofd te bieden. In dit scenario is ook een goede balans gevonden tussen de verantwoordelijkheid 

van de gemeente en de eigenaren van percelen.  

 

 

5.5 Waar staan we na uitvoering van scenario IV 

Het scenario IV is doorgerekend met de bui die op 28 juli 2014 is gevallen. Het komt erop neer dat 

na uitvoering van dit scenario er waarschijnlijk nauwelijks tot geen schades meer zullen ontstaan 

aan eigendommen en dat er geen uitval van essentiële (gebruiks-)functies zal optreden. Er is 

vervolgens gekeken of dit scenario ook bij een bui met een theoretische herhalingstijd van honderd 

jaar inclusief klimaatfactor van 1,25 schade kan voorkomen. Dat is bij deze zeer extreme buien 

helaas niet het geval. De gemeente kan er overigens voor kiezen om na uitvoering van scenario IV 

enkele extra maatregelen te nemen. Als het vernieuwen van de Brink bijvoorbeeld actueel wordt, 

dan kan tegen geringe meerkosten extra berging worden gecreëerd. De gemeente gaat ook na de 

uitvoering van scenario IV door met het afkoppelen van de openbare verhardingen via 

wegreconstructies, waarmee Laren langzaam steeds beter bestand wordt tegen wateroverlast.  

 

 

5.6 Toelichting op maatregelen van scenario IV 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de maatregelen die genomen worden in scenario IV. 

Voor de uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar bijlage 8. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat het afkoppelen van de dakvlakken effectief is. Volgens dit scenario 

wordt in 2015 een hemelwaterverordening opgesteld, waarmee het uiteindelijk voor alle panden in 

Laren verplicht wordt om binnen enkele jaren af te koppelen. Een uitzondering voor panden die in 

alle redelijkheid niet kunnen afkoppelen, is daarbij mogelijk. Dit zal in 4 fasen worden ingevoerd. 

Na vaststelling van de verordening wordt een plan van aanpak voor het gefaseerd implementeren 

van de afkoppelverplichting opgesteld. In eerste instantie worden waarschijnlijk de gebieden 

aangepakt, waar de invloed van het afkoppelen het meeste effect heeft voor het oplossen van de 

problematiek. Voor het opstellen van een hemelwaterverordening en het plan van aanpak is voor 

2015 een bedrag van € 25.000,- opgenomen. In de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 vinden de 

verplichte afkoppelfasen plaats. Voor de uitvoering daarvan is een afkoppeladviseur, 

communicatietraject, een controleur en een soort van bijdrage in de kosten om af te koppelen 

nodig. De wijze waarop de gemeente faciliterend gaat optreden wordt nog nader uitgewerkt. Per 

jaar moet daarvoor een bedrag van € 100.000,- aan de exploitatie van de riolering worden 

toegevoegd. In totaal is voor deze maatregel dus € 425.000,- nodig.  

 

Scenario IV gaat er vanuit dat het budget van € 40.000,- (beschikbaar voor kleine maatregelen in 

2014 en 2015) volledig kan worden besteed. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is echter aanvullend 

nog € 20.000,- per jaar nodig voor het afronden van de kleine maatregelen. 
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Dit scenario gaat er ook vanuit dat bij elke wegreconstructie een hoeveelheid steenslag om de 

infiltratievoorzieningen wordt aangebracht om daarmee de hevige buien het hoofd te kunnen 

bieden. De meerkosten van deze verbeteringen worden uit de bestaande investeringsbudgetten voor 

wegen en riolen gedekt.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat nagenoeg elke grote maatregel een relatie heeft met gepland groot 

onderhoud of een reconstructie van een wegvak. Op de maatregelenkaart (bijlage 9) zijn de relaties 

duidelijk weergegeven. Vanuit technisch en financieel oogpunt moeten de grote maatregelen 

worden uitgevoerd in samenhang met de reguliere wegreconstructies. Niet alle wegreconstructies 

hebben een relatie met wateroverlast, terwijl deze wel een hoge prioriteit hebben, vanwege de 

slechte staat van verhardingen en riool. Het versneld (binnen bijvoorbeeld 3 jaar) uitvoeren van alle 

wegreconstructies die een relatie met wateroverlast hebben, is niet mogelijk. Het jaarlijkse 

investeringsbudget voor wegen en riolen moet bij versneld uitvoeren worden verhoogd. Het is 

verantwoord om de maatregelen over een periode van 6 jaar te spreiden. Er is een planning 

gemaakt van alle wegreconstructies (met en zonder relatie met wateroverlast) tot en met 2020. Er is 

een bedrag geraamd van € 900.000,- om de maatregelen A tot en met H (zie bijlage 9) verspreid 

over 6 jaar uit te kunnen voeren. Als eerste kan een onderdeel van maatregel 8 worden uitgevoerd, 

gelijktijdig met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein bij Singer. Uit het onderzoek blijkt dat het 

mogelijk is om veel water naar deze locatie te leiden. Dat betekent een grote kelder, waarbij 

rekening moet worden gehouden met circa € 300.000,- aan meerkosten bovenop het budget van de 

reconstructie. De overige maatregelen zijn goedkoper te realiseren. 

 

In dit scenario zit ook het versneld afkoppelen van de openbare verharding van het gemengde 

stelsel van een gedeelte van de Kerklaan en De Pijl. In dit gebied zal dan in principe geen water 

meer vanuit het rioolstelsel op de openbare weg komen. Bij extreme regenbuien zoals op 28 juli 

2014 zal deze maatregel echter niet geheel toereikend zijn. Het water komt dan toch via de 

Brink/De Rijt in het gevoelige gebied Kerklaan/De Pijl. Deze maatregel is geraamd op  

€ 140.000,- (investering) en kan in 2016 worden uitgevoerd.  

 

Het vergroten van rioolbuisdiameters levert op enkele locaties in Laren een verbetering op van het 

functioneren van het gemengde stelsel. Dit scenario houdt rekening met vergroting van de buis-

diameters op die plaatsen waar het wegvak toe is aan een reconstructie. De meerkosten zijn dan te 

verwaarlozen, omdat er slechts een iets grotere buis wordt aangelegd ter vervanging van de 

bestaande buis.  

 

Het onderzoek naar het verbeteren van de doorstroming van de Gooiergracht loopt nog. Duidelijk 

is al wel dat twee duikers nabij de Gooiergracht vol zitten met slib. Voor het reinigen is een offerte 

ontvangen. Wat er verder uit het onderzoek naar voren komt is nog niet bekend. Er is vooralsnog 

een bedrag van € 10.000,- in het overzicht opgenomen voor de eerste maatregelen.  

 

Dit reinigen kan uit het lopende onderhoudsbudget voor riolen worden uitgevoerd. Het betreft een 

maatregel die eigenlijk bekostigd zou moeten worden uit de gemeenschappelijke regeling 

Gooiergracht. Verrekening zal op de een of andere manier plaatsvinden.  

 

Scenario IV houdt ook rekening met overleg met brandweer, politie en de buitendienst over een 

plan van aanpak bij extreme buien. Hiervoor is een bedrag geraamd van € 5.000,- 
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Figuur 5.2 Maatregelenkaart wateroverlast verkleind (grote versie zie bijlage 9) 
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6  KOSTEN/PLANNING/COMMUNICATIE 

6.1 Kosten van de maatregelen en de planning  

In bijlage 8 zijn de maatregelen met de bijbehorende raming in detail uitgewerkt, ook wat betreft 

kostenopbouw. Het uitvoeren van scenario IV binnen de gekozen periode van 6 jaar kan als volgt 

worden verdeeld: 

 

jaarschijf 2015   

aanleg bergingskelder onder P Singer (maatregel G maatregelenkaart € 300.000 

voorbereiden hemelwaterverordening en plan van aanpak afkoppelen dakvlakken € 25.000 

kleine maatregelen (kosten al gedekt) € 40.000 

    

jaarschijf 2016   

versneld afkoppelen Kerklaan (maatregel L maatregelenkaart) € 140.000 

afkoppelen dakvlakken € 100.000 

overleg brandweer € 5.000 

extra kleine maatregelen € 20.000 

    

jaarschijf 2017   

benutten bouwplan houtzagerij (maatregel H maatregelenkaart) € 25.000 

aanpassen waterberging De Kuil(maatregel F maatregelenkaart) € 25.000 

benutten hertenkamp (maatregel E maatregelenkaart) € 75.000 

afkoppelen dakvlakken € 100.000 

extra kleine maatregelen € 20.000 

verbeteren doorstroming Gooiergracht € 10.000 

    

jaarschijf 2018   

afkoppelen dakvlakken € 100.000 

extra kleine maatregelen € 20.000 

benutten akker Naarderstraat (maatregel A maatregelenkaart) € 150.000 

    

jaarschijf 2019   

benutten akker Tafelbergweg(maatregel C maatregelenkaart) € 100.000 

benutten bosje Pruisenbergen (maatregel B maatregelenkaart) € 75.000 

afkoppelen dakvlakken € 100.000 

  jaarschijf 2020   

benutten akker Hut van Mie (maatregel D maatregelenkaart) € 150.000 

  € 1.540.000 
 

De totale kosten voor het uitvoeren van scenario IV bedragen € 1.540.000,- (*). De dekking van 

deze kosten en de personele consequenties worden in de bestuurlijke stukken nader uitgewerkt.  
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(*) Dit bedrag is exclusief de DVO-uren van de BEL Combinatie voor diverse werkzaamheden en 

de kosten voor beheer en onderhoud van de nieuwe voorzieningen. Deze benodigde DVO-uren en 

kosten voor beheer en onderhoud bedragen in totaal € 312.000,-, waarmee de totale kosten 

uitkomen op totaal € 1.852.000,- . 

 

 

 
6.2 Communicatie met inwoners 

De gemeente heeft volgens de wet een verplichting in het vervullen van een loketfunctie. De 

inwoners en bedrijven hebben een aanspreekpunt bij klachten: het Meldpunt Openbare Ruimte 

(MOR) van de BEL Combinatie. De afdeling Aanleg en Beheer handelt de meldingen af. 

 

Door informatie worden inwoners zich bewust van hoe zij beter kunnen omgaan met regenwater. 

Bijvoorbeeld door zelf af te koppelen, minder tuinoppervlak te verharden en regenwater op te slaan 

in regentonnen om in droge periodes de planten water te kunnen geven. 

 

Om inwoners optimaal bij dit project te betrekken is een aantal middelen ingezet: 

 Op de homepage van de website is een “button” geplaatst die direct doorlinkt naar de pagina 

Wateroverlast Laren. Hierop is alle actuele informatie en de online enquête over dit project 

te vinden. Het e-mailadres wateroverlast@laren.nl is beschikbaar voor iedereen die vragen of 

opmerkingen heeft over dit onderwerp. 

 Van de e-mailadressen van de inwoners die zich hadden aangemeld voor de bewonersavond 

is een mailgroep gemaakt. Actuele informatie wordt via e-mail aan hen verstuurd.  

 

6.3 Regionale samenwerking 

De komende tijd intensiveert de gemeente Laren de samenwerking met nabijgelegen gemeenten en 

het waterschap o.a. om in overleggen kennis uit te wisselen over klimaatontwikkeling en de kansen 

op wateroverlast. 



43 
 

7  BESLUITVORMING 

Met de weergegeven strategie wordt invulling gegeven aan de hemelwaterzorgplicht. 

De gemeenteraad van de gemeente Laren heeft het Beleids- en actieplan vastgesteld door: 

- in te stemmen met de geformuleerde doelen 

- een besluit te nemen over het te volgen scenario 

 

Jaarlijks wordt een definitief maatregelpakket opgesteld via de uitvoeringsplanning GRP. 

Na vaststelling wordt inwoners de gelegenheid gegeven om kennis te nemen van het beleids- en 

actieplan wateroverlast Laren. 

 

 

 

 
 De Brink kort na de bui van 28 juli 2014
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