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Inleiding

Kwetsbaarheden zien, kansen grijpen.
Amsterdam staat voor een complexe opgave. Het klimaat verandert en 
die verandering voltrekt zich in een onvoorspelbaar, maar hoog tempo. 
Extreme hoosbuien, langere periodes van hitte en droogte en verminderde 
waterveiligheid met grotere risico’s op overstromingen zorgen nu al 
regelmatig voor schade en overlast. Hevige regen is een van de meest 
zichtbare uitwassen van klimaatverandering en voor steden een bron 
van overlast en schade. Onderzoek bevestigt dat de kans op hoosbuien 
alleen maar zal toenemen. Om de leefbaarheid en veiligheid van de stad 
te behouden zal er daarom in alle stedelijke veranderingsprocessen op 
geanticipeerd moeten worden. Tegelijkertijd ontwikkelt Amsterdam zich in 
een hoog tempo. De woningbouw opgave is groot en wordt merendeels 
gerealiseerd binnen de bestaande stadsgrenzen.

De combinatie van stedelijke verdichting en anticiperen op klimaatverandering 
stelt de stad voor een complexe opgave. En dat is goed nieuws! Want de 
combinatie van klimaatverandering en dynamiek in de stedelijke ontwikkeling 
biedt kansen. Juist de herontwikkeling van gebieden geeft Amsterdam de 
mogelijkheid om deze gebieden toekomstbestendig op te leveren. 
Door klimaatadaptatie als uitgangspunt te hanteren bij nieuwe ontwikkelingen, zijn 
de gebieden straks klaar voor het klimaat van de toekomst. En zo ontwikkelt zich 
een leefbaardere en aantrekkelijke stad. Klimaatbestendige gebiedsontwikkeling 
gaat niet alleen over het anticiperen op bedreigingen en kwetsbaarheden, het is 
een kans om door te ontwikkelen naar een mooiere, leefbaardere groenblauwe 
stad. 

Klimaatverandering is zichtbaar: extreme neerslag neemt toe
De klimaatscenario’s van het KNMI geven inzicht in het toekomstig klimaat van 
Nederland. Deze scenario’s verschillen iets in impact, maar ze laten allen zien dat 
het weer warmer, natter en extremer wordt. Temperaturen stijgen, de zeespiegel 
zal sneller rijzen, winters worden natter, de buien heviger en de zomers worden 

Afbeelding linkerpagina: Valley Amsterdam (Bron: www.boele.nl)

Afbeelding A: afkomstig van KNMI – 1950-1980 en 1980-2010 met trendlijn) 
(Bron: ONS KLIMAAT VERANDERT; Klimaatadaptief denken en doen in de regio Amsterdam)
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Thematische Studie Regenbestendige Gebiedsontwikkeling
De Thematische Studie Regenbestendige Gebiedsontwikkeling richt zich specifiek 
op extreme neerslag, de regenbestendigheid van nieuw te ontwikkelen gebieden. 
In deze studie is onderzocht hoe Amsterdam de transformatie en stedelijke 
verdichtingsopgave van Koers 2025 regenbestendig kan uitvoeren. De studie 
vertaalt de soms abstracte doelstellingen uit relevant beleid als het Gemeentelijk 
Rioleringsplan Amsterdam 2016-2021 en programma’s, zoals het Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie in adviezen voor het te volgen proces en in technisch/
inhoudelijk handelingsperspectief.

Inleiding 

mogelijk droger. Trendanalyses tonen aan dat klimaatverandering nu al zichtbaar 
is in de statistieken van extreme regenbuien. Extreme buien komen nu al twee 
tot vijf keer zo vaak voor als in de jaren vijftig en zullen in de toekomst nog 
vaker optreden: tot vijf keer zo vaak in 2050 en tot tien keer zo vaak in 2085 ten 
opzichte van de huidige situatie (op basis van de KNMI’14-klimaatscenario’s). 
Uit de metingen vanaf het begin van de vorige eeuw blijkt dat het klimaat ook 
in het de regio Amsterdam steeds warmer en natter is geworden. Samengevat: 
Klimaatverandering vindt hier en nu plaats!
 
In steden hebben met name de kortdurende, maar zeer hevige buien grote 
impact. Het riool en de bestaande inrichting van de stad zijn niet ontworpen om 
zo veel water in zo’n korte tijd af te voeren. Het teveel aan water stroomt dan 
naar lage plekken en kan daar schade of overlast bezorgen, zoals stremming van 
wegen of spoorwegen en wateroverlast in huizen en bedrijven. In een stad die 
groeit en verdicht is dit een extra opgave, maar ook een kans. Transformatie en 
herinrichting van onze stedelijke omgeving is noodzakelijk om het klimaat van de 
toekomst het hoofd te bieden.

Afbeelding B: Situatie met meer dan 100 mm neerslag in twee dagen in augustus 2010 (links), en de 
transformatie naar een 2 ˚C warmer klimaat (rechts).
(bron: KNMI, 2014: KNMI’14-klimaatscenario’s voor Nederland; Leidraad voor professionals in 
klimaatadaptatie, KNMI, De Bilt)
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Het voorliggende katern 3: Juridisch instrumentarium is onderdeel van de 
thematische studie, voor het overzicht en leesbaarheid is de studie opgedeeld in 3 
katernen:

Katern 1: beleidskaders en programma’s
Hierin komen de beleidsmatige kaders aan de orde die van invloed zijn op 
een klimaatadaptieve inrichting van de stad. Voor Amsterdam is daarbij het 
Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2021 het belangrijkste document. 
Naast veel andere zaken liggen hier de gemeentelijke uitgangspunten voor de 
verwerking van hemelwater in vastgelegd.

Katern 2: Regenbestendige gebiedsontwikkeling
In dit katern wordt ingegaan op regenbestendige gebiedsontwikkeling; van 
planvorming tot uitvoering. De werkwijze om tot een regenbestendig gebied te 
komen wordt hierin toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden en maatregelen 
die de voorkeur hebben.
Per fase van het Plaberum wordt ingegaan op de rollen en taken van verschillende 
partijen, wat dient vastgelegd te worden in besluitvorming en op welke wijze kan 
dat het beste. Er zijn voorbeeldteksten opgesteld die kunnen worden gebruikt in 
de besluitvorming in de diverse fasen van het Plaberum.
De toelichting op de Rainproof Atlas bevindt zich in dit deel. Deze Atlas voegt 
beschikbare informatie over regenwater en verwante zaken samen. Deze kaart 
geeft informatie over probleemsituatie, oplossingsrichtingen en kan gebruikt 
worden in de verschillende Plaberumstappen. 

Katern 3: Juridisch instrumentarium
Dit laatste katern juridisch instrumentarium geeft inzicht op welke wijze 
het realiseren van regenwaterberging juridisch vastgelegd en geborgd kan 
worden. Dit geeft concrete aanwijzingen voor het juridisch organiseren van het 
regenwaterbestendig ontwikkelen. 
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Notitie 
Datum  20 december 2017 
Onderwerp  Advies juridisch instrumentarium regenbestendige stad 
Kenmerk  COL/WAT2017‐2 
 
Samenvatting 
Waternet voert de gezamenlijke watertaken uit voor de gemeente Amsterdam en waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. Colibri Advies heeft in opdracht van Waternet in beeld gebracht welke 
juridische instrumenten de gemeente en het waterschap kunnen inzetten om de regenbestendigheid 
van de stad te verbeteren. Onderstaand schema toont welke juridische instrumenten voor welke 
vraagstukken rond het regenbestendig maken van de stad kunnen worden ingezet.   



Amsterdams beleid biedt voldoende onderbouwing en verplicht de gemeente 
tot regenbestendige gebiedsontwikkeling. Het ter beschikking staande 
instrumentarium om ook burgers en bedrijven hiertoe te verplichten wordt in 
Amsterdam echter nog nauwelijks benut. De ruimte die bestemmingsplannen 
en bv. de Waterwet bieden worden her en der wel toegepast, maar nog 
niet systematisch en niet altijd volledig. Willen we invulling geven aan 
het eigen beleid en nieuwe gebiedsontwikkeling voortaan standaard 
regenwaterbestendig realiseren zal er consistent gebruik moeten worden 
gemaakt van de juridische mogelijkheden.

Om de in het GRPA en de diverse andere beleidsnotities (bv. Visie OR, Heel en 
Schoon en Basisspecificatie Verhardingen V&OR) vastgelegde norm of ambitie 
voor nieuwe gebiedsontwikkeling van 60mm/h in 2020 te kunnen bereiken zal 
rekening moeten worden gehouden met extreme neerslag. Daarbij is met name 
van belang dat er zowel op particulier terrein als in openbaar gebied voldoende 
waterberging wordt gerealiseerd en dat waar waterberging in openbaar gebied 
wordt gerealiseerd, regenwater vanaf particulier terrein bovengronds wordt 
afgevoerd (dus niet via het riool) naar het openbare terrein. Hoe kunnen deze 
elementen van regenbestendigheid juridisch, zowel publiek- als privaatrechtelijk, 
worden geborgd voor de nieuw te ontwikkelen gebieden in de stad? 

Naast het realiseren van voldoende waterberging is het om schade bij een 
extreme bui te voorkomen ook belangrijk om waterrobuust te bouwen. Wat voor 
juridische mogelijkheden zijn er om hier gestalte aan te geven? 

Het GRPA stelt als ambitie voor nieuwe gebiedsontwikkeling dat de stad in 
2020 60mm/h hemelwater wil kunnen verwerken, zonder schade aan vastgoed 
of vitale infrastructuur. Het GRPA bindt alleen de gemeente Amsterdam, dus 
niet de burgers of bedrijven in de gemeente. Hoewel in het GRPA een ambitie 
is geformuleerd, en geen norm, is er in juridische zin weinig verschil tussen een 
getalsmatige norm in het GRPA of een meer kwalitatief omschreven ambitie. 
Beiden zijn beleidsuitspraken die doorwerken naar andere besluiten. Ook een 
kwalitatief omschreven ambitie kan niet zomaar worden genegeerd bij het nemen 
van een besluit. Met andere woorden: Amsterdam heeft de plicht om zich te 
houden aan zijn ambitie zoals opgesteld in het GRPA.

Leeswijzer: 
Hieronder gaan we eerst in op de publiekrechtelijke mogelijkheden om 
waterberging en waterrobuust bouwen juridisch te regelen. We starten met 
het bestemmingsplan, waarna we kort stilstaan bij de andere mogelijkheden 
om waterberging juridisch te regelen: de Hemelwaterverordening, 
maatwerkvoorschriften en aansluitvoorschriften

6. Juridisch instrumentarium



126. Juridisch instrumentarium

6.1 Publiekrechtelijke instrumenten 

6.1.1 Een regenbestendig bestemmingsplan
Bij nieuwe gebiedsontwikkeling is het meest relevante juridische instrument het 
bestemmingsplan. Hiermee wordt de ambitie uit het GRPA juridisch verankerd. 
Met name voor het realiseren van waterberging bij nieuwbouw biedt het 
bestemmingsplan goede mogelijkheden. Daarnaast zijn er ook een aantal zaken 
met betrekking tot waterrobuust bouwen die geregeld kunnen worden in het BP. 

6.1.2 Waterberging in het bestemmingsplan
Voorwaardelijke gebruiksregels in een bestemmingsplan zijn een goede manier 
om waterberging af te dwingen bij nieuwbouw. Een voorwaardelijke gebruiksregel 
is een toetsgrond bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen, 
zodat een bouwaanvraag waarin geen waterberging is opgenomen moet worden 
geweigerd. Via een voorwaardelijke gebruiksregel kan ook de instandhouding van 
de waterberging juridisch worden afgedwongen. Regels in het bestemmingsplan 
kunnen echter niet goed gebruikt worden om waterberging bij bestaande bouw af 
te dwingen.

Artikel X Waterberging
Het gebruik als bedoeld in artikel XXX is slechts toegestaan indien op het erf 
wordt voorzien in een minimale waterverwerkingscapaciteit van hemelwater van 
60 liter per m2 erfoppervlak in één uur door middel van waterberging, hergebruik 
en/of infiltratie; hieronder wordt mede verstaan het verwerken van hemelwater 
dat valt op het dak van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken van het 
betreffende erf, waarbij:
• mag worden voorzien in het afvoeren van het meerdere naar openbaar 

gebied 
En 
• hemelwater dat valt op het dak van het hoofdgebouw mag worden afgevoerd 

naar openbaar gebied tot een maximaal debiet van 2,5 liter/m2/uur  

Advies: 
• standaard opnemen voorwaardelijke gebruiksregels in nieuwe 

bestemmingsplannen Amsterdam. 
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6.2 Waterrobuust bouwen in het bestemmingsplan 
Het is mogelijk in bestemmingsplannen juridisch harde regels op te nemen 
om ervoor te zorgen dat bouwwerken minder snel wateroverlast ondervinden. 
Een belangrijk deel van wateroverlast wordt namelijk veroorzaakt door het 
waterhuishoudkundig slecht bouwrijp maken van gronden. 

Er is in het watertoetsproces tussen gemeente en waterschap al meer 
mogelijk dan alleen het opnemen van een waterparagraaf in de toelichting 
van een bestemmingsplan (in de juridisch niet relevante toelichting van een 
bestemmingsplan). Het is mogelijk om het wateraspect niet alleen in de 
toelichting bij bestemmingsplannen te verwoorden, maar ook via concrete 
bouw-en gebruiksregels die als toetsingskader fungeren bij de aanvraag van 
een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten. Daarmee kunnen 
waterambities juridisch bindend worden geborgd. Dit in tegenstelling tot de 
waterparagraaf in een bestemmingsplan, dat juridisch niet bindend is. In de 
huidige praktijk is dit niet nog niet gebruikelijk. In het samenwerkingstraject tussen 
gemeente en waterschap zou hiervoor meer aandacht moeten zijn, al is het daarbij 
wel zaak de afstemming met de regels in de keur te borgen. Er zijn bijvoorbeeld 
regels te stellen voor: 

Vastleggen minimale bouwhoogte c.q. bouwen boven een bepaald peil 
(bouwregel). Door een minimaal bouw-/vloerpeil voor te schrijven worden 
bouwpercelen en gebouwen beter beschermd tegen onderlopen bij 
wateroverlast. Hoe hoger het bouwpeil t.o.v. het straatpeil, des te kleiner de kans 
op wateroverlast (zij het dat de toegankelijkheid van gebouwen gewaarborgd 
moet blijven).
De maximale diepte van ondergrondse constructies (bouwregel). Hiermee kan de 
gemeente bv. bereiken dat de bouwer geen kruipruimtes of kelders bouwt. 
Regelen verhouding verhard/onverhard oppervlak (gebruiksregel). 
Aanlegactiviteiten in/op de bodem via het ‘aanlegvergunningstelsel’ (de 
omgevingsvergunning aanleggen) (gebruiksregel). 
Voorschrijven van een zgn. ‘voorwaardelijke verplichting’ die inhoudt dat op 
percelen met bijvoorbeeld de bestemming wonen alleen gebouwd mag worden 
als dit niet leidt tot negatieve hydrologische gevolgen voor de omliggende 
gronden (geohydrologische regel).

Advies: 
• verder uitwerken van mogelijkheden van waterrobuust bouwen in het 

bestemmingsplan voor Amsterdamse situatie 
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6.2.1 Maatwerkvoorschrift
De gemeente kan maatwerkvoorschriften stellen over het lozen van hemelwater 
op de riolering, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw, ter concretisering van 
de algemene eisen van de zorgplicht. De zorgplicht bepaalt kort gezegd dat 
iedereen die loost er voor moet zorgen dat het geen nadelige gevolgen voor het 
milieu heeft. 
Een maatwerkvoorschrift is een individuele beschikking, gericht tot 
één rechtspersoon (zoals een perceeleigenaar of een bedrijf). In zo’n 
maatwerkvoorschrift kan ook worden geëist dat een bepaalde hoeveelheid 
hemelwater moet worden geborgen voordat er kan worden geloosd. Dit vergt 
echter veel ambtelijke capaciteit: voor iedere afzonderlijke lozer moet immers 
een afzonderlijk maatwerkvoorschrift worden gesteld (waartegen ook nog eens 
bezwaar en beroep mogelijk is). Maatwerkvoorschriften zijn daarom alleen 
geschikt voor bijzondere situaties, die niet goed op andere wijze, bijvoorbeeld 
met een hemelwaterverordening, zijn te regelen. 

6.2.2 Aansluitvoorschrift
Als er een openbaar riool aanwezig is waarop aangesloten kan worden, 
hemelwater op dat riool mag worden geloosd en de perceeleigenaar daarop 
wil lozen, dan bepalen B&W op welke plaats, op welke hoogte en met welke 
diameter de perceelaansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk of de grens 
van het erf of terrein moet worden aangelegd (art. 6.18 lid 4 Bouwbesluit). 
Dit wordt in de praktijk het aansluitvoorschrift genoemd. In Amsterdam stelt 
Waternet het aansluitvoorschrift op en wordt dit aansluitvoorschrift meestal 
aan de omgevingsvergunning bouwen (de bouwvergunning) verbonden. Het is 
waarschijnlijk mogelijk om met een aansluitvoorschrift juridisch af te dwingen dat 
hemelwater bovengronds van het perceel wordt afgevoerd naar de openbare 
ruimte. Er is echter nog geen jurisprudentie beschikbaar die deze mogelijkheid 
bevestigd of ontkracht.

6.2.3 Keur en algemene regels waterschap
De keur en algemene regels van het waterschap kunnen goed worden gebruikt 
om compenserende waterberging af te dwingen bij nieuwe aanleg van verhard 
oppervlak. De regels van de keur van AGV zijn echter pas van toepassing vanaf 
1.000 m2 nieuw oppervlak. De keur van AGV biedt geen mogelijkheid om 
waterberging bij bestaand verhard oppervlak te eisen.
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6.3 Privaatrechtelijke mogelijkheden  
De gemeente kan voorwaarden opnemen ter bevordering van de 
regenbestendigheid van de stad in privaatrechtelijke overeenkomsten met 
projectontwikkelaars, bijvoorbeeld over het bouwrijp maken van gronden.  Voor 
eisen aan waterberging of bovengrondse afvoer zijn overeenkomsten minder 
geschikt. Deze overeenkomsten gelden niet voor toekomstige eigenaren, dus er 
is geen garantie dat de waterberging of bovengrondse afvoer in stand blijft. Voor 
eisen aan maatregelen voor een regenbestendige stad die alleen tijdens de bouw
spelen, zoals het bouwrijp maken van gronden, zijn overeenkomsten 
wel zeer geschikt. Deze eisen hoeven immers niet ook aan opvolgende 
eigenaren te worden opgelegd. Bij aanbestedingen kunnen daarnaast private 
duurzaamheidsbeoordelingen (zoals BREEAM, LEED en TEEB) worden gebruikt 
om duurzaam bouwen (inclusief aandacht voor regenbestendigheid) te stimuleren. 
De gemeente kan privaatrechtelijke instrumenten wel inzetten als middel om de 
bekendheid van publiekrechtelijke regels en de bewustwording over de eigen 
verantwoordelijkheid van particulieren voor het regenbestendig maken van de 
stad te vergroten.  

Advies: 
• Neem voorwaarden voor het regenbestendig bouwrijp maken van bouwgrond 

op in privaatrechtelijke overeenkomsten
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Samenvatting 
Waternet voert de gezamenlijke watertaken uit voor de gemeente Amsterdam en waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. Colibri Advies heeft in opdracht van Waternet in beeld gebracht welke 
juridische instrumenten de gemeente en het waterschap kunnen inzetten om de regenbestendigheid 
van de stad te verbeteren. Onderstaand schema toont welke juridische instrumenten voor welke 
vraagstukken rond het regenbestendig maken van de stad kunnen worden ingezet.   

Advies juridisch instrumentarium regenbestendige stad
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Hoe kan waterberging juridisch worden afgedwongen, bij nieuwbouw en in de bestaande stad en op 
particulier terrein en in openbaar terrein? 
De Wet milieubeheer biedt gemeenten de mogelijkheid om een hemelwaterverordening vast te 
stellen. De hemelwaterverordening is het juridische instrument waarmee de gemeente waterberging 
in alle gevallen kan afdwingen, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw en zowel op particulier 
terrein als in openbaar terrein.  
Met maatwerkvoorschriften op grond van bijvoorbeeld het Besluit lozing afvalwater huishoudens of 
het Activiteitenbesluit milieubeheer kan de gemeente ook waterberging afdwingen, zowel bij 
nieuwbouw als bij bestaande bouw. Maatwerkvoorschriften zijn wel arbeidsintensief, want voor 
iedere perceeleigenaar moet een afzonderlijk maatwerkvoorschrift worden gesteld. 
Maatwerkvoorschriften kunnen wel gebruikt worden om de periode te overbruggen totdat er een 
hemelwaterverordening is vastgesteld. 
Voorwaardelijke gebruiksregels in een bestemmingsplan zijn ook een goede manier om waterberging 
af te dwingen bij nieuwbouw. De regels van een bestemmingsplan kunnen echter niet goed worden 
gebruikt om waterberging af te dwingen in de bestaande stad. 
Het waterschap dwingt compenserende waterberging af bij de aanleg van nieuw verhard oppervlak 
via de keur en nadere regels. Deze gelden echter pas boven een oppervlak van 1.000 m2. 
 
Hoe kan bovengrondse afvoer van hemelwater vanaf particulier terrein juridisch worden 
afgedwongen, bij nieuwbouw en bij bestaande bouw? 
Het enige publiekrechtelijke instrument dat beschikbaar is om bovengrondse afvoer voor te schrijven 
is het aansluitvoorschrift op grond van het Bouwbesluit 2012. Het is echter niet zeker of dit 
aansluitvoorschrift toegepast kan worden, omdat het Bouwbesluit uitgaat van ondergrondse 
leidingen. Er bestaat geen jurisprudentie die zegt dat het aansluitvoorschrift niet kan worden 
toegepast om bovengrondse afvoer voor te schrijven, maar er is ook geen jurisprudentie die zegt dat 
dat wel kan. 
 
Welke andere mogelijkheden zijn er om regenbestendigheid te borgen? 
Met het bestemmingsplan kan een minimaal vloerpeil bij nieuwbouw worden afgedwongen, zodat 
de kans op wateroverlast in gebouwen kleiner wordt. Er kunnen in het bestemmingsplan ook regels 
worden opgenomen over het maximaal oppervlak aan bebouwing, maar de rijksregels over bouwen 
doorkruisen dit omdat op grond daarvan in het achtererfgebied zonder vergunning mag worden 
afgeweken van het bestemmingsplan tot maximaal 50% bebouwd oppervlak. Verder kan de 
gemeente via  een exploitatieovereenkomst eisen stellen aan bouwrijp maken van gronden en kan 
het vasthouden van regenwater worden gestimuleerd met private duurzaamheidsbeoordelingen. 
 
Wat gaat de Omgevingswet bieden op deze onderwerpen? 
De hemelwaterverordening en alle bestemmingsplannen worden bij inwerkingtreding samen het 
“omgevingsplan van rechtswege”. Het Rijk voegt aan deze omgevingsplannen van rechtswege de 
algemene regels toe die op rijksniveau niet meer terugkomen. Daaronder vallen de bevoegdheid tot 
het stellen van maatwerkvoorschriften over regenwaterlozingen en de bevoegdheid om een 
aansluitvoorschrift te stellen. Alle relevante regels over waterberging en hemelwaterafvoer komen 
dus samen in het omgevingsplan van rechtswege.  
De gemeente kan direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet het omgevingsplan van 
rechtswege aanpassen aan de eigen wensen. Het valt te verwachten dat direct voor, maar zeker ook 
na de inwerkingtreding van de Omgevingswet veel tijd en capaciteit gemoeid zal zijn met het 
voorbereiden en vaststellen van het eerste “echte” omgevingsplan van Amsterdam. Het is daarom 
aan te raden om de hemelwaterverordening ruim vóór 2021 te laten vaststellen door de 
gemeenteraad. De juridische borging van een regenwaterbestendige stad heeft dan niet te lijden 
onder de drukte die de inwerkingtreding van de Omgevingswet met zich mee zal brengen. 
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1. Inleiding 
Waternet voert de gezamenlijke watertaken uit voor de gemeente Amsterdam en waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. Dat omvat onder andere het nemen van maatregelen om de gemeente 
Amsterdam klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, in lijn met het Deltaplan Ruimtelijke 
adaptatie. Waternet heeft Colibri Advies opdracht gegeven om de juridische instrumenten van de 
gemeente en het waterschap in beeld te brengen, die een bijdrage kunnen leveren aan een 
klimaatbestendige en waterrobuuste stad. Deze notitie bevat de uitkomsten van dat onderzoek.  
De beschrijving van de instrumenten uit nationale regelgeving is ook van waarde voor overheden 
buiten Amsterdam. Bij de beschrijving van de instrumenten uit lokale regelgeving (met name de keur 
van het waterschap) en van plannen (het gemeentelijke rioleringsplan en het waterbeheerplan van 
het waterschap) moet bedacht worden dat de inhoud daarvan bij iedere overheid kan verschillen.  
 
De gemeente Amsterdam heeft in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016‐2021 de ambitie 
opgenomen om in 2020 een bui van 60 mm in een uur aan te kunnen zonder schade aan huizen en 
vitale infrastructuur. Om dit te bereiken zal zowel in de bestaande stad als in nieuw te ontwikkelen 
gebieden rekening moeten worden gehouden met extreme neerslag. Daarbij is onder meer van 
belang dat er zowel op particulier terrein als in openbaar terrein voldoende waterberging wordt 
gerealiseerd en dat waar waterberging in openbaar terrein wordt gerealiseerd, regenwater vanaf 
particulier terrein bovengronds wordt afgevoerd naar het openbare terrein. Maar daarnaast kan 
regenbestendigheid langs andere weg worden bevorderd, bijvoorbeeld door het vloerpeil van 
gebouwen voldoende hoog te maken. In dit advies wordt aangegeven hoe deze elementen van 
regenbestendigheid juridisch kunnen worden geborgd voor heel Amsterdam, voor zowel nieuw te 
ontwikkelen gebieden als de bestaande stad. Daarbij gaan wij in op de juridische instrumenten van 
zowel de gemeente als het waterschap.   
 
De opbouw van dit advies is als volgt:  

 In paragraaf 2 worden de verschillende beschikbare juridische instrumenten geschetst: het 
bestemmingsplan, de verordening afvoer hemel‐ en grondwater, maatwerkvoorschriften op 
grond van de nationale regelgeving over lozingen, aansluitvoorschriften op grond van het 
Bouwbesluit, de keur en algemene regels van het waterschap en privaatrechtelijke 
overeenkomsten en duurzaamheidsbeoordelingen.  

 Paragraaf 3 beschrijft de juridische waarde van het beleid dat is verwoord in het 
Gemeentelijk Rioleringsplan (verder: GRP) en het Waterbeheerplan van het waterschap 
(WBP) en of dit beleid kan worden aangescherpt en gebiedsspecifiek kan worden gemaakt.  

 In paragraaf 4 geven wij aan welke instrumenten in welk geval het beste kunnen worden 
toegepast en waarom.  

 Paragraaf 5 bevat een beschrijving van de veranderingen en mogelijkheden van de 
Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt.  

 Tot slot is in paragraaf 6 een samenvattend advies opgenomen. 
 
2. Juridisch instrumentarium 
 
2.1 Bestemmingsplan 
 
Waterberging kan bij nieuwbouw juridisch worden afgedwongen via een voorwaardelijke 
gebruiksregel in het bestemmingsplan. Een voorwaardelijke gebruiksregel is een toetsgrond bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen, zodat een bouwaanvraag waarin geen 
waterberging is opgenomen moet worden geweigerd. Via een voorwaardelijke gebruiksregel kan ook 
de instandhouding van de waterberging juridisch worden afgedwongen. Daarnaast kan het 
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bestemmingsplan regels bevatten over andere aspecten die van belang zijn voor regenbestendigheid, 
zoals het minimale vloerpeil of het maximale percentage bebouwd of verhard oppervlak per perceel. 
Regels in het bestemmingsplan kunnen niet goed gebruikt worden om waterberging of andere 
aspecten bij bestaande bouw af te dwingen. 
 
2.1.1 Inleiding 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad bestemmingsplannen vast 
voor haar grondgebied. In een bestemmingsplan staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor 
het gebruik van gronden en bouwwerken in zowel openbaar als particulier gebied. Het 
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), planregels en een toelichting. De 
verbeelding en de regels zijn juridisch bindend, de toelichting niet. Het bestemmingsplan heeft 
rechtstreekse werking voor burgers, bedrijven etc. Dat betekent dat burgers en bedrijven zich aan de 
regels van het bestemmingsplan moeten houden bij het bouwen van bouwwerken en bij het 
gebruiken van gronden of bouwwerken. 
Bij ieder bestemmingsplan is een goede ruimtelijke ordening het uitgangspunt. Daarvoor maakt de 
gemeente een afweging van alle ruimtelijke belangen. Een van die belangen is een goede 
waterhuishouding. Gemeenten dienen in het bestemmingsplan rekening te houden met de gevolgen 
die het plan kan hebben op de waterhuishoudkundige situatie, waaronder de invloed op de 
hemelwaterverwerking. Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening zijn gemeenten daarom 
verplicht om een watertoets uit te voeren. Dat houdt in dat de gemeente het waterschap betrekt bij 
de voorbereiding van een bestemmingsplan en in de toelichting beschrijft hoe in het plan rekening is 
gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding (de watertoets). 
 
Op grond van de Wro mag een bestemmingsplan geen actieve verplichtingen bevatten om iets te 
doen. In het bestemmingsplan staat alleen wat is toegelaten. Daarom wordt dit ook wel 
‘toelatingsplanologie’ genoemd. Het bestemmingsplan kan daarom bepalen wat het maximale 
oppervlak van bebouwing of verharding per perceel is. In het bestemmingsplan kan echter geen 
actieve verplichting worden opgenomen om waterberging te realiseren. Het is wel mogelijk om 
hierover een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan op te nemen. Een dergelijke 
verplichting kan worden gekoppeld aan zowel de bouwregels als aan de gebruiksregels. Beide 
varianten worden hieronder besproken. Tenslotte komt nog aan de orde de zogenaamde vergunning 
voor een werk of werkzaamheden (de vroegere aanlegvergunning), die ook gebruikt kan worden om 
waterberging voor te schrijven of om het maximale oppervlak aan verharding te limiteren. 
 
Het bestemmingsplan is niet geschikt om eisen te stellen aan de bovengrondse afvoer van 
regenwater vanaf het perceel. De wijze van afvoer van regenwater is een uitvoeringsaspect en 
uitvoeringsaspecten worden door de rechter niet ruimtelijk relevant geacht. Aspecten die niet 
ruimtelijk relevant zijn, kunnen niet in een bestemmingsplan worden geregeld. 
 
2.1.2 Bouwregel over maximaal oppervlak bebouwing of minimaal vloerpeil 
In veel bestemmingsplannen zijn regels opgenomen over het maximale oppervlak aan bebouwing dat 
op een bepaalde bestemming gerealiseerd mag worden. Hiermee wordt ook de hoeveelheid neerslag 
die versneld tot afvoer komt beperkt. Het maximale oppervlak kan bijvoorbeeld begrensd worden 
door te bepalen dat bouwwerken alleen binnen een op de plankaart aangegeven bouwvlak mogen 
worden gerealiseerd. Een andere veel voorkomende variant is een eis aan het maximale percentage 
bebouwing in een bestemmingsvlak of perceel.  
Eisen aan het minimale niveau waarop het vloerpeil moet worden aangelegd komen minder vaak 
voor in bestemmingsplannen, maar zijn ook mogelijk. Voorbeelden van deze regels zijn: 
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Artikel A Bouwregels 
Op de gronden met de bestemming “…” mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
A.1 Hoofdgebouwen 
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak opgericht worden; 
b. de bovenkant van de begane grond vloer van hoofdgebouwen moet ten minste x m boven 
NAP liggen. 
 
A.2 Aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
a. aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel binnen het bouwvlak als 
binnen het bestemmingsvlak worden opgericht; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
bedraagt buiten het bouwvlak ten hoogste 30% van het zij‐ en achtererf met een maximum 
van X m². 

 
Het Besluit omgevingsrecht (Bor) bevat een belangrijke beperking op de regels over het maximaal te 
bebouwen oppervlak. Volgens bijlage II, artikel 2, lid 3 Bor zijn bijbehorende bouwwerken in het 
achtererfgebied in afwijking van de bouwregels van het bestemmingsplan toegestaan, tot een 
maximum van 50 % van het bebouwingsgebied.1 Eisen aan de maximale oppervlakte van 
bijbehorende bouwwerken hebben dus een beperkte betekenis, omdat daar in het achtererfgebied 
zonder omgevingsvergunning van kan worden afgeweken. 
 
2.1.3 Voorwaardelijke verplichting gekoppeld aan bouwregels 
Eisen aan de aanleg van waterberging moeten in de vorm van een voorwaardelijke verplichting 
worden vormgegeven. Een voorwaardelijke verplichting die is gekoppeld aan de bouwregels in een 
bestemmingsplan houdt in dat de verplichting alleen geldt als er wordt gebouwd. Als er niet wordt 
gebouwd, geldt die verplichting dus niet. Over een dergelijke voorwaardelijke verplichting bestaat de 
nodige jurisprudentie.2 Belangrijk punt hier is dat deze verplichting alleen werking heeft voor de 
activiteit bouwen die vergunningplichtig is, dat kan zijn bij nieuwbouw, sloop‐herbouw en bij 
uitbreiding van een bouwwerk. In die gevallen wordt een omgevingsvergunning bouwen 
aangevraagd. Bij de beoordeling van de aanvraag toetst de gemeente vervolgens of de juiste 
maatregelen worden genomen. Op grond van art. 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is 
voor een aantal bouwwerken geen vergunning nodig voor bouwactiviteiten en planologische 
gebruiksactiviteiten, waaronder bepaalde aanbouwen en andere bijbehorende bouwwerken in het 
achtererfgebied. Deze bouwwerken worden niet getoetst aan het bestemmingsplan en de 
voorwaardelijke bouwregel in het bestemmingsplan geldt voor deze bouwwerken dan ook niet. 
Gemeenten (en waterschappen bij de watertoets) zouden rekening moeten houden met deze 
consequentie bij het formuleren van bergingseisen. Dit kan bijvoorbeeld door de minimaal vereist 
berging bij vergunningplichtige bouwwerken te verhogen, ter compensatie van de vergunningvrij aan 
te brengen bouwwerken. 
 
Hieronder volgt een voorbeeld van een voorwaardelijke verplichting over waterberging die kan 
worden opgenomen in een bestemmingsplan binnen de gemeente Amsterdam. De formulering is 
mede ontleend aan een uitspraak van de Raad van State van 26 april 2017 over bestemmingsplan 
“Plein ‐ Spoorlaan” in Schijndel.3 
 

                                                 
1 Dit geldt tot een bebouwingsgebied van 150 m2; daarboven mag resp. 20% (tot 300 m2) en 10 % (tot maximaal 150 m2 in 
totaal) bebouwd worden. 
2 Zie bijv. Raad van State 27 december 2012, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2012:BY7300 
3 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:1125 
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Artikel X 
Op de gronden met de bestemming “…” is het bebouwen van de gronden slechts toegestaan 
als is voorzien in de aanleg van een waterberging van ten minste 60 liter per vierkante meter 
bebouwd oppervlak (60 mm), die vertraagd wordt geleegd met een snelheid van 2,5 mm/uur 
(60mm in 24 uur). 

 
Een voorwaardelijke bouwregel geldt alleen als er gebouwd wordt. Dat betekent dat deze regel geen 
garantie biedt dat de waterberging ook in stand wordt gehouden. Als een waterberging, die bij het 
bebouwen van de gronden is aangelegd, later weer wordt verwijderd, is er geen sprake van een 
overtreding van de regels van het bestemmingsplan. Er wordt dan immers niet meer gebouwd. 
 
Voor bestaande bouwwerken biedt een voorwaardelijke verplichting die is gekoppeld aan 
bouwregels geen soelaas. Die bouwregels worden immers alleen getoetst op het moment dat er 
wordt gebouwd. Ook bij gedeeltelijke vernieuwing of verandering van een bestaand bouwwerk heeft 
een voorwaardelijke bouwregel weinig effect. Op grond van het bouwovergangsrecht mogen 
bestaande bouwwerken die afwijken van het bestemmingsplan gedeeltelijk worden 
vernieuwd/veranderd, mits de afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot. Dat betekent dat 
een voorwaardelijke bouwregel die eisen stelt aan waterberging alleen geldt voor de “extra” 
bebouwing en niet voor de reeds aanwezige bebouwing. 
 
2.1.4 Voorwaardelijke verplichting gekoppeld aan gebruiksregels 
In het bestemmingsplan kan ook een voorwaardelijke verplichting worden opgenomen die is 
gekoppeld aan de gebruiksregels in een bestemmingsplan. De Raad van State heeft in een uitspraak 
van 28 september 2016 bevestigd dat een voorwaardelijke gebruiksregel ook kan worden gebruikt 
om waterberging af te dwingen.4 Hieronder volgt een voorbeeld van zo’n voorwaardelijke 
verplichting die kan worden opgenomen in een bestemmingsplan binnen de gemeente Amsterdam. 
De formulering is ontleend aan deze uitspraak. 
 

Artikel Z 
Strijdig met de bestemming is het gebruik voor “…” zonder de realisatie en instandhouding 
van een waterberging van ten minste 60 liter per vierkante meter perceeloppervlak (60 mm), 
die vertraagd wordt geleegd met een snelheid van 2,5 mm/uur (60mm in 24 uur). 

 
In het ontwerp‐uitwerkingsplan Centrumeiland tranche 1 is ook gebruik gemaakt van een 
voorwaardelijke gebruiksregel om de verwerking van regenwater op eigen terrein af te dwingen: 
 

6.3.2 Waterberging 
Het gebruik als bedoeld in artikel 6.1 is slechts toegestaan indien op het erf wordt voorzien in 
een minimale waterverwerkingscapaciteit van hemelwater van 60 liter per m2 erfoppervlak 
in één uur door middel van waterberging, hergebruik en/of infiltratie; hieronder wordt mede 
verstaan het verwerken van hemelwater dat valt op het dak van hoofdgebouwen en 
bijbehorende bouwwerken van het betreffende erf, waarbij: 
1. mag worden voorzien in het afvoeren van het meerdere naar openbaar gebied, en; 
2. hemelwater dat valt op het dak van het hoofdgebouw mag worden afgevoerd naar 

openbaar gebied tot een maximaal debiet van 2,5 liter/m2/uur. 
 
Groot voordeel van een dergelijke voorwaardelijke verplichting is dat deze beter handhaafbaar is dan 
een voorwaardelijke bouwregel. De voorwaardelijke bouwregel geldt immers alleen tijdens het 
bouwen, en gaat dus over de aanleg van de waterberging tegelijk met de bouw. Met een 
                                                 
4 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2540 
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voorwaardelijke gebruiksregel kan ook de instandhouding van de waterberging worden afgedwongen 
en kan er handhavend worden opgetreden als de waterberging na verloop van tijd wordt verwijderd 
of niet goed meer functioneert. Een voorwaardelijke gebruiksregel is overigens ook een toetsgrond 
voor het verlenen van een omgevingsvergunning bouwen. Een bouwaanvraag waarin geen 
waterberging is opgenomen, zal dus moeten worden geweigerd.  
 
Ook voor gebruiksregels kan bij bestaande bouwwerken een beroep worden gedaan op het 
overgangsrecht, maar dat is in beginsel na 10 jaar uitgewerkt. Het gebruiksovergangsrecht bepaalt 
dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. Dit geldt echter niet voor 
gebruik dat ook al in strijd was met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen 
de overgangsbepalingen van dat plan. Dat houdt in dat het strijdige gebruik in beginsel binnen de 
planperiode van 10 jaar moet worden beëindigd. De gemeenteraad moet wel aannemelijk maken dat 
het strijdige gebruik binnen die 10 jaar wordt beëindigd. Indien het strijdige gebruik voortduurt en de 
gemeente handhaaft niet, dan moet het strijdige gebruik positief worden bestemd. Het is in beginsel 
niet mogelijk om een strijdige situatie opnieuw onder het overgangsrecht te brengen. Voor de 
praktijk is deze werkwijze daarom niet erg bruikbaar. 
 
2.1.5 Vergunning voor werk of werkzaamheden (de vroegere aanlegvergunning) 
Op grond van art. 3.3 van de Wro kan in het bestemmingsplan worden bepaald dat het in een gebied 
verboden is om werken (die geen bouwwerken zijn) of werkzaamheden uit te voeren zonder 
omgevingsvergunning. Deze vergunningplicht kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het aanleggen 
van verharding in de tuin. In het bestemmingsplan wordt daarbij ook het toetsingskader voor 
verlening van de vergunning opgenomen. Onevenredige aantasting van waterhuishoudkundige 
waarden kan een van de weigeringsgronden zijn. De vergunning kan bijvoorbeeld geweigerd worden 
als het totale percentage verhard oppervlak op een perceel te groot wordt. Verder kunnen op grond 
van art. 2.22 lid 2 Wabo voorwaarden worden verbonden aan deze omgevingsvergunning. Op die 
manier kunnen eisen worden gesteld aan waterberging indien bijvoorbeeld een tuin deels of volledig 
wordt verhard. Met name voor verharding in het achtererf is de kans echter groot dat deze 
vergunning niet wordt aangevraagd. En bovendien is het lastig te controleren op welk moment 
ergens een tuin wordt verhard, dus de handhaving van deze bestemmingsplanregel is moeilijk 
uitvoerbaar. 
 
2.2 Hemelwaterverordening 
 
De gemeente kan via de hemelwaterverordening afdwingen dat er waterberging wordt gerealiseerd, 
zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw. Dit is niet opgenomen in de modelverordening van de 
Leidraad Riolering, maar er is geen belemmering om af te wijken van dit model. 
 
Artikel 10.32a van de Wet milieubeheer (Wm) biedt aan gemeenten de mogelijkheid om bij 
verordening regels te stellen over het lozen van afvloeiend hemelwater of van grondwater op of in 
de bodem of in de riolering. Die regels kunnen ook inhouden dat het lozen van afvloeiend 
hemelwater of van grondwater in een openbaar vuilwaterriool5 binnen een in die verordening 
aangegeven termijn moet worden beëindigd.  
Module A2100 van de Leidraad Riolering bevat een model voor de “verordening afvoer hemel‐ en 
grondwater” (kortweg: hemelwaterverordening). De modelverordening verplicht particulieren om – 
in nader aan te wijzen gebieden – de lozing van hemelwater op het openbare vuilwaterriool binnen 
een bepaalde termijn te beëindigen. De gebieden staan niet in de verordening, maar worden steeds 
                                                 
5 Een openbaar vuilwaterriool is een gemeentelijk riool waarmee stedelijk afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd 
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
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in een apart besluit van B&W (de gebiedsaanwijzing) aangewezen. Het verbod om (nog langer) 
hemelwater te lozen op de openbare vuilwaterriolering geldt pas na inwerkingtreding van het 
gebiedsaanwijzingsbesluit. De modelverordening bevat de mogelijkheid om op aanvraag ontheffing 
te verlenen van het verbod om hemelwater te lozen. Deze ontheffing is bedoeld voor gevallen waarin 
het voor een perceeleigenaar niet goed mogelijk is om het hemelwater op een andere wijze te 
verwerken en is een uitwerking van de opdracht in art. 10.32a lid 2 Wm om geen lozingsverbod in te 
stellen als van de perceeleigenaar redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer kan worden gevergd. 
 
De modelverordening is niet geschikt voor de Amsterdamse wens om de berging van regenwater af 
te dwingen. Daarvoor is een lozingsverbod op de openbare vuilwaterriolering immers niet 
voldoende; ook in gebieden met gescheiden riolering (een openbaar hemelwaterriool naast een 
openbaar vuilwaterriool) moet water geborgen worden en bovendien zorgt een lozingsverbod nog 
niet voor voldoende bergingsmogelijkheden. Voor de Amsterdamse situatie zal dus een 
hemelwaterverordening moeten worden vastgesteld die afwijkt van de modelverordening. De 
grondslag in art. 10.32a Wm biedt daar echter alle ruimte voor, dus afwijken van het model is geen 
probleem. 
Elementen uit de modelverordening kunnen wel worden hergebruikt. Zo is het aantrekkelijk om een 
algemene verordening voor de hele gemeente vast te stellen, die vervolgens via aparte 
gebiedsaanwijzingsbesluiten door B&W gefaseerd in werking wordt gesteld. Dat biedt de 
mogelijkheid om de verplichting om waterberging te realiseren te koppelen aan logische momenten, 
zoals stadsvernieuwing of een specifieke publiciteitscampagne.  
 
De kernbepaling van een Amsterdamse hemelwaterverordening, die gericht is op het afdwingen van 
waterberging, zou bijvoorbeeld als volgt kunnen luiden: 
 

Artikel X 
1. Het is verboden om in gebieden, aan te wijzen door het college, hemelwater te lozen op 

het openbaar riool, tenzij op het perceel een hoeveelheid hemelwater van 60 liter per 
vierkante meter perceeloppervlak is geborgen.  

2. Met het oog op tijdige beschikbaarheid van de waterberging, kan de waterberging 
worden geleegd door het lozen van het opgevangen hemelwater op het openbaar riool 
met een maximaal debiet van 2,5 liter per vierkante meter perceeloppervlak per uur.   

3. Het college houdt bij het aanwijzen van gebieden rekening met het gemeentelijk 
rioleringsplan.  

 
De kern van de verplichting (in dit geval het bergen van 60 mm) moet in de verordening worden 
opgenomen. Het gebiedsaanwijzingsbesluit heeft alleen tot doel om deze verplichting “aan te zetten” 
in een bepaald gebied. Als het wenselijk is om de hoeveelheid berging per gebied te laten variëren, 
kan in de verordening wel worden bepaald dat het college ook de hoeveelheid berging in het 
gebiedsaanwijzingsbesluit kan vaststellen. De verordening zal in dat geval wel moeten bepalen wat 
de minimale en maximale hoeveelheid berging kan zijn (oftewel: wat de bandbreedte is waarbinnen 
het college mag variëren). Op die manier wordt de kern van de verplichting nog steeds door de 
gemeenteraad bepaald, en blijft het gebiedsaanwijzingsbesluit beperkt tot de nadere detaillering van 
die verplichting. 
 
Er zijn in Nederland circa 40 gemeenten die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een 
hemelwaterverordening vast te stellen. De meeste van die gemeenten volgen de modelverordening. 
Er is nog geen jurisprudentie beschikbaar over de hemelwaterverordening. Het is dus niet bekend 
hoe de rechter zal oordelen over de juridische houdbaarheid van (besluiten op grond van) de 
hemelwaterverordening. 
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2.3 Maatwerkvoorschriften 
 
De gemeente kan waterberging afdwingen via maatwerkvoorschriften, zowel bij nieuwbouw als bij 
bestaande bouw. Het stellen van maatwerkvoorschriften kost wel veel capaciteit, want voor iedere 
perceeleigenaar moet een afzonderlijk maatwerkvoorschrift worden gesteld en tegen ieder 
maatwerkvoorschrift is bezwaar en beroep mogelijk. 
 
Het lozen van afstromend hemelwater is geregeld via algemene rijksregels op grond van de Wet 
milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Waterwet. Deze algemene regels zijn geordend naar 
doelgroep en zijn te vinden in de volgende algemene maatregelen van bestuur: 
 
doelgroep  amvb 
huishoudens  Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) 
inrichtingen en landbouwbedrijven  Activiteitenbesluit milieubeheer (Ab) 
overig  Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) 
  
Het lozen van hemelwater in oppervlaktewater, op de bodem en in een openbaar hemelwaterriool is 
volgens deze drie besluiten toegestaan. Het lozen van hemelwater op een openbaar vuilwaterriool is 
toegestaan, als lozen op de bodem, het oppervlaktewater of een openbaar hemelwaterriool niet 
mogelijk is. Dit geldt overigens alleen voor nieuwe lozingen; via het overgangsrecht is bepaald dat 
bestaande lozingen op het openbare vuilwaterriool mogen worden voortgezet (zie bijvoorbeeld art. 
3.3 lid 6 Ab en art. 5.4 lid 1 Blbi). 
Naast de toestemming om te lozen, zijn er in de genoemde besluiten geen concrete regels 
opgenomen over de berging van hemelwater. Dat aspect valt wel onder de zorgplicht die op grond 
van deze besluiten geldt voor iedereen die loost (zie art. 2.1 Ab, art. 2.1 Blbi en art. 4 Blah). De 
zorgplicht bepaalt dat iedereen die loost en die weet of had kunnen weten dat door het lozen 
nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden 
voorkomen of beperkt door naleving van de voorschriften van het besluit, die gevolgen moet 
voorkomen of beperken, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Onder het 
voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu valt onder andere dat de doelmatige werking van 
de voorzieningen voor het beheer van afvalwater (de riolering) moet worden beschermd. Op 
iedereen die hemelwater loost, rust daarom de verplichting om geen wateroverlast in de riolering te 
veroorzaken. 
De gemeente kan maatwerkvoorschriften stellen over het lozen van hemelwater op de riolering, ter 
concretisering van de algemene eisen van de zorgplicht. Een maatwerkvoorschrift is een individuele 
beschikking, gericht tot één rechtspersoon (zoals een perceeleigenaar of een bedrijf). In zo’n 
maatwerkvoorschrift kan ook worden geëist dat een bepaalde hoeveelheid hemelwater moet 
worden geborgen voordat er kan worden geloosd. NB als het hemelwater wordt geloosd op 
oppervlaktewater is niet de gemeente bevoegd, maar het waterschap. Hiervoor gelden de regels van 
de keur (zie paragraaf 2.5). 
 
Maatwerkvoorschriften bieden de gemeente zo de mogelijkheid om waterberging juridisch af te 
dwingen. Dit vergt echter wel veel ambtelijke capaciteit en dus bestuurlijke lasten; voor iedere 
afzonderlijke lozer moet immers een afzonderlijk maatwerkvoorschrift worden gesteld (waartegen 
ook nog eens bezwaar en beroep mogelijk is). Maatwerkvoorschriften zijn daarom alleen geschikt 
voor bijzondere situaties, die niet goed met de hemelwaterverordening zijn te regelen.  
De hemelwaterverordening en de algemene rijksregels over lozen gelden overigens naast elkaar; aan 
beide regels moet worden voldaan.  
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2.4 Aansluitvoorschriften 
 
Het is waarschijnlijk mogelijk om met een aansluitvoorschrift juridisch af te dwingen dat hemelwater 
bovengronds van het perceel wordt afgevoerd naar de openbare ruimte. Er is echter nog geen 
jurisprudentie beschikbaar die deze mogelijkheid bevestigd of ontkracht. 
  
Het Bouwbesluit 2012 bevat de eisen die binnen gebouwen aan de vuilwater‐ en 
hemelwaterriolering worden gesteld. Een bouwwerk moet op grond van art. 6.15 Bouwbesluit 
zodanige voorzieningen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater hebben dat het 
water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd. Het Bouwbesluit 
verwijst op een aantal punten naar de NEN 3215. Zo wordt onder andere bepaald dat huishoudelijk 
afvalwater en regenwater gescheiden moeten worden gehouden. Voor de afvoer van regenwater 
bepaalt art. 6.16 Bouwbesluit dat het dak van een te bouwen bouwwerk een voorziening voor de 
opvang en afvoer van hemelwater moet hebben met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van 
ten minste de volgens die norm bepaalde belasting. Het Bouwbesluit bepaalt niet wat er verder met 
het opgevangen regenwater moet gebeuren. De perceeleigenaar mag zelf bepalen of hij het water 
infiltreert in de bodem, afvoert naar oppervlaktewater of afvoert naar de openbare riolering (waarbij 
hij zich vanzelfsprekend aan de lozingsregels moet houden, zoals genoemd in paragraaf 2.2 en 2.3).  
 
Als er een openbaar riool aanwezig is waarop aangesloten kan worden, hemelwater op dat riool mag 
worden geloosd en de perceeleigenaar daarop wil lozen, dan bepalen B&W op welke plaats, op 
welke hoogte en met welke diameter de perceelaansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk of de 
grens van het erf of terrein moet worden aangelegd (art. 6.18 lid 4 Bouwbesluit). Dit wordt in de 
praktijk het aansluitvoorschrift genoemd. In Amsterdam stelt Waternet het aansluitvoorschrift op en 
wordt dit aansluitvoorschrift meestal aan de omgevingsvergunning bouwen (de bouwvergunning) 
verbonden. 
Ondanks dat het Bouwbesluit uitgaat van aansluitleidingen, lijkt het mogelijk om het 
aansluitvoorschrift te gebruiken om de hoogte van bijvoorbeeld afvoergoten voor te schrijven en te 
bepalen dat dergelijke voorzieningen voor de afvoer van hemelwater op maaiveldniveau moeten 
worden aangebracht. Er is nog geen jurisprudentie waarin deze toepassing van het 
aansluitvoorschrift is bevestigd of ontkracht. Verder maakt het Bouwbesluit niet expliciet op welk 
moment een aansluitvoorschrift moet worden gesteld. Het kan in ieder geval voorafgaand aan de 
bouwwerkzaamheden, maar de tekst van het Bouwbesluit sluit niet uit dat ook op een later tijdstip 
een (nieuw) aansluitvoorschrift wordt gesteld. In principe kan een aansluitvoorschrift dus ook gesteld 
worden bij een bestaand bouwwerk. Ook hiervoor geldt echter dat er nog geen jurisprudentie 
beschikbaar is die expliciet duidelijk maakt dat een aansluitvoorschrift wel of niet bij een bestaand 
bouwwerk kan worden gesteld. 
 
2.5 Keur en algemene regels waterschap 
 
De keur en algemene regels van het waterschap kunnen goed worden gebruikt om compenserende 
waterberging af te dwingen bij nieuwe aanleg van verhard oppervlak. De regels van de keur van AGV 
zijn echter pas van toepassing vanaf 1.000 m2 nieuw oppervlak. De keur van AGV biedt geen 
mogelijkheid om waterberging bij bestaand verhard oppervlak te eisen. 
 
Het waterschap (in Amsterdam zijn dat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van 
Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) stelt regels over activiteiten met 
gevolgen voor het watersysteem in de keur en de daarop gebaseerde algemene regels, 
vrijstellingsregels of uitvoeringsregels. De keur en algemene regels gelden in het hele beheergebied 
van het waterschap. De keur biedt aanknopingspunten voor het regenbestendig maken van de stad: 
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in de keur kunnen regels worden gesteld over het aanbrengen van verhard oppervlak en de daarbij 
benodigde compenserende waterberging. Het waterschap geeft onder andere met deze regels 
invulling aan de norm voor regionale wateroverlast die de provincies hebben geformuleerd, zie 
bijvoorbeeld de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017. Op grond van art. 2.4 
van die verordening  geldt, met het oog op de bergings‐ en afvoercapaciteit waarop regionale 
wateren moeten zijn ingericht, voor het gebied van een gemeente binnen de bebouwde kom dat in 
een ruimtelijk plan is bestemd voor de doeleinden bebouwing, hoofdinfrastructuur en spoorwegen, 
als norm een gemiddelde overstromingskans van 1/100 per jaar en voor het overige gebied als norm 
een gemiddelde overstromingskans van 1/10 per jaar. 
 
Het grootste deel van Amsterdam ligt binnen het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV). De nieuwe keur en algemene regels van AGV zijn op 1 november 2017 in werking 
getreden. Volgens art. 4.20 van de keur is het verboden om zonder vergunning binnen stedelijk 
gebied meer dan 1.000 m2 verharding aan te brengen. Deze vergunningplicht is ingesteld omdat het 
aanbrengen van verharding er toe leidt dat neerslag niet meer in de bodem zakt, maar versneld 
wordt afgevoerd (naar de riolering of naar oppervlaktewater). In het “Keurbesluit vrijstellingen en 
nadere regels” is een uitzondering opgenomen op deze vergunningplicht. Er is geen vergunning 
vereist als de initiatiefnemer voorzieningen aanbrengt, zoals een infiltratiebekken of zeer 
doorlatende verharding, waardoor het afstromend hemelwater volledig wordt opgevangen. De 
initiatiefnemer moet dan wel een melding doen bij het waterschap. Uit de toelichting blijkt dat met 
deze regel wordt bedoeld dat er geen hemelwater afstroomt naar het oppervlaktewater (oftewel: 
volledige berging van al het opgevangen hemelwater). Deze regel gaat dus verder dan het 
gemeentelijke beleid om 60 mm in een uur te kunnen opvangen. 
De regels van de keur gelden alleen voor nieuw aan te brengen verharding. Op grond van het 
overgangsrecht van art. 8.1 van de keur worden activiteiten, die voor het inwerkingtreden van de 
keur rechtmatig zijn verricht, geacht te zijn verricht met een vergunning. De versnelde afvoer van 
hemelwater vanaf bestaande verharding kan dus niet met de keur worden aangepakt. 
 
Er is de nodige jurisprudentie over de verhouding tussen de keur en bestemmingsplannen. De 
algemene lijn daarin is dat de keur, als speciale regeling voor water, voorrang heeft boven het 
bestemmingsplan. Gemeenten mogen in het bestemmingsplan geen regels opnemen die al op exact 
dezelfde wijze in de keur staan. Gemeenten mogen in het bestemmingsplan wel verwijzen naar de 
keur. Ook mogen gemeenten regels opnemen die overlappen met de regels in de keur, als daar een 
ander motief aan ten grondslag ligt dan het motief waarmee de regels in de keur zijn opgenomen. Bij 
het regenbestendig maken van Amsterdam zijn er daarom mogelijkheden om zowel de keur als het 
bestemmingsplan in te zetten. Het motief van de keurregels (beperken van versnelde afvoer naar het 
oppervlaktewater, om zo de norm voor regionale wateroverlast te halen) is immers niet hetzelfde als 
het motief dat de gemeente heeft (een bui van 60 mm in een uur kunnen verwerken zonder schade 
aan huizen en vitale infrastructuur). Bovendien zijn de regels van de keur beperkt tot het aanbrengen 
van meer dan 1.000 m2 verhard oppervlak; de gemeente Amsterdam wil ook regels stellen aan 
kleinere oppervlakken. 
 
2.6 Privaatrechtelijke overeenkomsten en private duurzaamheidsbeoordelingen 
 
De gemeente kan voorwaarden opnemen ter bevordering van de regenbestendigheid van de stad in 
privaatrechtelijke overeenkomsten met projectontwikkelaars, bijvoorbeeld over het bouwrijp maken 
van gronden. Voor eisen aan waterberging of bovengrondse afvoer zijn overeenkomsten minder 
geschikt. Deze overeenkomsten gelden niet voor toekomstige eigenaren, dus er is geen garantie dat 
de waterberging of bovengrondse afvoer in stand blijft. Bij aanbestedingen kunnen daarnaast private 
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duurzaamheidsbeoordelingen worden gebruikt om duurzaam bouwen (inclusief aandacht voor 
regenbestendigheid) te stimuleren. 
 
Naast de publiekrechtelijke instrumenten, kan de gemeente ook voorwaarden opnemen in de 
privaatrechtelijke overeenkomsten met projectontwikkelaars over de gronduitgifte.6 In relatie tot 
een regenbestendige stad kan daarbij gedacht worden aan het opnemen van eisen aan het bouwrijp 
maken van gronden (waaronder het minimale niveau van ophoging en de doorlaatbaarheid van het 
ophoogzand) of het realiseren van waterberging. Ook kunnen private duurzaamheidsbeoordelingen 
worden ingezet in de aanbesteding van te (her)ontwikkelen locaties. Met dergelijke beoordelingen 
(zoals BREEAM, LEED en TEEB) kunnen projectontwikkelaars en aannemers zich onderscheiden op 
het gebied van duurzaamheid. BREEAM bevat hierbij ook criteria voor duurzame waterbergings‐ en 
infiltratiemaatregelen. Een ontwerp dat hoger scoort in de BREEAM‐methodiek, kan dus een bijdrage 
leveren aan het regenbestendig maken van de stad.  
 
De Wet ruimtelijke ordening stimuleert het sluiten van exploitatieovereenkomsten over 
gebiedsontwikkeling. Als een anterieure exploitatieovereenkomst is gesloten, hoeft de gemeente 
geen exploitatieplan vast te stellen. De Wro stelt geen eisen aan anterieure 
exploitatieovereenkomsten. Aan de inhoud van het exploitatieplan worden wel eisen gesteld (met 
name over de verrekening van de exploitatiekosten), maar gemeenten vermijden het opstellen van 
dat plan vaak door een anterieure exploitatieovereenkomst te sluiten. 
 
Een nadeel van privaatrechtelijke overeenkomsten is dat ze alleen gelden voor de 
projectontwikkelaar en dus geen bindende werking hebben voor toekomstige perceeleigenaren. In 
een overeenkomst kan dus wel worden afgesproken dat op een perceel waterberging wordt 
gerealiseerd, maar daarmee is nog niet geborgd dat die waterberging ook in stand wordt gehouden 
door opvolgende eigenaren. Voor de “doorvertaling” van overeenkomsten naar opvolgende 
eigenaren kan wel een kwalitatieve verplichting worden ingezet. Een kwalitatieve verplichting gaat 
echter alleen over ‘dulden’ of ‘niet doen’ (art. 6:252 Burgerlijk Wetboek); een actieve verplichting om 
regenwater vast te houden op eigen terrein valt daar niet onder. Met deze overeenkomsten kan dus 
niet worden geborgd dat de regenwaterberging door toekomstige eigenaren in stand zal worden 
gehouden. Voor eisen aan maatregelen voor een regenbestendige stad die alleen tijdens de bouw 
spelen, zoals het bouwrijp maken van gronden, zijn overeenkomsten wel zeer geschikt. Deze eisen 
hoeven immers niet ook aan opvolgende eigenaren te worden opgelegd. 
 
De gemeente kan privaatrechtelijke instrumenten wel inzetten als middel om de bekendheid van 
publiekrechtelijke regels en de bewustwording over de eigen verantwoordelijkheid van particulieren 
voor het regenbestendig maken van de stad te vergroten. Dan wordt het privaatrecht dus meer 
ingezet voor communicatie dan voor juridische afdwingbaarheid, naast de regels in bijvoorbeeld een 
bestemmingsplan of een hemelwaterverordening. Een reden om dat te doen is bijvoorbeeld dat 
overeenkomsten al vroeg in het proces gesloten kunnen worden, nog voor er een bestemmingsplan 
wordt vastgesteld. Projectontwikkelaars worden zo direct bij de start van gebiedsontwikkeling 
gestimuleerd om regenbestendigheid in het ontwerp te betrekken. 
Er is de nodige jurisprudentie over de keuze van de overheid tussen het privaatrecht en het 
publiekrecht bij de behartiging van haar belangen, de zogeheten tweewegenleer of 
doorkruisingsleer. Onder meer op grond van de rechtsbeschermingsmogelijkheden van burgers kan 
worden geconcludeerd dat een privaatrechtelijk instrument de toepassing van een publiekrechtelijk 
instrument soms op onaanvaardbare wijze kan doorkruisen en daardoor niet ingezet mag worden. Bij 
de inzet van privaatrechtelijke instrumenten als communicatiemiddel speelt dit echter minder of 
niet. 
                                                 
6 Hoge Raad 8 juli 1991, AB 1991, 659. 
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3. Beleid in het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterbeheerplan 
 
Beleid in het GRP of WBP bindt alleen de overheid die dat plan vaststelt (dus niet burgers of 
bedrijven). De gemeente en het waterschap moeten hun eigen beleid toepassen bij het vaststellen 
van een bestemmingsplan, de keur of een hemelwaterverordening of bij het stellen van een 
maatwerkvoorschrift. Afwijken van het eigen beleid is juridisch riskant. Het is mogelijk om het beleid 
in het GRP of WBP aan te scherpen, maar dat vergt wel een apart besluit van de gemeenteraad of het 
bestuur van het waterschap. 
 
De gemeenteraad stelt op grond van art. 4.22 Wm een Gemeentelijk Rioleringsplan vast. Het huidige 
GRP van Amsterdam is vastgesteld voor de periode 2016‐2021. In het GRP geeft de gemeente onder 
andere aan hoe invulling wordt gegeven aan de hemelwaterzorgplicht. De hemelwaterzorgplicht 
staat in art. 3.5 Waterwet en houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor een doelmatige 
inzameling van afvloeiend hemelwater, voor zover van de perceeleigenaar redelijkerwijs niet kan 
worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te 
brengen. Op particulier terrein is de eigenaar dus in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de 
afvoer van hemelwater, bij voorkeur naar oppervlaktewater of in de bodem (infiltratie). In het GRP 
dient de gemeente duidelijk te maken welke maatregelen van perceeleigenaren worden verwacht en 
welke maatregelen de gemeente zelf zal nemen. Gemeenten hebben daarbij beleidsvrijheid om de 
zorgplicht te concretiseren. 
 
In het GRP van Amsterdam staat dat er binnen stedelijk gebied meer ruimte nodig zal zijn voor de 
opslag van hemelwater. En voor wat betreft de afvoer van hemelwater is het streven om dit 
vertraagd te laten verlopen. Infiltratie naar de bodem heeft hierbij de voorkeur boven afvoer naar 
oppervlaktewater, maar vanwege relatief hoge grondwaterstanden is dit in beperkte mate mogelijk. 
In het GRP heeft de gemeente als ambitie opgenomen dat de stad in 2020 een bui van 60 mm per 
uur kan verwerken zonder schade aan huizen en vitale infrastructuur. 
 
Op grond van het GRP heeft Waternet namens de gemeente Amsterdam het programma Amsterdam 
Rainproof opgezet. Aan de hand van dit programma houdt de gemeente bij de inrichting van de 
buitenruimte, zowel privaat als publiek, rekening met het tijdelijk opvangen van extreme buien.  
 
De verplichting voor het waterschap om een waterbeheerplan vast te stellen staat in art. 4.6 
Waterwet. In het Waterbeheerplan 2016‐2021 van AGV zijn strategische uitgangspunten voor de 
langere termijn (2030) opgenomen. Onderdeel van die uitgangspunten zijn een klimaatbestendig en 
waterrobuust gebied en steden die beter bestand zijn tegen extreme regenbuien, wateroverlast, 
overstromingen, hitte en droogte. AGV hanteert zet er op in om water een integraal onderdeel te 
laten zijn van ruimtelijke plannen (onder meer via de watertoets). Plannen moeten erop toegerust 
zijn om overtollig water te bergen, voor het verbeteren van de leefomgeving, als voorraadbuffer in 
droge tijden en als sturingsmechanisme van het grondwaterpeil. Integratie van ruimtelijke adaptatie 
draagt bij aan een waterrobuuste ruimtelijke inrichting en klimaatbestendige steden. Het waterschap 
werkt samen met gemeenten aan een geïntegreerde wateropgave in het stedelijk gebied.  
   
Juridische waarde GRP en WBP 
Op grond van de Wet milieubeheer is het GRP een verplicht plan waarin de gemeente aangeeft hoe 
zij zelf invulling gaat geven aan de gemeentelijke zorgplichten. Dit deel van het GRP is te beschouwen 
als beleid. De juridische waarde van deze beleidsuitspraak in het GRP is te vergelijken met een 
beleidsregel als bedoeld in art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens dit artikel is 
een beleidsregel een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend 
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voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke 
voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Beleidsregels zijn dus 
alleen gericht tot de overheid. De beleidsuitspraken van het GRP van Amsterdam binden dus alleen 
de gemeente en niet de burger, bedrijven etc. Via het GRP is het dan ook niet mogelijk om 
waterberging op privaat terrein juridisch af te dwingen; daarvoor moeten andere instrumenten 
worden ingezet, zoals een bestemmingsplan, een hemelwaterverordening of een 
maatwerkvoorschrift. Het beleid in het GRP is dus niet rechtstreeks handhaafbaar. Pas als de 
gemeente het beleid heeft vertaald in bijvoorbeeld een bestemmingsplan, ontstaan er juridisch 
bindende verplichtingen voor burgers en bedrijven. 
De gemeente moet bij het vaststellen van andere besluiten – zoals een bestemmingsplan, een 
hemelwaterverordening of een maatwerkvoorschrift – rekening houden met het beleid dat is 
opgenomen in het GRP. Als een besluit in lijn met het vastgestelde beleid wordt genomen, kan voor 
de toelichting bij dat besluit eenvoudigweg naar het beleid worden verwezen. Dat maakt de 
onderbouwing van het besluit juridisch sterk, want de rechter zal niet snel zeggen dat beleid dat door 
de gemeenteraad is vastgesteld niet deugt. Dit is de grootste waarde van beleid: het maakt de 
onderbouwing van andere besluiten gemakkelijker.  
Het is juridisch mogelijk om een besluit te nemen dat afwijkt van het beleid (dit wordt de inherente 
afwijkingsbevoegdheid genoemd). Voor het afwijken van vastgesteld beleid geldt wel een zware 
motiveringsplicht: in de toelichting bij dat besluit zullen stevige, steekhoudende argumenten moeten 
worden aangedragen waarom er wordt afgeweken van het vastgestelde beleid. Volgens vaste 
rechtspraak kan dat eigenlijk alleen voor gevallen die bij het vaststellen van het beleid niet zijn 
voorzien. De juridische waarde van een beleidsuitspraak is dus aanzienlijk, in die zin dat de gemeente 
niet zomaar kan afwijken van haar eigen beleid. Concreet betekent dit dat een voorwaardelijke 
verplichting in een bestemmingsplan waarmee, conform het gemeentelijke beleid, voor nieuwe 
gebouwen een waterberging wordt voorgeschreven van 60 mm, makkelijk te onderbouwen is met 
een verwijzing naar dat beleid. Een bestemmingsplan voor nieuwe bebouwing waarin geen of minder 
waterberging is voorgeschreven, kan daarentegen gemakkelijk worden aangevochten bij de rechter, 
tenzij er een sterke argumentatie in de toelichting is opgenomen die verklaart waarom er wordt 
afgeweken van het gemeentelijke beleid. 
 
Het regenbestendig maken van de stad (in 2020 een bui van 60 mm per uur kunnen verwerken) is in 
het GRP verwoord als een ambitie. Een ambitie lijkt minder hard dan een doelstelling of norm. In 
juridische zin is er echter weinig verschil tussen een doelstelling of norm in het GRP of een ambitie. 
Beiden zijn beleidsuitspraken die doorwerken naar andere besluiten. Zoals hiervoor is vermeld, is de 
grootste waarde van beleid dat daarmee de onderbouwing van besluiten (zoals een 
bestemmingsplan, hemelwaterverordening of maatwerkvoorschrift) gemakkelijker wordt gemaakt. 
Voor de onderbouwing van bijvoorbeeld een voorwaardelijke gebruiksregel in het bestemmingsplan, 
maakt het niet uit of het regenbestendig maken van de stad een ambitie is of een doelstelling of 
norm. In alle gevallen kan voor die onderbouwing verwezen worden naar de beleidsuitspraak in het 
GRP en is de onderbouwing daarmee afdoende. Om besluiten te nemen in lijn met het beleid van het 
GRP is het dus niet nodig om de beleidsuitspraak in het GRP steviger te maken. 
Er is wel een verschil tussen een ambitie en een norm of doelstelling in het geval de gemeente een 
besluit wil nemen dat niet bijdraagt aan het regenbestendig maken van de stad (oftewel: een besluit 
dat in negatieve zin afwijkt van het beleid). Dat besluit zal stevig onderbouwd moeten worden. Het is 
iets makkelijker om een onderbouwing te vinden om een ambitie niet te halen, dan om een norm of 
doelstelling niet te halen. In een ambitie zit wat meer afwegingsruimte besloten dan in een norm of 
doelstelling. 
 
Voor beleidsuitspraken in het waterbeheerplan geldt hetzelfde. Het WBP is niet bindend voor 
burgers en bedrijven, maar wel voor het waterschap. Het waterschap moet beleidsuitspraken in het 
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WBP toepassen bij het gebruik van juridische instrumenten, zoals de keur en de watertoets. Voor het 
afwijken van dat beleid geldt een zware motiveringsplicht. 
  
Aanscherping van het GRP of WBP 
Zoals gezegd, is de gemeenteraad verplicht om een GRP vast te stellen op grond van art. 4.22 Wet 
milieubeheer. Er is geen expliciete wettelijk vastgelegde bevoegdheid om het GRP in te trekken 
danwel te wijzigen. Echter, hier is sprake van een zogenaamde ‘geïmpliceerde bevoegdheid’. Dit is 
een bevoegdheid die beschouwd wordt als inbegrepen bij de wel uitdrukkelijk toegekende 
bevoegdheden, in dit geval de uitdrukkelijk toegekende bevoegdheid om een GRP vast te stellen. Het 
is daarom mogelijk om het GRP gedeeltelijk te wijzigen als blijkt dat de norm van 60 mm per uur niet 
voldoende bescherming biedt. Vanzelfsprekend vergt de partiële wijziging van het GRP wel een 
formeel besluit van de gemeenteraad. 
 
Het waterschap is op grond van art. 4.6 Waterwet verplicht om het WBP iedere zes jaar te herzien. 
Art. 4.8 Waterwet bepaalt expliciet dat tussentijdse herziening van het WBP mogelijk is. Ook daarbij 
geldt dat de herziening een formeel besluit van het bestuur van het waterschap vergt. 
 
Gebiedsdifferentiatie 
De ambitie om in 2020 een bui van 60 mm per uur te kunnen verwerken zonder schade aan huizen 
en vitale infrastructuur is in het GRP gericht op de stad Amsterdam als geheel. Het kan wenselijk zijn 
om gebiedsspecifiek beleid te maken. Voor gebieden met veel wateroverlast, zoals de in het GRP 
genoemde gebieden Betondorp, Oosterparkbuurt, Bellamybuurt en Rivierenbuurt, kan bijvoorbeeld 
een strengere norm worden opgenomen en voor gebieden met weinig wateroverlast een minder 
strenge norm.  
Gebiedsdifferentiatie is heel goed mogelijk als daar een goede motivatie aan ten grondslag ligt. Het 
feit dat er gebieden zijn die extra gevoelig zijn voor wateroverlast, is afdoende motivering voor 
gebiedsdifferentiatie. Het huidige GRP bevat echter geen aanknopingspunten voor differentiatie van 
het beleid voor verschillende gebieden. De ambitie om 60 mm in een uur te kunnen bergen, geldt 
volgens het GRP voor de hele stad. Er is niet aangekondigd dat er gebieden zijn waar dit meer of 
minder dan 60 mm in een uur moet zijn. Gebiedsdifferentiatie vergt daarom een partiële wijziging 
van het GRP of een ander formeel besluit van de gemeenteraad.  
Voor het WBP van het waterschap geldt ook dat gebiedsdifferentiatie mogelijk is.    
 
4. Welk instrument in welk geval? 
In de tabel op de volgende pagina is aangegeven welk instrument in welke situatie kan worden 
toegepast. 
 
Voor het afdwingen van bovengrondse afvoer van hemelwater naar het openbaar terrein komt 
alleen het aansluitvoorschrift op grond van het Bouwbesluit in aanmerking. Bestemmingsplannen, de 
hemelwaterverordening en maatwerkvoorschriften kunnen geen betrekking hebben op de hoogte 
waarop voorzieningen voor de afvoer van hemelwater worden aangeboden. Eventueel kunnen 
privaatrechtelijke instrumenten (zoals een exploitatieovereenkomst) als aanvullend middel worden 
ingezet. Daarmee kan de bovengrondse afvoer wel tijdens de bouw worden afgedwongen, maar de 
instandhouding door opvolgende eigenaren niet. 
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situatie  bestem‐
mingsplan 

hemelwater
verordening 

maatwerk‐
voorschrift 

aansluit‐
voorschrift 

keur  privaat‐
recht 

waterberging 
particulier terrein, 
nieuw 

++  +  0  ‐  +  0 

waterberging 
particulier terrein, 
bestaand 

‐  +  0  ‐  ‐  ‐ 

waterberging 
openbaar terrein, 
nieuw 

++  +  0  ‐  +  0 

waterberging 
openbaar terrein, 
bestaand 

‐  +  0  ‐  ‐  ‐ 

bovengrondse 
afvoer, nieuw 

‐  ‐  ‐  +  ‐  0 

bovengrondse 
afvoer, bestaand 

‐  ‐  ‐  +  ‐  ‐ 

max. percentage 
verharding 

0  ‐  ‐  ‐  ‐  0 

minimaal 
vloerpeil 

++   ‐  ‐  ‐  ‐  0 

bouwrijp maken  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ++ 
 
++:  zeer goed toepasbaar 
+:  goed toepasbaar 
0:  neutraal 
‐:  niet goed toepasbaar 
 
Waterberging kan in alle gevallen goed geregeld worden via de hemelwaterverordening. Die 
verordening is immers van toepassing op zowel te (her)ontwikkelen gebieden als de bestaande stad, 
en zowel op particulier terrein als openbaar terrein. Via de regels in de verordening en via de 
gebiedsaanwijzingsbesluiten kan, indien gewenst, wel onderscheid gemaakt worden tussen 
bestaande en nieuwe situaties en tussen particulier terrein en openbaar terrein. De 
hemelwaterverordening biedt daarmee een eenduidig kader met zo nodig flexibiliteit. Wel moet 
worden opgemerkt dat de regels van de hemelwaterverordening geen toetsgrond zijn bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning bouwen. Een aanvraag om een omgevingsvergunning 
bouwen kan dus niet geweigerd worden als er in de bouwaanvraag geen waterberging is 
opgenomen. De regels van de hemelwaterverordening zijn wel zelfstandig handhaafbaar, dus als er 
toch gebouwd wordt zonder aanleg van waterberging dan kan de gemeente (in de praktijk 
waarschijnlijk de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, want het betreft immers 
milieuregelgeving) handhavend optreden op overtreding van de hemelwaterverordening. Het is aan 
te raden om de vergunningverleners voor bouwaanvragen te instrueren dat zij zowel de bouwer als 
de ODNZKG informeren over de mogelijke overtreding van de hemelwaterverordening. 
 
Met maatwerkvoorschriften kan in principe hetzelfde worden bereikt, alleen moeten 
maatwerkvoorschriften voor ieder individueel geval apart worden vastgesteld, zodat de bestuurlijke 
lasten aanzienlijk zijn. Maatwerkvoorschriften kunnen wel direct worden ingezet. Zo lang er nog geen 
hemelwaterverordening is vastgesteld, zijn maatwerkvoorschriften dus een goed middel om alvast 
waterberging voor te schrijven in concrete gevallen. 
 
Waterberging kan voor nieuw te ontwikkelen gebieden, zoals IJburg, zeer goed geregeld worden via 
het bestemmingsplan. In de vorm van een voorwaardelijke gebruiksregel in het bestemmingsplan 
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kan worden geborgd dat bij nieuwbouw waterberging wordt gerealiseerd en dat deze waterberging 
ook in stand wordt gehouden. Iedere bouwer weet dat een bouwaanvraag wordt getoetst op de 
regels van het bestemmingsplan, dus het voordeel van het bestemmingsplan boven de 
hemelwaterverordening is dat de regels beter bekend zijn. Het bestemmingsplan is echter niet zo 
geschikt voor de bestaande stad, vanwege het gebruiksovergangsrecht dat in het bestemmingsplan 
moet worden opgenomen. Dat overgangsrecht belet dat waterberging in bestaande situaties binnen 
afzienbare tijd wordt gerealiseerd. 
Zo lang er nog geen hemelwaterverordening is vastgesteld, is het wel aan te raden om een 
voorwaardelijke gebruiksregel in bestemmingsplannen op te nemen. Daarmee kan de gemeente 
voorkomen dat er voor de vaststelling van de verordening nog nieuwbouwplannen worden 
gerealiseerd zonder waterberging (die dan later via een gebiedsaanwijzingsbesluit weer zouden 
moeten worden “gerepareerd”). 
 
Ook de keur en nadere regels van het waterschap zijn een goed middel om bij nieuw te ontwikkelen 
gebieden waterberging af te dwingen, met dien verstande dat volgens de huidige keur van AGV pas 
een vergunningplicht of algemene regel geldt als er meer dan 1.000 m2 verharding wordt 
aangebracht. Voor dergelijke grote oppervlakken kan er overlap zijn tussen de eisen die het 
waterschap stelt en de eisen die de gemeente in een bestemmingsplan opneemt. Het is aan te raden 
dat de gemeente en het waterschap rekening houden met elkaars regels en deze onderling 
afstemmen. 
 
Daarnaast kunnen privaatrechtelijke contracten of een private duurzaamheidsbeoordeling als 
aanvullend instrument worden ingezet. Dit heeft vooral waarde voor de bewustwording van 
particulieren en bedrijven over de eigen verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een 
regenbestendige stad. Privaatrechtelijke afspraken over waterberging kunnen echter niet worden 
doorvertaald naar opvolgende eigenaren, zodat hiermee de instandhouding van waterberging niet 
kan worden gewaarborgd. 
 
Het bestemmingsplan kan, als enige instrument, ook gebruikt worden voor andere aspecten die de 
regenbestendigheid van de stad bevorderen. Daarbij valt met name te denken aan 
bouwvoorschriften over het minimale vloerpeil van nieuw te bouwen gebouwen. Het 
bestemmingsplan kan ook regels bevatten over het maximale percentage bebouwing op een perceel, 
maar de werking daarvan is beperkt omdat in nationale regelgeving (het Besluit omgevingsrecht) is 
bepaald dat bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied, in afwijking van het 
bestemmingsplan, zonder vergunning mogen worden gebouwd tot maximaal 50% van het 
achtererfgebied. 
 
5. Omgevingswet 
Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht – de Omgevingswet en de daarbij behorende 
uitvoeringsregelgeving en decentrale regelgeving – treedt naar verwachting in 2021 in werking. De in 
de voorgaande paragrafen beschreven regelgeving en instrumenten (met uitzondering van het 
privaatrecht) worden allemaal geïntegreerd in het nieuwe stelsel. In deze paragraaf worden de 
belangrijkste gevolgen geschetst, inclusief de situatie bij inwerkingtreding (het overgangsrecht). 
 
Op grond van art. 2.4 Omgevingswet (verder: Ow) stelt de gemeenteraad voor het gehele 
grondgebied één omgevingsplan vast, dat de regels over de fysieke leefomgeving binnen de 
gemeente bevat. Volgens art. 4.1 Ow kunnen in het omgevingsplan regels worden opgenomen over 
activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan moet in ieder geval een evenwichtige 
toedeling van functies aan locaties bevatten voor het gemeentelijke grondgebied, en de regels die 
met het oog daarop nodig zijn (art. 4.2 Ow). Het omgevingsplan vervangt zowel de 
bestemmingsplannen als de hemelwaterverordening. De regels van de hemelwaterverordening zijn 
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typisch regels over activiteiten (namelijk over het lozen van hemelwater) en worden dus gebaseerd 
op art. 4.1 Ow. Het bestemmingsplan wordt vervangen door een evenwichtige toedeling van functies 
aan locaties en regels die met het oog daarop nodig zijn, dus regels gebaseerd op art. 4.2 Ow. 
 
Het strikte kader van het bestemmingsplan – namelijk toelatingsplanologie en ruimtelijk relevante 
regels – wordt verlaten. Het omgevingsplan is niet beperkt tot ruimtelijk relevante regels en kan ook 
actieve verplichtingen opleggen. De huidige beperkingen van het bestemmingsplan voor de 
regulering van waterberging komen dus te vervallen. Ook het dwingend voorgeschreven 
overgangsrecht keert in het nieuwe stelsel niet terug; gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij het 
overgangsrecht van het omgevingsplan vormgeven. Een punt van aandacht is dat het niet meer 
mogelijk is om uitwerkingsplannen of aparte gebiedsaanwijzingsbesluiten te nemen. Alle regels over 
de fysieke leefomgeving moeten immers in het omgevingsplan landen. De gemeenteraad kan er wel 
voor zorgen dat delen van het omgevingsplan door het college van B&W worden vastgesteld, door 
een delegatiebesluit te nemen op grond van art. 2.8 Ow. Zo zal de gebiedsaanwijzing van een 
hemelwaterverordening in het nieuwe stelsel dus mogelijk moeten worden gemaakt door de 
bevoegdheid te geven aan het college om in het omgevingsplan gebieden aan te wijzen (of aan te 
passen) waar de regels gelden die de gemeenteraad heeft vastgesteld. 
 
Ook het waterschap moet alle regels over de fysieke leefomgeving integreren in één document: de 
waterschapsverordening. De waterschapsverordening omvat de huidige keur en de daarop 
gebaseerde vrijstellingsregels of nadere regels. In vergelijking met het omgevingsplan van de 
gemeente zijn de wijzigingen voor het waterschap beperkt.  
 
Het wordt niet van gemeenten en waterschappen verwacht dat zij direct bij inwerkingtreding van het 
nieuwe stelsel een nieuw, gemeentedekkend omgevingsplan of een nieuwe waterschapsverordening 
vaststellen. De waterschappen krijgen hiervoor waarschijnlijk twee jaar de tijd. De overgangstermijn 
voor gemeenten is tien jaar. In het overgangsrecht van art. 11.6 van de Invoeringswet Omgevingswet 
is bepaald dat alle bestemmingsplannen (en vergelijkbare besluiten zoals uitwerkingingsplannen en 
beheerverordeningen), plus onder andere een eventuele hemelwaterverordening, samen het 
“omgevingsplan van rechtswege” vormen. In die zin maakt het dus niet uit of de gemeente 
Amsterdam er voor kiest om waterberging te reguleren via het bestemmingsplan of via de 
hemelwaterverordening; in beide gevallen maken de regels over waterberging bij inwerkingtreding 
van de Ow deel uit van het “omgevingsplan van rechtswege”. Gemeenten moeten vervolgens binnen 
tien jaar een echt omgevingsplan vaststellen, waarbij zij het omgevingsplan van rechtswege kunnen 
aanpassen en de andere gemeentelijke verordeningen over de fysieke leefomgeving (zoals een 
kapverordening, erfgoedverordening etc.) moeten integreren. 
 
De algemene rijksregels over lozingen van hemelwater keren niet terug. Het Rijk beperkt zich in het 
nieuwe stelsel bij het stellen van algemene regels tot de meest milieubelastende activiteiten, en daar 
behoort het lozen van hemelwater niet toe. De regels over lozen van hemelwater worden daarom 
voortaan volledig door de decentrale overheden gesteld: door de gemeente in het omgevingsplan 
voor zover het betreft het lozen op de bodem of in de riolering, en door het waterschap in de 
waterschapsverordening voor zover het betreft het lozen in het oppervlaktewater. Maar ook 
hiervoor geldt natuurlijk dat niet van de gemeenten en waterschappen wordt verwacht dat zij direct 
bij inwerkingtreding van de Omgevingswet regels vaststellen over het lozen van regenwater. De 
overgangsrechtelijke oplossing hiervoor is de zogeheten “bruidsschat”: bestaande algemene 
rijksregels die vervallen, worden via het Invoeringsbesluit Omgevingswet aan alle “omgevingsplannen 
van rechtswege” en aan alle keuren of waterschapsverordeningen van Nederland toegevoegd. Het 
“omgevingsplan van rechtswege” en de keur of de waterschapsverordening bevat dus bij 
inwerkingtreding ook de huidige rijksregels over het lozen van hemelwater, inclusief de zorgplicht en 
de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften.  



36 

 

 
  19/20   

 
Ook de bevoegdheid om een aansluitvoorschrift te stellen (op grond van het Bouwbesluit) komt niet 
terug in de algemene rijksregels. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de lozingsregels: de bevoegdheid 
om een aansluitvoorschrift te stellen wordt via de bruidsschat toegevoegd aan alle 
“omgevingsplannen van rechtswege”. De gemeente kan vervolgens zelf bepalen welke regels zij 
voortaan over het aansluiten van regenwaterleidingen wil stellen, inclusief regels over bovengrondse 
afvoer. De twijfel die er nu is over de mogelijkheid om te bepalen dat regenwater bovengronds moet 
worden afgevoerd, is in het nieuwe stelsel dus niet meer aanwezig. De gemeente kan zonder meer in 
het omgevingsplan bepalen dat regenwater bovengronds moet worden afgevoerd. 
 
6. Advies 
Voor het juridisch afdwingen van bovengrondse afvoer van hemelwater van particulier terrein naar 
openbaar terrein komt in het huidige recht alleen het aansluitvoorschrift op grond van het 
Bouwbesluit in aanmerking. De gemeente Amsterdam kan, na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet, nieuwe regels vaststellen over het bovengronds afvoeren van regenwater in het 
omgevingsplan. Het is aan te raden om dat te doen, omdat het niet 100% zeker is dat de huidige 
grondslag voor het stellen van aansluitvoorschriften de mogelijkheid biedt om bovengrondse afvoer 
voor te schrijven en dat ook bij bestaande bouwwerken te doen. De regels van het Bouwbesluit lijken 
dat mogelijk te maken, maar er is nog geen jurisprudentie beschikbaar die dat bevestigt. 
 
De gemeente kan het juridisch afdwingen van waterberging het beste vormgeven door een 
“verordening afvoer hemel‐ en grondwater” (kortweg een hemelwaterverordening) vast te stellen op 
grond van art. 10.32a Wet milieubeheer. Deze verordening kan in één keer voor de hele gemeente 
worden vastgesteld, en vervolgens via afzonderlijke gebiedsaanwijzingsbesluiten van het college van 
B&W van toepassing worden verklaard op specifieke gebieden. De hemelwaterverordening kan – 
anders dan voorwaardelijke gebruiksregels in het bestemmingsplan – gebruikt worden voor zowel 
nieuw te ontwikkelen gebieden als voor de bestaande stad. Ook kan de hemelwaterverordening 
sneller worden toegepast op veel verschillende gebieden. Een gebiedsaanwijzingsbesluit kan in één 
keer voor diverse gebieden worden genomen, terwijl een wijziging van het bestemmingsplan steeds 
voor ieder gebied afzonderlijk moet worden vastgesteld.  
Waterschap AGV heeft al regels over het aanbrengen van verharding opgenomen in de keur en 
nadere regels. Op grond hiervan is een watervergunning vereist voor het aanbrengen van meer dan 
1.000 m2 verharding in stedelijk gebied. Aan deze watervergunning verbindt het waterschap 
voorschriften over compenserende waterberging. De gemeente kan naast deze verplichting op grond 
van de keur nog steeds regels stellen in de hemelwaterverordening en in bestemmingsplannen. Voor 
bestemmingsplannen is van belang dat in de toelichting duidelijk wordt gemaakt dat, als er overlap is 
met de regels van de keur, de regels van het bestemmingsplan mede met een ander doel zijn gesteld 
dan de regels van de keur. Als dit ontbreekt, kan de rechter het bestemmingsplan deels vernietigen 
omdat het bestemmingsplan niet dezelfde regels met hetzelfde motief mag bevatten als de keur. 
 
Een verschil tussen de hemelwaterverordening en bestemmingsplannen is dat tegen de verordening 
geen beroep bij de rechter open staat en tegen het bestemmingsplan wel. Tegen 
gebiedsaanwijzingsbesluiten op grond van de hemelwaterverordening staat overigens wel beroep 
open (omdat dit een concretiserend besluit van algemene strekking is), maar omdat de normatieve 
onderdelen in de verordening staan en de gebiedsaanwijzing niet meer omvat dan de 
inwerkingtreding van de regels van de verordening voor een bepaald gebied, is de kans van slagen in 
een beroep tegen een gebiedsaanwijzingsbesluit klein. 
 
Regenbestendigheid van de stad kan ook worden bevorderd door eisen aan het minimale vloerpeil 
van nieuw te bouwen gebouwen (zodat er kans op wateroverlast in gebouwen afneemt) en door 
eisen te stellen aan het bouwrijp maken van gronden. Het minimale vloerpeil kan goed worden 
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geregeld via een bouwregel in het bestemmingsplan. Het is nog niet gebruikelijk om dit te doen, dus 
hier ligt een kans voor verbetering. Eisen aan bouwrijp maken van gronden kunnen privaatrechtelijk 
worden geregeld in contracten of exploitatieovereenkomsten met projectontwikkelaars. Vaak staan 
er wel eisen aan het bouwrijp maken in dergelijke overeenkomsten, maar die kunnen nog wel 
scherper worden gemaakt (bijvoorbeeld over de doorlaatbaarheid van ophoogzand).  
 
De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Zowel de bestaande 
bestemmingsplannen als een hemelwaterverordening worden bij inwerkingtreding van die wet 
onderdeel van het “omgevingsplan van rechtswege”. Het valt te verwachten dat direct voor, maar 
zeker ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet veel tijd en capaciteit gemoeid zal zijn met 
het voorbereiden en vaststellen van het eerste “echte” omgevingsplan van Amsterdam. Het is 
daarom aan te raden om de hemelwaterverordening ruim vóór 2021 te laten vaststellen door de 
gemeenteraad. De juridische borging van een regenwaterbestendige stad heeft dan niet te lijden 
onder de drukte die de inwerkingtreding van de Omgevingswet met zich mee zal brengen. 
 
Christine Jongma (FLO Legal) 
Simon Handgraaf (Colibri Advies) 
20 december 2017 
 
 
 
 




