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Ontwerpbesluit gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater Neder-Betuwe 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neder-Betuwe,
gelet op artikel 2 van de Verordening op de afvoer van hemelwater Neder-Betuwe,
besluit vast te stellen het:
besluit gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater Neder-Betuwe 2020

Artikel 1 Begripsomschrijving
In dit besluit wordt verstaan onder:

1. Verordening: Verordening op de afvoer van hemelwater Neder-Betuwe.
2. Hemelwatervoorziening: Met een hemelwatervoorziening wordt bedoeld een openbare ondergrondse 

leiding of een bovengrondse afvoer in de vorm van goten in het openbare wegprofiel.
3. Openbare dakwatervoorziening: Met een openbare dakwatervoorziening wordt bedoeld een openbare 

ondergrondse leiding.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden
Als gebieden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening, waarbinnen het verboden is afvloeiend 
hemelwater afkomstig van de verharding van percelen en van dakvlakken van gebouwen, te lozen op het 
openbaar vuilwaterriool, worden aangewezen de gebieden binnen de contouren die zijn aangegeven op de 
kaart in de bijlage bij dit besluit.
Daarbij zijn de gebieden ingedeeld op het type rioolstelsel. Naast het voorgenoemd verbod zijn aanvullend de 
volgende regels per aangewezen gebied van toepassing:

a. Gebied voorzien van een gescheiden rioolstelsel
In deze gebieden is het verboden afvloeiend hemelwater, afkomstig van verharding van percelen en van 
de dakvlakken van gebouwen, te lozen op het openbaar vuilwaterriool. 
Het hemelwater dient te worden geloosd en aangesloten te zijn op een openbare hemelwater voorziening. 
Tevens is het verboden vuilwater te lozen op de openbare hemelwatervoorziening.

b. Gebied voorzien van een verbeterd gescheiden rioolstelsel woonwijk
In deze gebieden is het verboden afvloeiend hemelwater, afkomstig van verharding van percelen en van 
dakvlakken van gebouwen, te lozen op het openbaar vuilwaterriool. 
Het hemelwater dient te worden geloosd en aangesloten te zijn op een openbare hemelwater voorziening. 
Tevens is het verboden vuilwater te lozen op een openbare hemelwatervoorziening.

c. Gebied voorzien van een verbeterd gescheiden rioolstelsel bedrijfsterreinen
In deze gebieden is het verboden afvloeiend hemelwater, afkomstig van verharding van percelen en van 
dakvlakken van gebouwen, te lozen op het openbaar vuilwaterriool. 
Het hemelwater afkomstig van verhardingen dient te worden geloosd en aangesloten te zijn op een 
openbare hemelwater voorziening. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen afvloeiend hemelwaterwater van terrein verharding en 
hemelwaterwater afkomstig van daken. Dak- en hemelwater riolering in het perceel dient separaat te zijn 
uitgevoerd en gescheiden te worden aangeboden. Het water van daken moet, al dan niet oppervlakkig 
worden geloosd op open water indien dit grenst aan of gelegen is tegen het perceel of geloosd worden op 
een openbare voorziening voor afvoer van dakwater als deze zich bevind binnen 40 meter van de 
perceelsgrens. 
Tevens is het verboden vuilwater te lozen op een openbare hemelwatervoorziening. 

Artikel 3 Inwerkingtreding
De gebiedsaanwijzing, bedoeld in artikel 2, treedt in werking de dag na bekendmaking van het besluit.
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Gebiedsaanwijzing
behorend bij ontwerpbesluit “gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater Neder-Betuwe 2020”
De gebiedsbenamingen zijn gebaseerd op de bekende benaming van (woon)wijken, bedrijfsterreinen en 
buurten binnen de administratieve indeling in kernen. Op de bijbehorende gebiedskaarten zijn de gebieden 
waarbinnen de verordening van kracht is aangegeven binnen de gekleurde contourlijn. De begrenzing van de 
vlakken is gebaseerd op het bestaande type rioolstelsel binnen de contourlijn en de kadastrale grenzen van 
de percelen en de openbare ruimte aan de rand van deze vlakken.  

a. Gebiedsbenamingen

Gescheiden rioolstelsels (blauwe contourlijn)
Ochten:

Triangel
Oranjewijk
Lindenhoflaan
Den Boogert
Het kempke, Groeneveld en Papenkamp
Fruittuin en Craaienhof

Dodewaard:
Oranjebuurt, Wilhelminahof en Dorpsplein

Kesteren:
Poorthof
Oogsthof en Veilingterrein
De Leede
Casterhoven en Broekdijk

Opheusden:
Herenland
Grebbezicht
WOZOCO
Molenkempke

IJzendoorn:
IJzendoorn west

Verbeterd gescheiden rioolstelsels woningen (oranje contourlijn)
Dodewaard:

De heuvel
Tielsestraat

Verbeterd gescheiden rioolstelsels woningen (rode contourlijn)
Ochten:

De Heuning
Dodewaard:

De Bonegraaf
Kesteren:

Het Panhuis
Opheusden:

ABC terrein



Pagina 3 van 19

b. Gebiedskaarten

Gebieden voorzien van een gescheiden rioolstelsel (a)

Triangel, Ochten
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Oranjewijk, Ochten
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Lindenhoflaan, Ochten
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Den Boogert, Ochten

Het Kempke, Groenveld en Papenkamp, Ochten
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Fruittuin en Craaienhof, Ochten
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Oranjebuurt en Dorpsplein, Dodewaard
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Poorthof, Kesteren
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Oogstthof (voormalig veilingterrein), Kesteren

De Leede, Kesteren

De Leede, Kesteren
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Casterhoven en broekdijk, Kesteren

Herenland, Opheusden
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Grebbezicht, Opheusden

WOZOCO, Opheusden
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Molenkempke, Opheusden
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IJzendoorn west, IJzendoorn
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Gebieden voorzien van een verbeterd gescheiden rioolstelsel woningen (b)

De Heuvel, Dodewaard
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Tielsestraat, Opheusden
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Gebieden voorzien van een verbeterd gescheiden rioolstelsel bedrijven (c)

De Heuning, Ochten
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De Bonegraaf, Dodewaard

Het Panhuis, Kesteren



Pagina 19 van 19

ABC terrein, Opheusden


