
lpir  rEEFIMAR 
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AMENDEMENT 
INWERKINGTREDING LOZING 
GRONDWATER 

DATUM: 3 februari 2022 

Onderwerp: Verordening afvoer hemel- en grondwater Vlaardingen 

De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen in openbare vergadering bijeen 3 februari 2022, 
behandelent het raadsbesluit 1875699 bij het raadsvoorstel Verordening afvoer hemel- en grondwater 
Vlaardingen: 

Constaterende dat: 

1. In artikel 7 van de Verordening een meldingsplicht gronwaterlozing bij huishoudens is 
opgenomen 

2. In Vlaardingen veel huishoudens drainagewater (grondwater) van woning en/of tuin (al dan 
niet bewust) lozen op het riool; 

3. Er nu geen regels inzake deze lozingen aan de orde zijn. 
4. Dat veel inwoners zich ertoe genoodzaakt zien om hun kruipruimte of tuin te draineren. 

Overwegende dat: 

1. Het niet wenselijk is dat alle nu al in gebruik zijnde installaties (inclusief dompelpomp-
constructies in kruipruimten) voor lozen van drainagewater van woning en/of tuin gemeld 
moeten worden. 

2. Het met name van belang is dat nieuwe situaties gemeld worden. 
3. Het overgangsrecht vooral bestaande situaties regelt. 

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

"Artikel 10 Overgangsrecht 

Artikel 5 is niet van toepassing op nieuwe gebouwen: 
a. waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen is ingediend voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van deze verordening; of 
b. waarover voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordeningen financiële afspraken zijn 
gemaakt tussen de gemeente en de initiatiefnemer." 

wordt gewijzigd naar: 

"Artikel 10 Overgangsrecht 

1. Artikel 5 is niet van toepassing op nieuwe gebouwen: 
a. waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen is ingediend voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van deze verordening; of 



b. waarover voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordeningen financiële afspraken zijn 
gemaakt tussen de gemeente en de initiatiefnemer. 

2. Artikel 7 is niet van toepassing op lozingen van grondwater die zijn gestart voor inwerkingtreding 
van deze verordening." 

en gaat over tot de orde van de dag. 

NAAM EN FRACTIE, 

Indiener(s): Leonie Claessen, Albert Don 

Fractie(s):  WD  Vlaardingen, VV2000/Leefbaar Vlaardingen 
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