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Evaluatie GRP 2013-2017 

 

In het GRP 2013-2017 heeft de gemeente Asten maatregelen en acties benoemd. In 

onderstaande tabel worden de maatregelen en acties uit het GRP samengevat. De 

volgende symbolen worden gebruikt om aan te geven of de maatregel/actie wel of niet is 

uitgevoerd. 

 

 

Uitgevoerd 
 

 

In uitvoering/continu proces 
 

 

In voorbereiding 
 

X 
Niet meer van toepassing of 
achterhaald. 

 

Uitgesteld 
 

 

 

Omschrijving Status Toelichting 

 
Beheer afvalwater- en hemelwatervoorzieningen 
 

1 
Vervangen riolering Molenplein en 
Hoogstraat, inclusief aanleggen van HWA-
riolering 

 
Afgerond 

2 
Renovatie rioolgemalen Stikker, ’t 
Laagveld, Oliemolen en Beekstraat.  

Afgerond 

3 
Afkoop dubbelfunctie rioolgemaal 
Heusden  

Afgerond 

 
Onderzoek en planvorming afvalwater- en hemelwaterzorgplicht 

 

1 Beheer bijzondere objecten 
 

Afgerond, gezamenlijk binnen de samenwerking 
doelmatig waterbeheer Brabantse Peel middels 
aanschaf TeleControlNet 

2 Beheer hemelwatervoorziening 
 

In uitvoering, zoveel mogelijk is Obsurv 
aangevuld met AutoCad 
 

3 
Actualiseren “Leidraad Inrichting 
Openbare Ruimte” (LIOR)  

Uitgesteld 
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4 
Onderzoek inzet juridische instrumenten 
t.b.v. hemelwaterbeleid   

Afgerond 

5 Meten en Monitoren 
 

In voorbereiding. Binnen de samenwerking 
doelmatig waterbeheer Brabantse Peel is het 
monitoringsplan opgesteld, dat in 2018 
geïmplementeerd moet worden. 
 

6 
Klimaat effecten in hydraulische 
berekeningen  

In voorbereiding, incl. samenhang 
watersysteem en riolering. In samenwerking 
met gemeenten Deurne en Someren en 
waterschap Aa en Maas 

7 Incidentenplan 
 

In voorbereiding gezamenlijk binnen de 
samenwerking doelmatig waterbeheer 
Brabantse Peel 
 

8 Gemeentelijk Rioleringsplan 
 

Afgerond 

 
Verbetermaatregelen Afval- en hemelwatervoorzieningen 

 

1 
Het vergroten gemengde riolering in de 
Burg. Wijnenstraat, aanleggen van HWA-
riolering 

 
Afgerond 

2 
Vergroten gemengde riolering in de 
Wilhelminastraat en Heesakkerweg  

Uitgesteld, voorbereiding start in 2018 

3 
Het vergroten van de afvoerroute in de 
Heerbaan  

Afgerond 

4 

Het verlagen van de interne overstort ter 
plaatse van de Mercuriusstraat. (Nadere 
beoordeling nodig ivm beïnvloeding 
Beekerloop) 

 

Uitgesteld. Maatregel wordt meegenomen bij de 
verdere beoordeling van de Beekerloop, waarbij 
gekeken wordt of deze maatregel wel 
uitgevoerd kan worden. 

5 
Aanbrengen tijdschakeling 
regenwatergemaal bemalingsgebied ’t 
Haakske.  

Uitgesteld. Zodra foutieve lozingen zijn 
opgelost, wordt gekeken of dit gemaal 
verwijderd kan worden, zodat er een 
gescheiden stelsel ontstaat ipv een verbeterd 
gescheiden stelsel 

6 
Aanbrengen tijdschakeling 
regenwatergemaal bemalingsgebied 
Hazeldonk 

 

Uitgesteld 
 

7 
Lokale maatregelen Willem 
Alexanderstraat  

Afgerond 

8 Afkoppelen parallelweg Ommelseweg X 
Niet meer van toepassing. Afkoppeling kan niet 
plaatsvinden in groenstrook. 

9 Lokale maatregelen Boskoop 
 

In uitvoering. Extra uitlaat is gerealiseerd en 
wordt nog geknepen. De duikers in zijtak 
Beekerloop moeten nog vergroot worden. 
 

10 
Aanbrengen tijdschakeling 
regenwatergemaal bemalingsgebied 
Appelwijk. 

X 
Gemaal Boskoop is opgeheven. 
Bemalingsgebied Appelwijk is samengevoegd 
met bemalingsgebied bedrijventerrein Nobis. 

11 
Realiseren tweede afvoer op de 
Beekerloop bij bedrijventerrein Nobis.  

Afgerond. In totaal zijn 3 extra 
regenwateruitlaten gerealiseerd op de 
Beekerloop (Linieijzer, Bonksel en Planker) 

12 
Aanbrengen tijdschakeling 
regenwatergemaal bemalingsgebied 
Nobis. 

 

Afgerond. Bij de renovatie is rekening 
gehouden om minder regenwater af te voeren 
naar de zuivering in combinatie met de 
koppeling van bemalingsgebied Appelwijk. 
Hierdoor is afvoerruimte gecreëerd voor het 
afvoeren van het afvalwater van 
bedrijventerrein Florapark.  

13 Lokale maatregel Margrietstraat X 

Niet meer van toepassing. Mede door de 
verontreiniging met zinkassen, is deze 
maatregel niet doelmatig. Maatregel meenemen 
met riool vervanging of wegrehabilitatie. 
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14 Lokale maatregel Elfenbank 
 

Uitgesteld 
 

15 Lokale maatregelen Kluisstraat 

 
 

 

Lokale maatregel ter hoogte van de MFA is 
Afgerond. 
 
Lokale maatregel ter hoogte van Kranenvenweg 
is ter beoordeling voorgelegd aan het 
waterschap. 

16 Verlagen interne overstort BBB X 

Niet meer van toepassing. Er is een nieuw plan 
opgesteld voor Heusden, waarbij de vuilvracht 
uit de overstort niet (fors) toeneemt, maar juist 
afneemt. 

 
Grondwaterzorgplicht 

 

1 Grondwatermeetnet 
 

In voorbereiding. Binnen de samenwerking 
doelmatig waterbeheer Brabantse Peel is het 
Grondwatermeetplan opgesteld, dat in 2018 
geïmplementeerd moet worden. 
 

 
Stedelijk en landelijk water 

 

1 Gemeentelijk deel natte EVZ Aa 
 

In voorbereiding 
 

2 
Gemeentelijk deel natte EVZ Astense Aa 
(resterende deel)  

In voorbereiding 
 

 

Plannen GRP 2018-2020 

 

Voor de komende periode (2018-2020) ligt de focus met name op het afronden van de 

openstaande plannen en acties. Ook worden de volgende verbeterprojecten opgestart: 

• Verdiepen en vergroten riolering Logtenstraat incl. afkoppelen hemelwater. 

Hiermee komt het rioolgemaal Tuinstraat te vervallen. 

• Vergroten riolering Voorste Heusden en aanleggen hemelwaterriool Voorste 

Heusden en Patrijsweg incl. aanleg buffer op trapveld. 

Vanuit het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW 2011) werken gemeenten en 

waterschappen in regio’s aan verdergaande samenwerking in het waterbeheer, in het 

bijzonder de afvalwaterketen. Aanleiding is de nadrukkelijke (politieke) wens tot 

kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid in 2020. 

In de werkeenheid Brabantse Peel wordt samengewerkt tussen de gemeenten Asten, 

Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren en waterschap Aa en Maas. De 

uitvoering van het BAW is niet vrijblijvend. Om invulling te geven aan het BAW zijn de 

colleges van de gemeenten en het dagelijks bestuur van het waterschap een 

samenwerkingsovereenkomst aangegaan.  

Naast gezamenlijke aanbestedingen voor e.a. kolken reinigen, reinigen en inspecteren 

riolering, onderhoud drukriolering, relining van riolering worden er gezamenlijk plannen 

opgesteld zoals het incidentenplan, grondwatermeetnet en meet- en monitoringsplan. 

Voor het onderhoud van de rioolgemalen wordt de komende periode samenwerking 

gezocht met het waterschap. Dit zorgt niet alleen voor een kostenbesparing, maar ook 

voor een kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid. Beleidsmatig is 

het project “Water in de omgevingswet” opgestart. Dit betreft het ontwikkelen van een 

visie, met keuzemogelijkheden, voor de invulling van de gemeentelijke watertaken in de 

brede zin van het woord. Deze visie moet concrete handvatten geven voor de invulling 

van het thema water bij de omgevingsvisie van de individuele gemeenten en 

doorvertaling naar eventueel op te stellen rioleringsplannen en waterplannen (voor zover 

die niet volledig opgenomen worden in omgevingsvisie, -programma en –plan en er nog 

behoefte bestaat aan een apart beleidsdocument). 


