
 
 
 
 
 

 
Verordening van de raad van de gemeente Amsterdam houdende regels over 
het bergen van hemelwater (Hemelwaterverordening Amsterdam) 
 
Gelet op artikel artikel 10.32a van de Wet milieubeheer en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet, 
 
heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 11 februari 2020 besloten de volgende 
verordening voor inspraak vrij te geven: 
 
Hemelwaterverordening Amsterdam  
 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
- bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 

op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct 
of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren; 

- centraal besturingssysteem: een systeem dat op basis van actuele neerslagvoorspellingen, de 
vulling van de hemelwaterberging en de condities van het stedelijk watersysteem, de lediging 
van de hemelwaterberging regelt; 

- groen dak: een doelbewust met planten begroeid dak 
- hergebruiksysteem: een systeem waarmee het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt 

voor andere dan drinkwater toepassingen; 
- bebouwd oppervlak: oppervlak waarop een bouwwerk wordt gebouwd, met inbegrip van bouw 

na verwijdering van een bestaand bouwwerk. 
 
Artikel 2: Verplichting tot waterberging 
Vanaf een bouwwerk wordt niet in het openbaar riool of op de openbare ruimte geloosd, tenzij een 
hemelwaterberging is aangebracht en in stand wordt gehouden. 
 
Artikel 3: Vereisten hemelwaterberging 
1. Een hemelwaterberging: 

a. heeft ten minste een capaciteit van 60 liter per m2 bebouwd oppervlak; 
b. loost maximaal 1 liter per m2 bebouwd oppervlak per uur op een openbaar riool; en 
c. is na 60 uur leeg. 

2. Een hemelwaterberging met hergebruiksysteem: 
a. heeft ten minste een capaciteit van 90 liter per m2 bebouwd oppervlak; 
b. loost maximaal 1 liter per m2 bebouwd oppervlak per uur op een openbaar riool; 
c. is na 60 uur voor ten minste 30% leeg; en 
d. leegt het restant op basis van het gebruik van het hergebruiksysteem. 

3. Voor een waterberging met een centraal besturingssysteem geldt alleen het vereiste uit het 
eerste lid, onder a. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op een vergunningsvrij bouwwerk met een groen dak.  
5. Het geborgen hemelwater wordt in de ondergrond geïnfiltreerd. Als dat niet of maar deels 

mogelijk is, kan in het openbare riool worden geloosd.  
6. Het hemelwater dat na toepassing van het eerste, tweede of derde lid niet kan worden 

geborgen, kan worden geloosd in het openbare riool of op de openbare ruimte.  
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Artikel 4: Nadere regels en aanpassen capaciteit 
1. Het college kan nadere regels stellen over de vereisten, bedoeld in artikel 3, voor door het 

college aan te wijzen gebieden. 
2. Het college kan hierbij de voorgeschreven capaciteit van de hemelwaterberging in een gebied 

aanpassen als dit noodzakelijk is met het oog op een doelmatige waterberging. 
 
Artikel 5: Toezichthouders 
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, zijn belast de 
bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.  
 
Artikel 6: Inwerkingtreding en overgangsrecht 
1. Deze verordening treedt op de dag na publicatie in het Gemeenteblad in werking. 
2. Deze verordening is niet van toepassing op: 

a. bouwwerken die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening reeds 
bestonden; 

b. bouwwerken waarvoor vóór inwerkingtreding van deze verordening een 
omgevingsvergunning voor bouwen is aangevraagd en; 

c. tenders en ontwikkelovereenkomsten die binnen zes weken na inwerkingtreding van de 
verordening zijn afgesloten. 

 
Artikel 7: Citeertitel  
Deze verordening wordt aangehaald als: Hemelwaterverordening Amsterdam.  
 

Toelichting Hemelwaterverordening Amsterdam 

Algemeen deel 
Amsterdam heeft in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016‐2021 de ambitie opgenomen om in 
2020 een bui van 60 mm in één uur aan te kunnen zonder dat schade aan huizen en vitale 
infrastructuur ontstaat. 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 zowel op particulier terrein als op openbaar terrein voldoende waterberging 
wordt gerealiseerd. Een van de juridische instrumenten die een bijdrage kan leveren aan een 
klimaatbestendig en waterrobuust Amsterdam is een zogenaamde hemelwaterverordening.  
 
Op grond van artikel 10.32a van de Wet milieubeheer kan de gemeente bij verordening regels 
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 vuilwaterriool binnen een in die verordening aangegeven termijn 
moet worden beëindigd. Dit biedt de grondslag voor het opstellen van een 
hemelwaterverordening waarin het aanleggen en in stand houden van een waterberging bij 
bebouwd oppervlak wordt geregeld. Van die grondslag wordt hier gebruik gemaakt. 
 
In beginsel zijn particulieren zelf verantwoordelijk voor het lozen van afvloeiend hemelwater vanaf 
hun perceel. Dit is slechts anders wanneer het niet redelijk is om te verlangen het hemelwater zelf 
af te voeren. Om belasting op de openbare riolering terug te brengen, is het belangrijk dat 
particulieren het hemelwater langer op eigen terrein vasthouden en vertraagd afvoeren. In deze 
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hemelwaterverordening is daarom geregeld in welke gevallen particulieren een waterberging 
moeten aanleggen en waar deze aan moet voldoen. 
 
De bepalingen in deze hemelwaterverordening zijn zodanig opgesteld dat ze zoveel mogelijk al 
voldoen aan de eisen uit de nieuwe Omgevingswet. 
 
Naast deze hemelwaterverordening bestaat de Keur van het Waterschap. De Keur is een 
verordening met daarin voorschriften voor ontwikkelingen van meer dan 1.000 m2. Daarbij geldt 
een verplichting tot compensatieberging. De twee verplichtingen staan elkaar niet in de weg. 
Integendeel, ze zijn complementair aan elkaar. Door bij ontwikkelingen groter dan 1000 m2 te 
voldoen aan de verplichting uit de hemelwaterverordening, wordt deels of in zijn geheel ook 
voldaan aan de Keur en alleen door ervoor te zorgen dat er ook waterbergingen worden aangelegd 
en in stand worden gehouden in gevallen waarin de Keur niet geldt, kan de gemeente het doel uit 
het Gemeentelijke Rioleringsplan bereiken. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen 
Voor de definitie van ‘bouwwerk’ is aangesloten bij de definitie die wordt gehanteerd in de 
Bouwverordening Amsterdam 2013. Bouwwerken kunnen bestaat uit gebouwen en uit 
bouwwerken, geen gebouw zijnde. Deze laatste categorie zijn bijvoorbeeld schuttingen, een afdak 
met één muur of speeltoestellen. 
 
Artikel 2: Verplichting tot waterberging 
Kern van de verordening is dat er bij het bouwen van bouwwerken een verplichting is om 
waterbergingen aan te leggen en in stand te houden. Dit om wateroverlast te beperken en schade 
aan huizen en vitale infrastructuur te voorkomen. 
 
Artikel 3: Vereisten hemelwaterberging  
Via de regel om bij een bouwwerk te voorzien in een minimale waterbergingscapaciteit per m2 
bebouwd oppervlak, wordt hemelwater langer vastgehouden op eigen terrein. Op die manier 
wordt de extra belasting op de openbare riolering beperkt.  
 
De benodigde waterbergingscapaciteit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. 
Voorbeelden zijn een groen‐blauw dak, het ingraven van infiltratiekratten, het aanleggen van een 
verdiept gedeelte in de tuin of het aanbrengen van een regenwater hergebruiksysteem voor de 
spoeling van het toilet of aansluiting van de wasmachine. Een combinatie van waterbergende 
voorzieningen is ook mogelijk.  
 
De verplichting om te voorzien in een minimale waterbergingscapaciteit van hemelwater geldt 
voor alle nieuwe bouwwerken, ook bouwwerken die zonder vergunning voor een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan 
worden gebouwd.  
 
Voor het beperken van wateroverlast is het essentieel dat de hemelwaterberging binnen 
afzienbare tijd na een bui weer beschikbaar is voor het opvangen van de volgende bui. Maar ook 
niet te snel want dan wordt het stedelijk watersysteem te veel belast. Daarom is in het eerste lid, 
onder c en in het tweede lid, onder c bepaald wanneer de hemelwaterberging weer beschikbaar 
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moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de hemelwaterberging als infiltratievoorziening in te richten, 
zodat het opgevangen water langzaam in de bodem zakt. Als dat niet mogelijk is, of maar deels 
mogelijk, mag op het gemeentelijke rioolstelsel worden geloosd. Dit met een maximum van 1 liter 
per m2 bebouwd oppervlak per uur, ofwel 1,00 mm per uur (danwel 2,78 l/s*ha). Dit is geregeld in 
het eerste lid, onder b en het tweede lid, onder b. 
 
Hemelwaterbergingen zonder hergebruiksystemen moeten een capaciteit van 60 liter per m2 
hebben. Dit betekent dat voor een perceel met een totaal bebouwd oppervlak van 100 m2 moet 
worden voorzien in een vorm van waterberging met een totale capaciteit van 6000 liter.  
Hemelwaterbergingen met hergebruiksystemen (voor bijvoorbeeld toiletspoeling of wasmachine) 
moeten een waterbergende inhoud hebben van 1,5 x 60 = 90 liter per m2 bebouwd oppervlak. 
Daarvan moet 30% binnen 60 uur weer leeg en beschikbaar zijn, het restant mag worden geledigd 
op basis van het gebruik van het aangesloten hergebruiksysteem. Dit is geregeld in het tweede lid 
a, c en d  
 
Voor waterbergingen, waaronder ook hergebruiksystemen, die zijn aangestuurd door een centraal 
besturingssysteem, geldt een apart regime. Die mogen het water langer vasthouden dan de 
gestelde 60 uur. Dit systeem voorziet in een dynamische besturing die op basis van online 
neerslagvoorspellingen de aangesloten waterbergingen regelt. Dit is geregeld in het derde lid. 
 
Voor vergunningsvrije bouwwerken geldt dat wanneer deze zijn voorzien van een groen dak, deze 
voldoet aan de eisen van de verordening. Vergunningsvrije bouwwerken bevinden zich 
voornamelijk in de binnentuinen van de bouwblokken, hebben een relatief klein oppervlak en 
zijn vaak niet aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Een groen dak compenseert dan 
deels het verlies aan tuin. Het is niet alleen goed voor de waterberging, maar ook voor het 
behouden van groen, biodiversiteit, het voorkomen van geluidsreflectie en opwarming.  
 
Bij extreme neerslag, die de verplichte waterbergingscapaciteit in het betreffende werkingsgebied 
te boven gaat, kan gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen. Het vijfde lid 
maakt duidelijk dat de waterberging niet bedoeld is om alle mogelijke regenbuien op te vangen. 
Dit artikellid geeft invulling aan de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft voor het verwerken 
van hemelwater, als dat redelijkerwijs niet van de perceeleigenaar kan worden gevergd. 
 
Artikel 4: Nadere regels 
In artikel 4 is geregeld dat het college nadere regels kan stellen over de vereisten uit artikel 3. Dit in 
door het college aan te wijzen gebieden. Via deze nadere regels kan het college in specifieke 
gevallen invulling geven aan de eisen die aan hemelwaterbergingen worden gesteld. 
Verder biedt het tweede lid het college de mogelijkheid de capaciteit van de hemelwaterberging 
aan te passen in bepaalde gebieden. Dit kan wellicht nodig zijn voor gebieden in de stad die een 
verhoogd risico hebben op wateroverlast door extreme regenbuien en waarbij dit niet kan worden 
opgelost met maatregelen in de openbare ruimte.  
 
Door het delegeren van deze bevoegdheid aan het college kan adequaat worden gereageerd als 
bijvoorbeeld blijkt dat de waterbergingsnorm in bepaalde gebieden te streng is of juist te mild. De 
aanpassing kan alleen als daarmee de doelmatigheid van waterberging is gediend. Deze bepaling 
is in lijn met art. 2.8 van de Omgevingswet. Dat artikel bepaalt dat de gemeenteraad de wijziging 
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van delen van het omgevingsplan kan delegeren aan het college. Artikel 156 Gemeentewet biedt 
de grondslag voor de delegatie van de verordenende bevoegdheid aan het college. 
 
Artikel 6: Inwerkingtreding en overgangsrecht 
De verordening wordt toegepast op alle bouwwerken waarvoor na inwerkingtreding een 
omgevingsvergunning voor bouwen wordt aangevraagd of die vanaf dat moment zonder 
vergunning worden gebouwd. Voor tenders en ontwikkelovereenkomsten geldt dat de 
verordening pas zes weken na inwerkintreding van toepassing is. 

 
 


