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Gemeentelijk Rioleringsplan 

 

 

 
 
Publiekssamenvatting 
Door het vaststellen van het Gemeentelijk rioleringsplan 2018 tot en met 2022 voldoet de gemeente 

aan haar invulling van de zorgplichten ten aanzien van huishoudelijk afvalwater, regenwater en 

grondwater. Dit plan geeft ook richting aan om met klimaatverandering om te gaan. 

 

Gevraagde besluit 
Wij vragen u het bijgevoegde gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan noordkop, Ruimte voor water, 

2018 tot en met 2022 (GRP) vast te stellen.  

Enkele belangrijke punten in het GRP zijn: 

1) Dat het hebben, beheren en onderhouden van de riolering van groot belang is. Riolering is 

onderdeel van uw meerjarenvisie 2014-2018 en het levert een bijdrage aan het geluk van de 

inwoners. 

2) De zorgplicht hemelwater vullen we in door zoveel als mogelijk te voorkomen dat regenwater 

zich vermengt met huishoudelijk afvalwater: we houden het gescheiden. In die gebieden 

waar dat nog niet zo is zorgen we ervoor dat daar wordt ‘afgekoppeld’. Dit afkoppelen lift 

mee met andere werkzaamheden in de openbare ruimte. 

3) De zorgplicht voor het grondwater vullen we in door aanspreekbaar te zijn voor meldingen en 

klachten, en afhankelijk van de situatie en ernst nemen we initiatief dit te onderzoeken. 

4) Voor de hinder en wateroverlast die kan ontstaan door klimaatverandering (bijvoorbeeld 

extreme buien) wordt op projectbasis ingespeeld. 

5) Toepassen van alternatieve oplossingen, zoals het infiltreren van regenwater met doorlatende 

verharding. 

6) Voor kennis en onderzoek voor wat betreft klimaatverandering en klimaatadaptatie werken 

we nauw samen met onze partners in de afvalwaterketen, 

7) De rioolheffing voor het jaar 2018 vast te stellen op € 150,00, dit op basis van het 

kostendekkingsplan dat als bijlage I is opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan.  

 

Aanleiding 
Per 2018 is het van belang dat de gemeente een geactualiseerd rioleringsplan heeft omdat het 

huidige plan geldig is tot en met 2017.  

 

Belang 
Het is in het belang van de volksgezondheid zaak ons huishoudelijk afvalwater op een snelle en 

efficiënte wijze uit onze omgeving af te voeren. De veranderingen in het klimaat zijn ook aanleiding 

om ons voor te bereiden op het omgaan met meer regenwater, minder regenwater en hitte. Met 

name voor het aspect ‘meer regenwater’ heeft in dit gemeentelijk rioleringsplan nadrukkelijk meer 

aandacht gekregen. 
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Centrale vraag 
De vraag aan u is of u dit beleidsplan kunt vaststellen. 

 

Beoogt maatschappelijk resultaat 
Door het beheer en onderhoud van de riolering te continueren, en daar waar mogelijk te verbeteren, 

levert de riolering een positieve bijdrage aan de algemene volksgezondheid.  

Regenwater en grondwater hebben te maken met en oefenen invloed uit op de leefbaarheid van 

de omgeving. Regen en grondwater houden zich niet aan kadastrale grenzen. Daaruit volgt dat een 

ieder, gemeente, bedrijf en particulier, hier zijn of haar verantwoordelijkheid zal moeten nemen. Het 

maatschappelijk resultaat is het besef en de handelwijze dat het een gezamenlijk op te lossen 

problematiek is. De gemeente heeft hier een eigen verantwoordelijkheid in als eigenaar/beheerder 

van de openbare ruimte.  

 

Kader 
• De Wet Milieubeheer, de waterwet. 
• Het Deltaprogramma. 

• Meerjarenvisie 2014-2018. 

• Begroting 2017. 

• Nota van uitgangspunten 2018. 

• Het Bestuursakkoord Water uit 2011. 

 

Argumentatie 

 
Het huidige GRP loopt eind 2017 af en is niet meer actueel. In het nieuwe beleidsplan is rekening 

gehouden met de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water en de wijze waarop de 

noordkopgemeenten hier gezamenlijk invulling aan geven. Daarnaast is, onder andere vanwege 

samenwerkingsprojecten en de concrete aanpak van de zorgplichten hemel- en grondwater, de 

kostendekking geactualiseerd.   

Het Rioleringsplan bestaat uit een beleidsdeel en een uitvoeringsplan: 

a. Gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan noordkop, Ruimte voor water, 2018 tot en 

met 2022   

b. Gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan noordkop Gemeente Schagen, Ruimte voor 

water, 2018 tot en met 2022. 

Gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan Noordkop, Ruimte voor water, 2018 t/m 2022 

Dit beleidsplan leggen wij aan u voor ter vaststelling.  

In dit algemene deel is het rioleringsbeleid verwoord, onderbouwd en vastgelegd, de financiële 

middelen bepaald en de relatie met andere beleidsterreinen en externe betrokkenen is uitgewerkt. 

Bestuurders, diverse afdelingen van de gemeente, het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK), projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn betrokken bij de 

totstandkoming.  

In dit algemene deel richten we ons tot diverse belanghebbenden: raadsleden, beleidsmedewerkers, 

rioolbeheerders, maar ook woningcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven en bewoners. Sommige 

onderdelen zijn specifiek bedoeld voor deze doelgroepen. 

Gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan Noordkop, Schagen, Ruimte voor water, 2018 t/m 2022 

Dit uitvoeringsplan van het GRP bieden wij ter informatie aan.  

In dit deel gaan we dieper in over de wijze waarop wij invulling geven aan klimaatveranderingen, 

besparingen in de waterketen, gegevensbeheer, levensduurverlenging en dergelijke.  

 

Maatschappelijk draagvlak 
Het voorliggende GRP is gezamenlijk met onze partners, Het HHNK, de gemeenten Texel, Den Helder 

en Hollands Kroon,  in de afvalwaterketen opgesteld. Vanwege de verbreding van het onderwerp 

‘beheer en onderhoud van riolering’ met ‘klimaatadaptatie’ is een tweetal bijeenkomsten met 

externe partijen georganiseerd. Respectievelijk met projectontwikkelaars en woningcorporaties uit de 

regio. De resultaten daarvan zijn opgenomen in het algemene deel.  

Binnen de eigen organisaties is via een workshop verbreding en verbinding gezocht met andere 

afdelingen en taakvelden. Ook hier bleek dat de (afval)waterproblematiek en klimaat een 

onderwerp is dat discussie oproept. Dit GRP is voor wat betreft de verbinding met de 

klimaatverandering het instrument en middel om het gesprek hierover te voeren en tot breed 

gedragen maatschappelijk nuttige oplossingsrichtingen te komen. 
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Omdat het beheer en onderhoud van riolering voornamelijk een technische zaak is, is er geen 

maatschappelijke discussie met inwoners gevoerd.  

Het doorlopen van dit proces gaat ondersteunend zijn bij de processen die gaan komen in verband 

met de omgevingswet. 

 

Financiële consequenties 
De financiële consequenties van het beheer en onderhoud van de riolering is opgenomen in het 

kostendekkingsplan riolering. Berekend is dat de kostendekking kan verlopen zoals in het volgende 

schema is aangegeven: 

 

De kosten houden wij jaarlijks bij en elke twee jaar stellen wij 

een kostendekkingsplan op zodat we de kosten goed kunnen 

monitoren en eventueel bijstellen.  

 

 

 

 

 

Op basis van deze resultaten adviseren wij de rioolheffing voor het jaar 2018 vast te stellen op € 150,00 

als gemiddeld tarief per equivalente heffingseenheid. Deze middelen worden geboekt onder 

nummer 6722000, rioolheffing. Via de begrotingsposten 6722xxx, riolering, worden deze door de 

afdeling financiën beschikbaar gesteld aan de betrokken ambtenaren van de afdeling Openbaar 

Gebied. 

 

Communicatie van het besluit 
Uw raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en op de website van de 

gemeente.  

 

Realisatie van het besluit 
Door uitvoering te geven aan het gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan gemeente Schagen ‘ruimte 

voor water’, 2018 tot en met 2022. 

 

Bij een goede continuering van de bedrijfsvoering als het gaat om het beheer en onderhoud van de 

riolering zijn er op zich geen (gezondheids) risico’s te vrezen. Echter waar het gaat om de zorgplicht 

hemelwater, in combinatie en relatie met de klimaatadaptatie, dan is er het risico dat de gedachte 

‘de gemeente het wel zal oplossen’ belemmerend zal werken. Het is juist zaak om ‘klimaatadaptatie’ 

de zorg te laten zijn van ons allen. Daarom is extra inzet op dit dossier noodzakelijk. Klimaatadaptatie 

vraagt op meerdere beleidsterreinen aan veel aandacht. Verbinding zoeken met onze regio is dan 

ook van cruciaal belang. 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaar Gemiddeld tarief per 

equivalente 

heffingseenheid 

[Euro], afgerond. 

2018 150,00 

2019 160,00 

2020 170,00 
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Gepubliceerde bijlagen: 

1 Gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan Noordkop ‘Ruimte voor Water’, 2018 tot en met 2022; 

2 Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Schagen ‘ruimte voor water’, 2018 tot en met 2022, 

   Inclusief de volgende los toegevoegde bijlagen: 

3 Bijlage G, Uitvoeringsprogramma Noordkop 

4 Bijlage H, Kostendekkingsplan 

5 Bijlage I, Dekkingsplan riolering 

 

  

 


