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Raadsvoorstel
Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit: 25 oktober 2022  
Datum vergadering 20 december 2022
Voorstel van Middel
Team Openbare Ruimte
Portefeuillehouder Heddes
Onderwerp Verlenging geldigheidsduur Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Gemeentes zijn verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan [grp] vast te laten stellen door de gemeenteraad voor 
een daarbij vast te stellen periode. In 2017 is dit voor het laatst gedaan voor de periode 2018 tot en met 2022. Het 
nieuwe grp, vooruitlopend op de omgevingswet het programma stedelijk water en riolering [pswr] geheten, is nog 
niet  gereed. Het aflopen van het huidige grp en het vaststellen van het pswr voor een nieuwe planperiode sluiten 
niet op elkaar aan. Daarom wordt de geldigheidsduur van het GRP 2018-2022 met 3 maanden verlengd, tot 1 april 
2023. 
De raad wordt tijdens een informatieavond op 12 december 2022 geïnformeerd over het nieuwe gemeentelijke 
rioleringsplan en het traject tot vaststelling hiervan.

Voorgesteld besluit
1. De planperiode van het Gemeentelijk Rioleringsplan, bestaande uit twee delen, te weten:  
a. Gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan noordkop, Ruimte voor water, 2018 tot en met 2022 en
b. Gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan noordkop Gemeente Schagen, Ruimte voor water, 2018 tot en met 2022.
te verlengen tot 1 april 2023.

Inleiding
Gemeentes zijn verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan [grp] vast te laten stellen door de gemeenteraad voor 
een daarbij vast te stellen periode. In 2017 is dit voor het laatst gedaan voor de periode 2018 tot en met 2022. Het 
nieuwe grp, vooruitlopend op de omgevingswet het programma stedelijk water en riolering [pswr] geheten, is nog 
niet  gereed. Het aflopen van het huidige grp en het vaststellen van het pswr voor een nieuwe planperiode sluiten 
niet op elkaar aan. Willen we de huidige planperiode met drie maanden verlengen om zodoende deze periode te 
overbruggen?

Beoogd effect
De periode tussen het aflopen van het huidige grp en het vaststellen van het pswr voor een nieuwe planperiode 
vastgesteld beleid te hebben met betrekking tot de zorgplicht stedelijk afvalwater en de zorgplichten hemelwater 
en grondwater, en daarmee de onderbouwing voor de kosten die doorberekend worden in de vorm van 
rioolheffing in 2023. 

Kader
Het Rioleringsplan bestaande uit twee delen:
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.
Waterwet
Wet Milieubeheer
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Argumentatie
Een grp kent een geldigheidsduur van de periode waarover de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld. De 
huidige planperiode eindigt per 2023. Het nieuwe pswr wordt in Q1 van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. In 
de tussenliggende periode zou er zonder verlening van het huidige grp, geen vastgesteld beleid zijn betreffende de 
zorgplicht stedelijk afvalwater en de zorgplichten hemelwater en grondwater. 
Daarmee wordt voorkomen dat er geen onderbouwing van de belasting die onder de naam rioolheffing geheven 
kan worden ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan deze zorgplichten is voor 2023. 

Alternatieven
Het huidige grp niet verlengen. Daarmee heeft gemeente Schagen tijdelijk geen beleid met betrekking tot de 
zorgplichten en is er geen onderbouwing van de belasting die onder de naam rioolheffing geheven kan worden ter 
bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan deze zorgplichten is voor 2023. Dit wordt niet 
wenselijk geacht. 

Maatschappelijk draagvlak
Volgens de Grondwet is de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte, het woon- en 
leefmilieu en de bevordering van de volksgezondheid. Met het beheer van de riolering waarborgen gemeenten 
mede de volgende maatschappelijke belangen:

• bescherming van de volksgezondheid: de gemeente verwijdert stedelijk afvalwater uit de directe 
leefomgeving;

• droge voeten: door hemelwater en mogelijk ook grondwater in te zamelen en te verwerken, ontwatert de 
gemeente de bebouwde omgeving;

• schoon water en schone bodem: door stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, voorkomt de 
gemeente de directe ongezuiverde lozing van afvalwater of verontreinigd hemelwater in bodem of 
oppervlaktewater.

Financiële consequenties
Voor 2023 wordt de  belasting die onder de naam rioolheffing geheven kan worden ter bestrijding van de kosten die 
voor de gemeente verbonden zijn aan deze zorgplichten gebaseerd op de het kostendekkingsplan van het 
Gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan noordkop Gemeente Schagen, Ruimte voor water, 2018 tot en met 2022.
In het nieuwe pswr wordt een geactualiseerd overzicht gepresenteerd van de financiële gevolgen voor de 
gemeente en onze inwoners als gevolg van de aangekondigde activiteiten en beleidskeuzes. 

Communicatie
De bekendmaking zal op gebruikelijke wijze en op digitale wijze ingevolge de Wet elektronische bekendmaking 
middels een publicatie in het elektronisch gemeenteblad plaatsvinden. 

Realisatie van het besluit
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
 
gemeentesecretaris
 
 
 
De heer A. Meijer

burgemeester
 
 
 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

 

Bijlagen
1. 4 GRPKVNH Hoofdtekst Schagen 20171208.pdf
2. 5 GRPKVNH Hoofdtekst Schagen specifiek 2018.pdf
3. 8 Bijlage I dekkingsplan riolering.pdf
4. Uitnodiging informatieavond Programma Stedelijk Water en Riolering.docx
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Verlenging geldigheidsduur Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2022  

gelet op het bepaalde in artikel: 4.22 van de Wet milieubeheer (Wm) 

besluit
1. De planperiode van het Gemeentelijk Rioleringsplan, bestaande uit twee delen, te weten:  
a. Gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan noordkop, Ruimte voor water, 2018 tot en met 2022 en
b. Gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan noordkop Gemeente Schagen, Ruimte voor water, 2018 tot en met 2022.
te verlengen tot 1 april 2023.

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


