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• Wij beschikken over een goed functionerend inzamel- en transportstelsel voor de inzameling van stedelijk afvalwater, 
hemelwater en grondwater (hier is nu de verzamelnaam riolering gebruikt) waarbij rekening wordt gehouden met de 
lokale omstandigheden in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht, welke aansluit op de ambities van Schagen ten 

aanzien van volksgezondheid, leefbaarheid, ecologie. 
• Wij werken aan een vergaande samenwerking met de partners in de noordkop en het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) dat haar uitwerking krijgt in het samenwerkingsverband noordkop.  
• Ons beleid en ontwerpen stemmen wij af met het HHNK en de gemeentelijke samenwerkingspartners die wij in de 

waterketen en het watersysteem hebben. De voor de burger meest aantrekkelijke keuze is hierbij het uitgangspunt.  
• Integrale afstemming met de andere gemeentelijke taken vinden wij een vanzelfsprekende zaak. 
• De gebruikers van de riolering zijn bij ons bekend en ongewenste lozingen zijn bij ons niet aan de orde. 

• Het daadwerkelijk beheer en onderhoud van de riolering heeft overwegend technische aspecten. Door het verstrekken 
van informatie over het gebruik is de burger bij dit onderwerp te betrekken. 

• Over het omgaan met de klimaatverandering, wat de gemeente daarin kan betekenen, de mogelijkheden die de 
particulier daarin heeft, zal gecommuniceerd worden.   

• Wij hebben inzicht in de kosten op langere termijn. Sober, doelmatig en efficiënt zijn kernbegrippen hierbij zodat de 
rioolheffing zo laag mogelijk zal zijn. Er wordt ook rekening gehouden met de overige gemeentelijke heffingen. 

• Inzicht in de toestand van de objecten en het functioneren van de riolering, de hemel- en grondwatervoorzieningen is 

vanzelfsprekend. 
• Wij hebben een klantgerichte benadering. 
• Voor de gemeente is er bij het beheer en onderhoud continu aandacht voor ontwikkelingen en efficiëntieverbetering. 

Hierbij zijn allerlei mogelijkheden: vanaf doen in eigen beheer, vanuit regie basis, volledig uitbesteden tot mogelijk 
outsourcing. 

• Alle voorgaande visies en beleidsuitgangspunten zijn hiermee komen te vervallen. 

 

AMBITIE: 
Door middel van een doelmatig beheer het hebben en beheren van een goed functionerend 
rioolstelsel.  
 


