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  Raadsvergadering van 25 november 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 A. Albers / registratienr.:  

14 oktober 2014 

A. Albers 

0224 – 210 254 

Gemeentelijk rioleringsplan 

Domein Burger en Bestuur 

14.114424 

 

 

Samenvatting 

In de wet Milieubeheer en de Waterwet staat welke taken gemeenten moeten uitvoeren. In dit 

gemeenteraadsvoorstel stelt de gemeenteraad de ‘kaders voor de riolering 2015-2017’ vast waar het 

beheersplan Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2017 (GRP) een bijlage bij is. Het kader beschrijft hoe 

de gemeente invulling wil geven aan de zorgplichten. Het beheersplan is een nadere invulling en 

geeft op hoofdlijnen de taken en de financiering van de gemeentelijke watertaken voor de komende 

jaren weer. De planperiode is van 2015 tot en met 2017. Het Kader is intern tot stand gekomen. Het 

bijbehorend GRP is in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de 

provincie Noord-Holland tot stand gekomen.  

 

Voorgesteld besluit 

1) De verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht Harenkarspel 2013 in 

te trekken per 1 januari 2015. 

2) De kaders voor de riolering 2015-2017, de bijlage ‘Het beheersplan Gemeentelijk rioleringsplan 

2015-2017’ en het bijlage ‘Actualisatie Kostendekkingsplan en financiële trendanalyse’ vast te stellen 

voor de genoemde periode. 

3) Bij de zorg voor de riolering en de watertaken de ideaal Complex methode als uitgangspunt te 

nemen met als uitgangspunt de variant IC-10-lvd60 uit het geactualiseerde kostendekkingsplan.  

4) De rioolheffing voor het jaar 2015 vast te stellen op € 150,-- en een stijging door te voeren vanaf het 

jaar 2016 (conform bijlage 5). 

 

Financiële gevolgen 

In het GRP 2015-2017 wordt in hoofdstuk 7 ingegaan en verwezen naar het geactualiseerde 

kostendekkingsplan. Deze beide documenten behoren onlosmakelijk bij elkaar. 

Het kostendekkingsplan is op een andere manier tot stand gekomen omdat de opdracht is gegeven 

om te komen tot een ‘exploitatiebegroting’. Tot op heden is gebruik gemaakt van een 

‘activeringsmethode’. Hierbij zijn in het verleden leningen aangegaan waarover kapitaalslasten 

worden betaald. De boekwaarde (de schuld) neemt bij deze methode niet af met als gevolg dat er 

doorlopend kapitaalslasten zijn te betalen. Bij een exploitatiebegroting zijn de inkomsten en uitgaven 

met elkaar in balans en worden er geen kosten in de toekomst gelegd. Momenteel hebben we te 

maken met een boekwaarde (schuld) in de rioleringszorg. Dit maakt het niet realistisch in één keer 

deze stap te maken. Wij adviseren nu de voorliggende ‘Ideaal Complex’ methode als uitgangspunt 
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te nemen. Deze methode zorgt ervoor dat enerzijds de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd 

maar ook dat de boekwaarde (de schuld) aan het eind van de beschouwde termijn tot nul is 

gereduceerd. De methode is in samenwerking met de afdeling middelen tot stand gekomen.  

 

Aanleiding 

In de Wet milieubeheer is opgenomen dat de gemeenteraad voor een nader te bepalen periode 

een beheersplan (GRP) vaststelt. Riolering is in onze samenleving een noodzakelijke voorziening. Het 

zorgt er voor dat het contact van de mens met het afvalwater minimaal is omdat het afvalwater 

verwijdert uit de leefomgeving. Onder de noemer riolering komen een aantal onderwerpen bij elkaar: 

huishoudelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De riolering zorgt, meestal ondergronds, voor de 

inzameling en transport van het afvalwater van burgers en bedrijven. Volksgezondheid en 

leefbaarheid: dat zijn de redenen waarom ook wij riolering hebben. 

Een en ander is beschreven in de notitie ‘kaders voor de riolering’.  

In de aanloopfase van de fusie van de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe is het 

GRP opgesteld. In verband met de fusie en de daarmee samenhangende werkzaamheden en 

ontwikkelingen leggen wij u de kaders, het beheersplan GRP en het geactualiseerde 

kostendekkingsplan nu aan u ter vaststelling voor. De gekozen termijn voor het GRP (2015-2017)houdt 

rekening met de efficiëntieverbetering die wij in het samenwerkingsverband Noordkop maken waarbij 

een gezamenlijk beleid zal worden geformuleerd.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Zoals aangegeven is riolering een middel om de volksgezondheid te waarborgen en voor 

leefbaarheid van de omgeving te zorgen. In ‘kaders voor de riolering 2015-2017’ zijn de kaders, de 

zorgplichten, het middel en maatstaven/uitgangspunten beschreven.  

Het beheerplan GRP richt zich op de operationele kant van deze zaken waarbij de doelen zijn: 

 Inzameling en transport van het binnen het gemeentelijk grondgebied geproduceerde en 

aangeboden afvalwater; 

 Het voorkomen van vuiluitworp naar oppervlakte-,  en grondwater; 

 Het voorkomen van wateroverlast; 

 Het voorkomen van overlast voor de gemeenschap; 

 Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering. 

Deze doelen passen bij de doelstellingen van zowel het Economisch domein- en het domein Burger 

en Bestuur van de meerjarenvisie 2014-2018. Het gaat hierbij om: 

Het economisch domein 

Doelstelling 1: Er zijn voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de 

kansrijke clusters en sectoren.  

Doelstelling 2: Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar.  

Doelstelling 4: Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar. 

Domein burger en bestuur 

Doelstelling 1: De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd. 

Doelstelling 2: De begroting in 2018 blijvend zuiver en in evenwicht is.  

Doelstelling 3 In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit.  

 

 

2. Argumenten 

1) Lozingsverordening Harenkarspel 

Momenteel is het nog zo dat voor het grondgebied van de voormalige gemeente Harenkarspel een 

publiekrechtelijke lozingsverordening voor aansluiting op de riolering van kracht is. In het GRP is 

beschreven dat na vaststelling van het GRP de aansluiting op de riolering via een privaatrechtelijke 

overeenkomst geregeld zal zijn. Deze privaatrechtelijke regeling zal dan voor het gehele gebied van 

de (nieuwe) gemeente Schagen van toepassing zijn. De verordening zal daarvoor ingetrokken 

moeten worden. 
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2) Kaders voor de riolering. 

Door het vaststellen van de Kaders voor de riolering wordt voldaan aan de verplichting in de  

Wet Milieubeheer omdat het: 

1a) Gemeentelijk Rioleringsplan 

Door het vaststellen van het GRP wordt voldaan aan de verplichting in de wet 

Milieubeheer. Het voorliggende GRP is opgesteld in samenwerking met het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord-Holland.  

en het 

1b) Geactualiseerd kostendekkingsplan 

In het geactualiseerde ‘Kostendekkingsplan en financiële trendanalyse’ is onderzoek 

gedaan naar de beheerskosten op lange termijn. Dit is in overeenstemming met de 

door u in gang gezette transitie ‘van afschrijven naar exploitatie’ waarover u 27 

augustus 2013 een besluit heeft genomen. Er is zichtbaar gemaakt dat ook de 

gemeente Schagen niet ontkomt aan een stijging van de lasten gezien de 

veranderingen in het klimaat en de vervangingsopgave van het bestaande stelsel 

die zich aandient. De hoogte van de huidige rioolheffing is genomen op basis van 

een andere afweging dan in het kostendekkingsplan. In het samenwerkingsverband  

werken wij samen met de andere noordkopgemeenten (Texel, Den Helder, Hollands 

Kroon) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om tot verdere 

besparingen te komen. Eén van de doelstellingen van het kostendekkingsplan is het 

voor langere periode vaststellen van de hoogte van de rioolheffing zodat dit 

kostendekkend is. In het kostendekkingsplan zijn de uitgangspunten beschreven. Het 

betreft structurele kosten. 

Varianten rioolheffing 

In het kostendekkingsplan zijn 5 varianten beschreven: 

 Variant 1, ACT-10 (Activeringsmethode) laat de huidige manier van financiering zien 

waarbij in 10 jaar geleidelijk naar een kostendekkend niveau wordt toegewerkt. 

Variant 2, IC-10 (Ideaal Complex) werkt ook in 10 jaar naar een kostendekkend 

niveau van de rioolheffing.  

Variant 3 (IC-direct) brengt de hoogte van de rioolheffing in beeld wanneer in 1 jaar 

direct naar kostendekkend niveau wordt gegaan van de rioolheffing bij de IC 

methode. Bij de varianten 4 en 5 (IC-10-rel respectievelijk IC-10-lvd60) is rekening 

gehouden een hoger aandeel relinen1 (gevolg = lagere rioolheffing), terwijl bij de 

laatste variant ook de technische levensduur van de riolering met 10 jaar is verlengd 

waardoor een nog lagere rioolheffing mogelijk is. Bij alle IC-varianten is ook afbouw 

van de boekwaarde mogelijk. 

Het kostendekkingsplan elke 2 jaar wordt geactualiseerd zodat de hoogte van de 

rioolheffing de ontwikkelingen nauwkeuring kan volgen en eventueel worden 

bijgesteld. 

beide deel uitmaken van de notitie ‘Kaders voor de riolering’. 

 

3. Financiën 

Op basis van de rekenresultaten adviseren wij de rekenvariant IC-10-lvd60 als uitgangspunt te nemen 

voor het vaststellen van de hoogte van de rioolheffing voor de komende jaren.  

Op 2 september 2014 is er een thema-avond geweest waarbij het GRP en kostendekkingsplan zijn 

besproken. Daarbij is naar voren gekomen dat een trendmatige stijging van de rioolheffing gewenst is. 

Op basis van het nu voorliggende kostendekkingsplan stellen wij voor om de rioolheffing voor het jaar 

2015 op € 150,-- euro te houden conform de begroting en vanaf 2016 een stijging van de rioolheffing 

toe te passen waardoor dan een constante lijn van de lastendruk voor de komende jaren zonder 

pieken en/of dalen ontstaat. 

 

                                                           
1 Relinen van een riolering is een verzamelnaam voor technieken om rioleringen te voorzien van een nieuwe 

‘binnenlaag’. Vaak is er sprake van een kunststofversterkt materiaal waardoor er een enigszins flexibele laag 

ontstaat. Een ander belangrijk kenmerk van relinen van een riolering is dat het riool en de weg hiervoor niet 

opengebroken hoeft te worden. Twee openingen door middel van twee ‘putten’ is in principe voldoende om 

relinen van het rioolstelsel mogelijk te maken. 
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4. Risico's 

In hoofdstuk 6 (de opgave) van het GRP is ingegaan op de uit te voeren maatregelen. In hoofdstuk 7 

(Organisatie en financiën) van het GRP is ingegaan op de benodigde personele capaciteit en 

financiën. Hieruit blijkt dat de personele capaciteit ontoereikend is om de maatregelen uit te voeren. 

In dit kader wordt ook landelijk aandacht besteedt aan deze problematiek en zoeken wij ook 

nadrukkelijk de samenwerking met HHNK en onze buurgemeenten in de Noordkop. De financiën in de 

vorm van de rioolheffing vraagt om behoedzaam te handelen. Het is tenslotte geld van de burger. 

De risico’s die dit geeft zijn nu nog slecht globaal te omschrijven in termen als achterstanden die wij 

kunnen oplopen en daarmee samenhangende (extra) kosten.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken: 

 

[1] Kaderbullits voor de riolering 2015-2017 

[2] Kaders voor de riolering 2015-2017 

[3] Gemeentelijk rioleringsplan 2015-2017 

[4] Actualisatie kostendekkingsplan en financiële trendanalyse 

[5] Taakveld Financiën, Dekkingsplan riolering en afvalstoffenheffing gecombineerd 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2014., nr. ;  

gezien het advies van de commissie Bestuur commissie Bestuur d.d. 12 november 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel Wet Milieubeheer, artikel 4.22; 

 

gelet op de wet ARHI; 

 

besluit: 

1) De verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht Harenkarspel 2013 in 

te trekken per 1 januari 2015. 

2) De kaders voor de riolering 2015-2017, de bijlage ‘Het beheersplan Gemeentelijk rioleringsplan 

2015-2017’ en het bijlage ‘Actualisatie Kostendekkingsplan en financiële trendanalyse’ vast te stellen 

voor de genoemde periode. 

3) Bij de zorg voor de riolering en de watertaken de ideaal Complex methode als uitgangspunt te 

nemen met als uitgangspunt de variant IC-10-lvd60 uit het geactualiseerde kostendekkingsplan.  

4) De rioolheffing voor het jaar 2015 vast te stellen op € 150,-- en een stijging door te voeren vanaf het 

jaar 2016 (conform bijlage 7). 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 november 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

Griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


