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1 Inleiding 

1.1 Wettelijk kader 
Nederlandse gemeenten hebben de taak om vrijkomend stedelijk afvalwater en hemelwater af te voeren, 
zonder ernstige overlast en risico’s voor de volksgezondheid. Daarnaast is er een zorgtaak voor die 
situaties waarin de grondwaterstand normaal gebruik van de openbare ruimte structureel ernstig 
belemmerd 1. 
Gemeentelijke rioleringstaken zijn daarmee wettelijk verbreed tot gemeentelijke watertaken2. Het 
gemeentelijk rioleringsplan is aangewezen als het instrument om die watertaken beleidsmatig vorm te 
geven en om als kader te dienen voor de uitvoering van die taken. De kaders voor de gemeentelijke 
watertaken zijn in Den Helder een directe afgeleide van de brede visie op water in Den Helder, zoals 
vastgelegd in het Waterplan 2005-20153, dat samen met het hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) is opgesteld. 
 
Als in dit plan wordt gesproken over rioleringszorg, - taken, -beleid dan worden daarmee de verbrede 
watertaken voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater bedoeld. 
 
De bekostiging van de verbrede zorgtaken is geregeld via een nieuwe verbrede rioolheffing met een 
bestemmingskarakter, die al met ingang van 2009 in Den Helder is ingevoerd. 
 
De planperiode van het huidige GRP loopt nog tot 1.1.2014. Omdat het bestaande plan tussentijds 
financieel wordt geëvalueerd, is besloten om het plan op alle inhoudelijke onderdelen te evalueren en op 
basis daarvan het plan te actualiseren. De uitgangspunten van het rioleringsbeleid uit GRP 2009-2013 
zijn ook in de nieuwe planperiode van toepassing. De invulling van het beleid wordt dan ook in 
belangrijke mate voortgezet. 
Het beleid van de provincie t.a.v. de zorgplicht van stedelijk afvalwater voor ongezuiverde lozingen in 
het buitengebied zal in 2012 wijzigen. In het plan wordt daarop geanticipeerd. 
 
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk rioleringsplan vast. De planrealisatie is in handen van het college 
van B&W. 

1.2 Planhorizon 
Een gemeente stelt zelf de geldigheidsduur van het plan vast (art. 4.22 Wm). In Den Helder is de 
planperiode ook nu weer vijf jaar. De bewaking van de voortgang van het plan en de kostendekking via 
de rioolheffing zal iedere twee jaar via een evaluatie plaatsvinden.  
De concrete planuitwerking loopt via de diverse beheerplannen. 

1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de gemeente Den Helder 
- Bestuursakkoord Water (2011) 
- Provincie Noord-Holland: Waterplan 2010-2015 
- HHNK: 

o Waterbeheersplan 4 2010-2015 
o Omgaan met regenwater en riolering 2010 
o Bestuursovereenkomst ‘Opgave inzameling en transport van stedelijk afvalwater in 

Noord-Holland’ (2012) 
- HHNK/gemeente Den Helder 

o Waterbreed, waterplan 2005-2015 
o Afvalwaterakkoord (2008) 

- Gemeente Den Helder: diverse relevante beheerplannen 

                                                 
1 Waterwet en Wet milieubeheer, voorheen opgenomen in Wet gemeentelijke Watertaken (2008) 
2 VNG: van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak, de wet gemeentelijke watertaken nader toegelicht (december 2007) 
3 Waterbreed, Waterplan voor Den Helder, gemeente Den Helder/HHNK (juli 2005) 
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Bij het opstellen van dit GRP is de notitie ‘omgaan met regenwater en riolering 2010’ van HHNK een 
belangrijke leidraad geweest. Verdere achtergrondinformatie kan worden gekregen via de verwijzingen 
in bijlage 1. Omdat de plantekst ook op de gemeentelijke website wordt geplaatst, kan via deze links snel 
bij de betreffende informatiebronnen worden gekomen. 

1.4 Samenwerking in de waterketen door de Noordkopgemeenten en HHNK 
De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplichten voor stedelijk 
afvalwater, hemel- en grondwater. In december 2009 is de Waterwet in werking getreden, waarmee een 
extra accent wordt gelegd op samenwerking in de waterketen. De zes Noordkopgemeenten werken in de 
waterketen samen met het HHNK. Dat leidt in de praktijk tot diverse gemeenschappelijk opgezette 
projecten. Op basis van de huidige ervaringen ligt het voor de hand dat deze samenwerking wordt 
voortgezet en zo mogelijk geïntensiveerd. Deze invulling is in lijn met het Bestuursakkoord Water en de 
visie van HHNK.  

1.5 Procedure voor het tot stand komen van het plan 
Volgens de Algemene wet bestuursrecht moeten bestuursorganen besluiten zorgvuldig voorbereiden. Dat 
betekent onder meer dat alle belangen worden geïnventariseerd, die bij het vaststellen van het GRP een 
rol kunnen spelen. Een gemeentelijk rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders, 
die daarbij in ieder geval de hiervoor genoemde partijen betrekt.  
Het opstellen van het plan is in nauw overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
gebeurd. Het ontwerp-GRP is voor commentaar voorgelegd aan het hoogheemraadschap en de Provincie 
Noord-Holland. De reacties op het concept-GRP zijn in bijlage 9 opgenomen. 
 
Na vaststelling door de raad wordt het plan toegezonden aan eerdergenoemde instanties. Tevens moet 
B&W de vaststelling van het plan in één of meer dag- of nieuwsbladen bekend maken en daarbij tevens 
aangeven op welke wijze kennis kan worden verkregen van de inhoud van het plan. 

1.6 Leeswijzer 
Dit GRP representeert de visie op gemeentelijke watertaken in Den Helder voor de komende vijf jaar. 
Het is een plan op hoofdlijnen. Indien noodzakelijk zijn keuzemogelijkheden benoemd. Technische 
(detail)informatie wordt zoveel mogelijk in dit plan vermeden of is in de bijlagen opgenomen. 
 
De onderwerpen, die in dit plan aan de orde komen, zijn als volgt: 
- In hoofdstuk 2 “Evaluatie GRP 2009-2013” wordt zowel het oude beleid uit het vorige plan als de 

invulling ervan geëvalueerd. 
- In hoofdstuk 3 “Visie op verbrede rioleringszorg, uitgangspunten voor beleid” wordt ingegaan op de 

contouren van het rioleringsbeleid in Den Helder en welke beleidsuitgangspunten zullen worden 
gehanteerd. 

- In hoofdstuk 4 wordt getoetst in welke mate nog wordt afgeweken van de situatie die eind 2017 
moet zijn gerealiseerd. 

- In hoofdstuk 5 “De opgave” zijn de activiteiten op hoofdlijnen weergegeven die nodig zijn om 
doelstellingen in 2017 te halen. 

- In hoofdstuk 6 “Organisatie en financiën” is de aanpak vertaald naar noodzakelijke personele en 
financiële middelen én een wijze van kostendekking.  

- In hoofdstuk 7 zijn de belangrijkste onderwerpen kort samengevat. 
 
Dit plan heeft 11 bijlagen. 
Alle in dit GRP genoemde bedragen zijn inclusief indirecte kosten en exclusief BTW op prijspeil 
1 januari 2012. Rioolrechtniveaus zijn inclusief BTW. 
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2 Evaluatie GRP 2009-2013 (peildatum 1.1.2013) 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt de evaluatie van het vorige plan aan bod. De planperiode eindigt op 31 
december 2013. 
Evaluatie komt vanuit verschillende invalshoeken tot stand: 
- door na te gaan wat er van de speerpunten terecht is gekomen. Dit is een toetsing op hoofdlijnen; 
- door vooral getalsmatig te toetsen op basis van de kwaliteitseisen in het vorige plan;  
- door te inventariseren in welke mate beheermaatregelen en onderzoeksactiviteiten zijn uitgevoerd. 

Dit is een toetsing vooral gericht op operationele activiteiten. 
Voor het krijgen van een totaalbeeld is het nodig om alle drie de invalshoeken te beschouwen. 
De evaluatie vindt plaats op het moment dat drie van de vijf jaar van de looptijd van het plan zijn 
verstreken. De voortgang in 2012 is zo goed mogelijk ingeschat.  

2.2 Evaluatie van speerpunten 
Het vorige plan, opgesteld voor de periode 2009-2013, kent de volgende speerpunten: 
1. uiterlijk 1.1.2012 de gemeentelijke watertaken beleidsmatig uitgewerkt; 
2. uiterlijk 1.1.2014 gemeentelijke watertaken geïntegreerd in het beleid en het operationeel beheer 

van de openbare ruimte, zodat vòòr 1.1.2016 de stedelijke wateropgave op orde is; 
3. maatregelen in de vrijvervalriolering in het kader van het afvalwaterakkoord en gelinkt aan het 

Waterplan, op schema. Maatregelen te bekostigen volgens een nog op te stellen financiële 
verdeelsleutel tussen de gemeente en HHNK. 

 
Speerpunt 1: watertaken beleidsmatig uitgewerkt 
- Het bestaande beleid voor hemelwater en grondwater is doorgezet door het afkoppelen van in 

totaal 6,8 ha wegverharding (peildatum 1.1.2013). De daarbij aangelegde regenwaterriolering 
heeft tevens een dempend effect op fluctuaties in de grondwaterstand, waardoor overlastsituaties 
worden beperkt. Het bleek niet nodig om een hemelwaterverordening op te stellen., omdat het 
gemeentelijk beleid gericht is op alleen afkoppelen in de openbare ruimte.  
Grondwaterbeleid moet nog verder vorm worden gegeven. Dat zal worden gedaan, als er meer 
inzicht is in de actuele grondwatersituatie. Daarvoor wordt eerst het bestaande grondwatermeetnet 
uitgebreid en moeten meetanalyses beschikbaar zijn. 

- Het opzetten van een waterloket wordt in 2012 uitgevoerd. 
- Er is nog geen beleid geformuleerd, waarin is vastgelegd welke mate van wateroverlast tijdens 

hevige neerslag nog acceptabel is. Het beleid moet eenduidig interpreteerbaar zijn. 
- In 2009 is een verordening rioolheffing opgesteld, die voldoet aan wet verbreding gemeentelijke 

watertaken. 
 

Speerpunt 2: integratie watertaken in beleid en operationeel beheer 
De uitvoeringsregie voor de watertaken wordt gevoerd door de afdeling Stadsbeheer. Het onderhoud 
aan de riolering wordt in de planningsfase afgestemd met het onderhoud aan de wegen en 
ontwikkelingsplannen van derden. 
 
Speerpunt 3: maatregelen in het kader van het afvalwaterakkoord 2008 op schema 
De bouw van een bergbezinkvoorziening en het vergroten van de capaciteit van rioolgemaal Den 
Helder Noord worden in samenwerking met HHNK uitgevoerd en zijn in 2013 gereed. 
Het afkoppelen van verhard oppervlak ligt op schema. 

2.3 Toetsing gebaseerd op te behalen kwaliteitseisen eind 2013 
Er zijn bij in totaal 61 onderwerpen eisen gesteld aan de te realiseren kwaliteit eind 2013. De in 
hoofdzaak beleidsmatige en strategische onderwerpen zijn ondergebracht in vijf thema’s. 
Uitgangspunt in het vorige plan is geweest dat na 5 jaar in ieder geval bij 75% van de onderwerpen de 
beoogde kwaliteit is bereikt. 
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In figuur 2.1 is het resultaat van de getalsmatige toetsing weergegeven. 
Conclusie is dat voor gemiddeld 62% van de onderwerpen de kwaliteit is bereikt. Een belangrijke 
reden is, dat de looptijd van het plan voor 4 jaar is verstreken. 
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1 stedelijk afvalwater: inzameling en transport

2 stedelijk afvalwater: inzameling en behandeling
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5 Doelmatig beheer van de infrastructuur

Doelen getoetst: 1.1.2012 ambitieniveau 1.1.2014

 
Figuur 2.1 de mate waarin de beoogde kwaliteit van rioleringszorg op 1.1.2013 is gerealiseerd 

2.4 Evaluatie van operationele activiteiten 
2.4.1 Beheermaatregelen 
In tabel 5.3 van plan 2009-2013 zijn de voorgenomen beheermaatregelen opgenomen, die nodig zijn 
om doelen te realiseren. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat alle beheermaatregelen zijn uitgevoerd voorzover van 
toepassing t/m 2012. 
Twee maatregelprogramma’s zijn hierna kort toegelicht. 
Vervangingsprogramma riolering 
- In totaal is circa 9.000 meter riool vervangen of gerenoveerd. Hierbij is naast de gebruikelijke 

vervanging van oude buizen door nieuwe ook gebruik gemaakt van technieken, waarbij de weg 
niet wordt opengebroken.  

- Systeemmaatregelen vastgelegd in het Afvalwaterakkoord 2008 
Het Afvalwaterakkoord bevat een maatregel- en onderzoekspakket, dat als doel heeft om de 
vuiluitworp uit de gemengde riolering tot een acceptabel niveau terug te brengen (basisinspanning). 
Het pakket bestaat allereerst uit een pakket no regret maatregelen, waarvan zeker is dat dit in de 
praktijk tot aanzienlijke verbeteringen van de waterkwaliteit in Den Helder leidt. Theoretisch zijn de 
no regret maatregelen niet voldoende om aan de gestelde eisen te voldoen. In overleg met het 
hoogheemraadschap is een vervolgtraject overeengekomen, waarbij het praktijkfunctioneren van zowel 
de riolering als het oppervlaktewater zal worden gevolgd. Pas als uit de monitoring blijkt, dat nog 
aanvullende maatregelen nodig zijn, zullen deze uiterlijk in 2017 moeten zijn uitgevoerd.  
De no regret maatregelen omvatten de bouw van een bergbezinkbuffer (BBB), het vergroten van de 
capaciteit van het rioolgemaal Den Helder Noord en het van de gemengde riolering afkoppelen van 
openbare wegverhardingen. 
De bouw van de BBB en het aanpassen van het rioolgemaal was oorspronkelijk gepland in 2009-2010. 
De voorbereiding heeft aanzienlijk meer tijd gevergd omdat het onderzoek naar de meest 
kosteneffectieve invulling om de beoogde milieu-effecten te realiseren meer tijd heeft gekost. In 
hoofdstuk 5 wordt hierop nader ingegaan. In overleg met HHNK is de planning nu gericht op 
oplevering in 2013. 
Het afkoppelen van verhard oppervlak ligt op schema. In de planperiode is in totaal 6,8 ha 
wegverharding afgekoppeld (in 4 jaar, peildatum 31.12.2012). Dit is aanzienlijk meer dan in de vorige 
planperiode (4,8 ha in 5 jaar), wat correspondeert met de doelstelling in het vorige plan om het 
afkoppelprogramma te intensiveren. In 2015 moet de doelstelling van 10 ha zijn gerealiseerd. 
Zie figuur 2.2. 
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Figuur 2.2 afgekoppelde wegverharding periode 2002-2012 
 
2.4.2 Onderzoeksactiviteiten 
De jaarlijks terugkerende onderzoeksactiviteiten zijn voor circa 80% gerealiseerd. 
Naast de evaluatie van de financiële voortgang van het GRP, vindt er geen inhoudelijke schriftelijke 
evaluatie plaats. 
Het monitoringsprogramma voor de vrijvervalriolering en grondwater is nog niet uitgebreid tot de 
omvang die wordt nagestreefd.  
 
Van de voorgenomen incidentele onderzoeken zijn de volgende gerealiseerd of nog in uitvoering: 
- de invoering van een brede rioolheffing ter vervanging van het rioolrecht 
- de initiatieffase waterloket en de organisatie ervan 
- de Landelijke benchmark rioleringszorg (top rapportage) 
- de uitbreiding van het grondwatermeetnet 
- het grondwateronderzoek Indische Buurt 
De volgende onderzoeken zijn niet uitgevoerd: 
- Calamiteitenplan riolering  
- Specifieke berekeningen naar de gevolgen van de klimaatveranderingen op de openbare ruimte  
- Personele inzet in kader WION, aandeel riolering 
- Personele inzet in kader WABO, aandeel riolering en grondwater 
Als gevolg van het deels niet uitvoeren van onderzoeken is ook het onderzoeksbudget maar deels 
benut. 

2.5 Evaluatie van de kostendekking 
Met ingang van 2010 is het rioolrecht vervangen door een rioolheffing. 
In de periode 2008-2012 is het rioolrecht geleidelijk verhoogd van € 147,60 naar € 179,20. Het tarief 
van de rioolheffing is inmiddels volledig kostendekkend.

voor 2009
vanaf 2009
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3 Visie op verbrede rioleringszorg, uitgangspunten voor beleid 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beleidsmatig de basis gelegd voor GRP 2013-2017.  
Het hoofdstuk kent de volgende opbouw: 
1. allereerst wordt de relatie uitgelegd met de watervisie Den Helder. Rioleringszorg moet passen 

binnen de contouren van de gemeentebrede visie op water; 
2. vervolgens worden de algemene uitgangspunten besproken van het rioleringsbeleid (stedelijk 

afvalwater, hemelwater, grondwater) en wat de te realiseren doelen voor eind 2017 zijn; 
3. tenslotte worden de beleidskeuzes benoemd die nodig zijn om de doelen te halen. 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden van de riolering en heeft de regie bij het 
oplossen van grondwateroverlast. Het formuleren van een min of meer sluitend beleid is alleen 
mogelijk als dit past binnen een brede visie op water in Den Helder. Zowel beleidsvoorbereiding als de 
realisatie van beleid is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan. Het GRP is wettelijk aangewezen 
als het kaderdocument voor de gemeentelijke watertaken. De visie op het functioneren van het grond- 
en oppervlaktewatersysteem en de maatregelen, die daarbij nodig zijn, is vastgelegd in het waterplan. 

3.2 De relatie tussen een watervisie en rioleringszorg 
Een visie op water geeft samenhang en richting aan de manier waarop met ontwikkelingen in Den 
Helder wordt omgegaan. Een gemeentelijke visie geeft vanuit een brede context richting aan water op 
gemeentelijk grondgebied.  
Een watervisie moet antwoord kunnen geven op de vragen Wat willen we met water en waarom vinden 
we water belangrijk? 
Het antwoord op die vragen bepaalt de ontwikkelrichting van de gemeentelijke watertaken. Het 
verbreed gemeentelijk rioleringsplan houdt bij het vormgeven van het beleid daar rekening mee.  
De actuele visie op water in Den Helder is beschreven in het Waterplan voor Den Helder (2005). 
 
De gemeente Den Helder wil een veilig en ecologisch gezond watersysteem met een hoge 
belevingswaarde. Ze wil dat, omdat water een belangrijke rol speelt in de gemeente: door de natuurlijke 
omgeving (de zee, de duinen, de polder) is sprake van een interessant gebied, waarin water een 
belangrijk onderdeel van de ruimtelijke inrichting is. 
 
Om dat te realiseren zijn voor de periode 2005-2015 maatregelen gepland. 
Voor het realiseren van de doelen in het waterplan zijn de maatregelen in het kader van de 
gemeentelijke watertaken essentieel. 

3.3 Verbrede rioleringszorg en de wettelijke zorgplichten 
Verbrede rioleringszorg moet worden ingevuld op basis van drie zorgplichten: 
1. het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater 
2. het doelmatig inzamelen, transport en verwerken van hemelwater 
3. het voeren van de regie over het treffen van maatregelen, indien de grondwaterstand leidt tot 

structureel nadelige gevolgen voor de aan de grond gegeven bestemming 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de beleidsuitgangspunten. Van het belangrijkste beleid is de 
nadere uitwerking beschreven in § 3.5. Concrete activiteiten zijn beschreven in hoofdstuk 5 (De 
opgave). De beleidsuitgangspunten corresponderen met het rioleringsbeleid van het 
hoogheemraadschap. Bij de verdere uitwerking van het rioleringsbeleid is een samenspel tussen 
hoogheemraadschap en gemeente noodzakelijk. Dat betekent dat de samenwerkingsvormen, die daar 
tot nu toe voor zijn, worden voortgezet en zo nodig worden geïntensiveerd. 
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3.3.1 Stedelijk afvalwater 
De gemeente heeft volledige beleidsvrijheid met welke voorzieningen deze zorgplicht wordt ingevuld, 
zowel voor de bebouwde kom als voor het buitengebied. In plaats van een gemeentelijk rioolstelsel, 
zijn andere systemen toegestaan mits een zelfde graad van milieubescherming wordt bereikt. Het te 
voeren gemeentelijke beleid is dat bij in- en uitbreidingen in het stedelijk gebied altijd riolering wordt 
aangelegd. 
Het gemeentelijk beleid blijft uit doelmatigheidsoverwegingen gericht op het in belangrijke mate in 
stand houden van het bestaande gemengde (1 buis)stelsel, dat circa 50% uitmaakt van het totale 
rioleringssysteem. Dit zal echter in samenhang met de hemelwaterzorgplicht worden ingevuld. 

3.3.1.1 Inzameling stedelijk afvalwater in buitengebied 

In het buitengebied lozen 46 percelen het afvalwater op oppervlaktewater via een septic tank (situatie 
1.1.2010) en 2 via een IBA systeem. Bij de verlening van de ontheffing voor de aanleg van riolering in 
2004 is er van uitgegaan dat, voor niet-kwetsbaar gebied, een aanwezige septic tank een gelijkwaardig 
rendement heeft als de verbeterde septic tank (IBA klasse 1). Een bestaande septic tank werd als 
‘ongesaneerd’ beschouwd. Voor alle niet op riolering aangesloten percelen loopt de ontheffingstermijn 
in 2014 af. Het gemeentelijk beleid zal worden aangepast rekening houdend met in 2012 vastgesteld 
nieuw provinciaal beleid. 
 
3.3.2 Hemelwater 
De gemeente heeft op deelaspecten een hoge mate van beleidsvrijheid. 
De zorgplicht heeft betrekking op zowel het hemelwater dat afkomstig is van particuliere terreinen als 
het hemelwater dat van openbaar terrein afstroomt. 
Wettelijk uitgangspunt is dat de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van 
hemelwater op eigen terrein door directe lozing op oppervlaktewater of in de bodem. Indien naar het 
oordeel van de gemeente dit redelijkerwijs niet van de perceeleigenaar kan worden verwacht, cq niet 
doelmatig is, dan zorgt de gemeente voor afvoer en verwerking via het gemeentelijke rioolstelsel dat ter 
plaatse aanwezig is (inspanningsverplichting). 
Bij de invulling van het gemeentelijk beleid zal onderscheid worden gemaakt tussen bestaand stedelijk 
gebied en nieuwbouw. Bij nieuwbouw is het veel eenvoudiger om eisen te stellen aan de inzameling 
van hemelwater op perceelsniveau te stellen, dan in de bestaande situatie. Bij bestaande bebouwing, die 
is aangesloten op gemengde riolering, is vaak nog geen sprake van een gescheiden aanbod van 
hemelwater en huishoudelijk afvalwater. 
Andere beleidselementen, waar de gemeente volledige beleidsvrijheid heeft bij de invulling zijn onder 
meer de technische staat van de rioleringsobjecten en de mate waarin wateroverlast bij hevige neerslag 
nog als acceptabel wordt beschouwd. 
Bij milieutechnische aspecten van het functioneren van de riolering, wordt de invulling van het beleid 
mede bepaald door de beheerder van het oppervlaktewatersysteem (HHNK). Uiteindelijk zijn de eisen 
die worden gesteld aan de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem bepalend. Met het 
hoogheemraadschap zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt (afvalwaterakkoord 2008). 
 
3.3.3 Grondwater 
De gemeente heeft een grote mate van beleidsvrijheid bij de invulling van deze zorgtaak. 
Grondwater speelt een belangrijke rol binnen de gemeentelijke openbare ruimte. De gemeente is 
aanspreekpunt (loketfunctie), indien de optredende grondwaterstand tot structureel nadelige gevolgen 
in bebouwd gebied leidt en heeft vervolgens de regie bij het treffen van maatregelen. De gemeente is 
niet verantwoordelijk voor het handhaven van het grondwaterpeil in bebouwd gebied. 
De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de bebouwing moet worden gehouden. 
De minimale eisen voor die technische staat zijn opgenomen in het bouwbesluit en de gemeentelijke 
bouwverordening. Het handhaven van extra eisen die door de perceeleigenaar zelf zijn gesteld bovenop 
de bouwregelgeving valt volledig onder zijn verantwoordelijkheid. Het droog houden van kelders en 
kruipruimten is daar een voorbeeld van. Om grondwateroverlast objectief vast te stellen, kan een relatie 
worden gelegd met de gewenste grondwaterstand in het stedelijk gebied (de ontwateringsdiepte). De 
gewenste ontwateringsdiepte is mede afhankelijk van het grondgebruik. 
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Om te kunnen bepalen of sprake is van structurele problemen, moet er inzicht zijn in de 
grondwaterstanden binnen het stedelijk gebied en de meldingen, die hieraan zijn gerelateerd. 

3.4 De kwaliteit van de rioleringszorg eind 2017 
Binnen de planperiode te realiseren doelstellingen hebben betrekking op de kwaliteit van de 
rioleringszorg die eind 2017 moet zijn gerealiseerd. De kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin 
voorgenomen uitgangspunten voor beleid en strategie ook daadwerkelijk zijn gehanteerd bij de 
uitvoering van het GRP. De beleidsuitgangspunten zijn zodanig uitgewerkt dat aan het eind van de 
planperiode in 2017 een evaluatie kan plaatsvinden. 
Voor deze evaluatie wordt een landelijk systeem gehanteerd van doelen, functionele eisen en 
maatstaven. Dit systeem is in hoofdzaak gericht op beleidsmatige en strategische onderwerpen, die zijn 
ondergebracht in vijf thema’s of doelen: 
- zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater 
- zorgen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater buiten de bebouwde kom 
- zorgen voor inzameling, transport en verwerking van hemelwater 
- zorgen voor een grondwaterregime, waarbij de bestemming van de bebouwde omgeving niet wordt 

belemmerd 
- doelmatig beheer van de riolering en grondwatervoorzieningen 
 
Een voorbeeld. 
Doel: zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater 
Beleid: de toestand van de riolen moet voldoen aan kwaliteitseisen 
Invulling beleid: in bijlage 5 van het plan uitgewerkt. 
In figuur 3.1 en 3.2 wordt een niet acceptabele situatie in het riool weergegeven, waarbij een verbetermaatregel noodzakelijk 
is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1: Riool voldoet niet aan GRP kwaliteit  Figuur 3.2: Riool voldoet niet aan GRP kwaliteit 
 
De gemeente heeft een grote mate van beleidsvrijheid bij het invullen van de beleidsuitgangspunten. 
De Rijksoverheid faciliteert vooral in wetgeving, specifieke uitwerking in lokaal beleid wordt aan de 
gemeenten overgelaten. 
 
In Den Helder wordt evenals in de vorige planperiode gekozen voor het ambitieniveau waarbij 
gemiddeld 75% van de beleidsuitgangspunten ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De mate waarin 
dit aan het eind van de planperiode is geïmplementeerd, bepaalt in belangrijke mate (maar niet alleen) 
hoe succesvol de uitvoering van het GRP is geweest. 
 
In tabel 3.1 zijn de doelen met de beleidsuitgangspunten aangegeven. In bijlage 5 is de invulling van 
het beleid zo concreet mogelijk uitgewerkt in maatstaven. 
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Tabel 3.1 doelen en uitgangspunten van beleid in GRP 2013-2017  
 Doelen en beleidsuitgangspunten 
1 Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater  
 a nieuwe percelen binnen en buiten de bebouwde kom moeten op de riolering worden aangesloten, tenzij dit niet 

doelmatig is 
b de toestand van objecten moet voldoen aan kwaliteitseisen (bijlage 6) 
c geen ongewenste lozingen op de riolering 
d de afvoercapaciteit moet voldoende zijn om het aanbod van afvalwater tijdens droog weer te kunnen verwerken 
e het afvalwater moet zonder overmatige aanrotting de rioolwaterzuiveringsinrichting bereiken 
f de afstroming moet voldoen aan kwaliteitseisen 
g de vuilemissies op oppervlaktewater moet voldoen aan kwaliteitseisen 
h de bedrijfszekerheid van objecten waarin mechanisch/elektrische installaties aanwezig zijn, moet voldoen aan 
kwaliteitseisen  
i stankoverlast uit de riolering moet worden voorkomen 
j overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering moet worden beperkt 

2 Zorgen voor de inzameling en eventuele verwerking van stedelijk afvalwater (buiten de bebouwde 
kom) 

 a bestaande percelen buiten de bebouwde kom zijn op riolering aangesloten, tenzij dit niet doelmatig is 
b de bedrijfszekerheid van objecten waarin mechanisch/elektrische installaties aanwezig, moet voldoen aan 
kwaliteitseisen 

3 Zorgen voor inzameling en verwerking van hemelwater 
 a bestaande bebouwing: de gemeente heeft zorgplicht in de openbare ruimte 

b nieuwbouw: de perceeleigenaar heeft zorgplicht voor het perceel en de staat van de bebouwing 
c beheerfase: de afvoercapaciteit van gemeentelijke riolering moet voldoende zijn om het aanbod van hemelwater 
bij een bepaalde regenintensiteit gedurende een beperkte tijd te verwerken 
d plan-/ontwerpfase: de afvoercapaciteit van gemeentelijke riolering moet voldoende zijn om het aanbod van 
hemelwater een bepaalde regenintensiteit gedurende een beperkte tijd te verwerken 
e de toestand van objecten moet voldoen aan kwaliteitseisen 
f geen ongewenste lozingen op de riolering 
g de afstroming moet voldoen aan kwaliteitseisen 
h de instroming in riolen via kolken moet ongehinderd plaatsvinden 
i de vuilemissie uit regenwaterriolering moet voldoen aan kwaliteitseisen  

4 Zorgen voor een grondwaterregime, waarbij de bestemming van de bebouwde omgeving binnen 
de bebouwde kom niet wordt belemmerd 

 a de perceeleigenaar heeft zorgplicht voor de staat van de bebouwing 
b de gemeente heeft zorgplicht (inspanningsverplichting) voor het beperken van optredende structurele overlast 
binnen de bebouwde kom ten gevolge van de daar optredende grondwaterstand  
c de toestand van objecten moet voldoen aan kwaliteitseisen 

5 Doelmatig beheer van de riolering, die voor de zorgtaken wordt ingezet 
 a de uitvoering van de zorgtaken wordt afgestemd met andere gemeentetaken 

b rioolvervangingen worden zoveel mogelijk in combinatie met wegreconstructies uitgevoerd 
c bij de invulling van de hemelwaterzorgplicht wordt rekening gehouden met de wettelijke voorkeursvolgorde4 
d de gebruikers van de riolering moeten bekend zijn 
e er is inzicht in de toestand en het functioneren van de leidingstelsels 
f er is inzicht in de optredende grondwaterstand  
g er moet sprake zijn van een klantgerichte werkwijze  

3.5 De belangrijkste onderdelen van het beleid, beleidskeuzes 
Per zorgtaak is hierna aangegeven of sprake is van nieuw beleid of voortzetting van bestaand beleid en 
of er keuzes moeten worden gemaakt. 
 
 
3.5.1 Stedelijk afvalwater(bestaand beleid) én hemelwater (nieuw beleid) 
                                                 
4 De voorkeursvolgorde beschrijft een algemene voorkeur voor omgaan met hemelwater en ander afvalwater aan de bron. Bij 
hemelwater geldt dat lokale lozing van hemelwater in het milieu (al dan niet via een gemeentelijk hemelwatersysteem) de 
voorkeur geniet boven lozing op een gemengd stelsel. 
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Het gemeentelijk beleid blijft gericht op het in belangrijke mate in stand houden van het bestaande 
gemengde (1 buis)stelsel, dat circa 50% uitmaakt van het totale rioleringssysteem. Dit is een 
noodzakelijk gevolg van het maatwerk dat wordt gehanteerd bij het afkoppelen van hemelwater in 
bestaand bebouwd gebied, waarbij alleen verharding in de openbare ruimte wordt afgekoppeld. Het 
gemengde systeem is bovendien het meest robuuste en flexibele systeem in termen van 
klimaatbestendigheid en beheer. 
 
Zorgplicht gericht op het voorkomen van structurele materiële schade als gevolg van extreme 
(water)overlast door de klimaatverandering. 
Hinder en overlast worden, behoudens in uitzonderlijke situaties, als acceptabel beschouwd.  
Onderscheid wordt gemaakt in overlast die het gevolg is van: 
a. de technische staat van de ondergrondse infrastructuur. 

De toestand van de objecten wordt bepaald door het gewenste kwaliteitsniveau van de 
vrijvervalriolering dat wordt nagestreefd. De toestand van riolen wordt beschreven volgens een 
genormaliseerd systeem. In de praktijk blijkt, dat na inzoomen op de lokale situatie, meestal voor 
een lager kwaliteitsniveau kan worden gekozen, zonder dat dit tot grotere risico’s aanleiding geeft. 

b. het functioneren van de riolering tijdens hevige neerslag (de effecten van de klimaatomslag). 
Hinder en overlast kunnen worden bepaald volgens: 
- een theoretisch rekenmodel 
- de praktijksituatie 

Voorgesteld wordt: 
1. Bij a: het kwaliteitsniveau voor de riolen uit de vorige planperiode te verlagen, zonder dat dit leidt 

tot een onacceptabel risico op calamiteiten. 
2. Bij b: het functioneren van de riolering tijdens hevige neerslag voorlopig nog te toetsen aan het 

theoretisch rekenmodel en daarbij tevens de bekende locaties met structurele wateroverlast te 
betrekken. 

3. Bij b: op een nog nader te bepalen datum voor het toetsen van de situatie bij hevige neerslag: 
a. volledig over te stappen op een model dat uitgaat van de praktijksituatie; 
b. de begrippen hinder, overlast en extreme overlast te definiëren; 
c. een raadsnotitie op te stellen, waaruit blijkt welke locaties op dit moment niet voldoen aan de 

overlastcriteria, en wat dit concreet betekent. 
 
Zorgplicht gericht op inzameling van stedelijk afvalwater in het buitengebied. 
In het buitengebied lozen 46 percelen het afvalwater op oppervlaktewater via een (verbeterde) septic 
tank en 2 IBA systemen (situatie 1.1.2010). De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de 
IBA systemen, ook wel aangeduid met brede zorgplicht. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de 
ongezuiverde lozingen via septic tank (smalle invulling van de gemeentelijke zorgplicht). De overige 
percelen in het buitengebied zijn aangesloten op drukriolering. 
Voor alle 46 niet gesaneerde percelen loopt de ontheffingstermijn in 2014 af.  
In 2012 wijzigt het provinciaal beleid met betrekking tot de inzameling en transport van stedelijk 
afvalwater. Het gemeentelijk beleid zal worden aangepast rekening houdend met het nieuwe 
provinciaal beleid. Percelen met een septic tank kleiner dan 6 m3 vallen onder de uitzonderingsbepaling 
van het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Op basis van het nieuwe provinciaal beleid zullen deze 
voorzieningen kunnen blijven gehandhaafd. Mogelijk wordt hierbij als voorwaarde gesteld, dat bij 
vervanging van de bestaande septic tank de wettelijk voorgeschreven 6m3 tank moet worden geplaatst. 
Voorgesteld wordt 
1. In de bestaande situatie voor de aanwezige IBA systemen de brede invulling van de gemeentelijke 

zorgplicht te continueren. Voor de percelen met septic tank blijft de smalle invulling van de 
zorgplicht van toepassing. Dat betekent dat de gemeente voor 2014 ontheffing aanvraagt bij de 
provincie, waarbij uitgangspunt is dat de bestaande voorzieningen gehandhaafd zullen blijven. 

2. Bij nieuwbouw uit te gaan van de aanleg van riolering, tenzij dit niet doelmatig is. Dat betekent dan 
ook de verplichting voor de perceeleigenaar om op gemeentelijke riolering aan te sluiten. Indien 
geen gemeentelijke riolering wordt aangelegd, dan is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor de 
realisatie en het beheer van voorzieningen conform provinciaal beleid (“smalle” gemeentelijke 
zorgplicht). Wanneer het niet doelmatig is om tot aanleg van gemeentelijke over te gaan, zal per 
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geval worden beoordeeld. Beoordelingscriteria zijn voornamelijk de aanlegkosten in relatie tot het 
beoogde milieueffect. Die laatste is afhankelijk van de ligging van een perceel. 

 
3.5.2 Hemelwater (voortzetting bestaand beleid) 
Zorgplicht gericht op het afvoeren en verwerken van uitsluitend hemelwater. 
De perceeleigenaar voorziet in principe zelf in de afvoer en verwerking van hemelwater door directe 
lozing op oppervlaktewater of in de bodem. Indien naar het oordeel van de gemeenteraad dit 
redelijkerwijs niet van de perceeleigenaar kan worden verwacht, cq niet doelmatig is, dan zorgt de 
gemeente voor afvoer en verwerking via het gemeentelijke rioolstelsel dat ter plaatse aanwezig is. 
Voorgesteld wordt het bestaande beleid voort te zetten. Dat betekent: 
1. Het is niet doelmatig om perceeleigenaren zelf voor verwerking op eigen perceel te laten zorgen. 

Een belangrijke overweging daarvoor is, dat het huishoudelijk afvalwater en hemelwater meestal 
via één huisaansluiting op de riolering wordt geloosd. Het op het perceel fysiek scheiden van de 
waterstromen brengt meestal zeer aanzienlijke kosten met zich mee. 

2. Bij alle afkoppelprojecten in de bestaande bebouwing zal de openbare verharding in ieder geval 
worden ontkoppeld. Voor aangrenzende percelen wordt tegelijk een aansluitleiding op het 
hemelwaterriool aangelegd tot aan de perceelgrens, zodat dakvlakken en/of perceelverharding 
alsnog kan worden aangesloten. Tot nu toe wordt bij de uitvoering van afkoppelprojecten het 
meeliften van woningeigenaren niet actief gepromoot. 

3. Indien in specifieke afkoppelprojecten het scheiden van perceelwater relatief eenvoudig kan, dan 
zal per situatie worden overwogen om de perceeleigenaar te verplichten om aan te sluiten.  

4. Op nog nader te bepalen delen van het gemeentelijk grondgebied zal de perceeleigenaar worden 
verplicht zelf voor infiltratie van hemelwater in de bodem te zorgen. Uiteraard alleen als dit 
technisch mogelijk is. 

5. In nieuwbouwsituaties voorziet de perceeleigenaar (particulier of bedrijf) zelf in de afvoer en de 
verwerking van hemelwater door directe lozing op oppervlaktewater of infiltratie in de bodem. 
Aandachtspunt in de praktijk is het aspect van vergunningverlening, controle en handhaving. De 
afdelingen SB en VVH zijn hiervoor verantwoordelijk. 

6. De randvoorwaarden voor verwerking van hemelwater in de bestaande situatie moeten worden 
vastgelegd in een hemelwaterverordening indien er meer wordt afgekoppeld dan openbare 
verhardingen. In nieuwbouwsituaties kunnen randvoorwaarden onder meer in een watertoets 
worden vastgelegd. 

 
3.5.3 Grondwater (voortzetting bestaand beleid) 
Beperkte zorgplicht voor het grondwater in bebouwd gebied. 
De gemeente is aanspreekpunt (loketfunctie), indien de 
optredende grondwaterstand tot structureel nadelige 
gevolgen in het bebouwd gebied leidt en heeft vervolgens 
de regie bij het treffen van maatregelen. De gemeente is 
in algemene zin niet verantwoordelijk voor het 
handhaven van het grondwaterpeil in bebouwd gebied.  
De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor de staat 
waarin de bebouwing moet worden gehouden. De 
minimale eisen voor die technische staat zijn opgenomen 
in het bouwbesluit en de gemeentelijke 
bouwverordening. Het handhaven van extra eisen die 
door de perceeleigenaar zelf zijn gesteld bovenop de 
bouwregelgeving valt volledig onder zijn 
verantwoordelijkheid. Het droog houden van kelders en 
kruipruimten is daar een voorbeeld van. 
Voorgesteld wordt: 
1. de werkingssfeer van de grondwaterzorgplicht te laten gelden voor het openbaar gebied binnen de 

komgrens volgens de Wegenwet van 15 oktober 1987 (bestaand beleid). 
2. Zodra dit mogelijk is middels een raadsvoorstel concrete invulling te geven aan de 

grondwaterzorgplicht, waarbij specifieke aandacht voor: 

Bron: website vereniging Eigen huis 
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- de beschikbaarheid van actuele informatie over locaties met overlast; 
- een adequate reactie op meldingen van overlast; 
- het definiëren van het begrip “structureel nadelige gevolgen”. 
In GRP 2009-2013 is dit voorstel ook gedaan. Besloten is echter om eerst de grondwaterstand goed 
in beeld te brengen. Daarvoor was het nodig om het bestaande grondwatermeetnet uit te breiden. 
Als vervolgens voldoende meetgegevens beschikbaar zijn, dan kan de grondwaterzorgplicht 
concreet worden ingevuld. De uitbreiding van het meetnet is in 2012 afgerond. 

3. Vooruitlopend op het raadsvoorstel verder te gaan met de aanleg van drainage riolen , waar 
mogelijk in combinatie met het programma voor rioolvervanging (bestaand beleid). 
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4 Toetsing huidige situatie 

4.1 Inleiding 
De basis voor de uit te voeren activiteiten in dit plan zijn de doelen, die eind 2017 voor gemiddeld 
75% moeten zijn gerealiseerd. De huidige stand van zaken is gebaseerd op de situatie 1 januari 2012.  
In dit hoofdstuk wordt daar inzicht in gegeven.  

4.2 Wat wordt beheerd per 1.1.2012 
- Het rioleringssysteem van Den Helder bestaat in hoofdzaak uit vrijvervalriolering met een totale 

lengte van circa 322 km, zie figuur 4.1 en 4.3. 

51%

20%

23%

6%

gemengd dwa hwa drainage

 
Figuur 4.1 aanwezige riolering, onderverdeeld naar type rioolstelsel  
 
- In totaal is circa 19.500 meter drainageriool aanwezig, een toename van 11,5 km t.o.v. 2009. Deze 

leidingen hebben een functie voor zowel het inzamelen en transporteren van hemelwater alsmede 
het afvoeren van overtollig grondwater. 

- De oudste riolen dateren uit de periode 1920-1930 (2.274 meter, was 3.333 in 2008). Ze liggen 
voornamelijk in de Visbuurt. Een deel ervan betreft leidingen die op particuliere grond liggen. 
Nog circa 21% (was 26% in 2009) van het stelsel bestaat uit rioolbuizen met een 
buisverbindingstype, dat van relatief slechte kwaliteit is. Zie figuur 4.2. 

- Er worden 142 rioolgemalen en pompunits van drukriolering (+31 t.o.v. 2009) beheerd. 

 
Figuur 4.2 aanleghistorie vrijvervalriolering 
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Figuur 4.3 overzicht vrijvervalriolering 
 
De totale vervangingswaarde van de objecten bedraagt ruim 202 miljoen euro. 

4.3 De situatie per 1.1.2013 getoetst 
In bijlage 5 is aangegeven wat het kwaliteitsniveau voor de rioleringszorg eind 2017 in Den Helder 
moet zijn. In het hoofdstuk “evaluatie GRP 2009-2013” is vanuit drie invalshoeken geëvalueerd. In 
deze paragraaf wordt alleen getoetst in hoeverre per 1.1.2013 al wordt voldaan aan de 
beleidsuitgangspunten (kwaliteitseisen) die eind 2017 moeten zijn gerealiseerd. Het resultaat is 
weergegeven in figuur 4.4. 
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Figuur 4.4 de mate waarin beleidsuitgangspunten voor eind 2017 al zijn gerealiseerd per 1.1.2013  
 
Per zorgtaak zijn de belangrijkste onderwerpen hierna kort toegelicht. 

4.4 Zorgplicht stedelijk afvalwater 
De volgende doelen worden onderscheiden: 
1. zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater; 
2. zorgen voor de inzameling en de eventuele verwerking van stedelijk afvalwater buiten de 

bebouwde kom. 
4.4.1 Inzameling en transport van stedelijk afvalwater 
Dit doel is bij aanvang van de planperiode voor 71% gerealiseerd. 
Het resultaat kan in de planperiode betrekkelijk eenvoudig op een hoger plan worden gebracht, door 
de beschikbare informatie van dit thema te actualiseren. 
Binnen de bebouwde kom is alle bebouwing op de riolering aangesloten. 
 
A De technische staat van de vrijvervalriolering getoetst aan de GRP kwaliteit. 
Dit deel van de toelichting geldt ook voor de zorgplicht voor hemelwater. 
Van 15 % van de riolen zijn inmiddels toestandsgegevens beschikbaar, die met een rijdende tv-camera 
zijn verzameld (+11% t.o.v. 2008). Deze gegevens voldoen volledig aan het criterium, dat ze niet 
ouder zijn dan 15 jaar. Inspectie in de oudste riolen heeft prioriteit. 
De kwaliteit van de riolen moet zodanig zijn, dat in maximaal 20% van de geïnspecteerde riolen een 
ingrijpmaatstaf voor waterdichtheid, stabiliteit of afstroming aanwezig is. Inspectiegegevens worden 
direct na oplevering in het beheersysteem ingevoerd. Als ingrijpmaatstaven worden geconstateerd, dan 
wordt beoordeeld of binnen een termijn van 5 jaar maatregelen nodig zijn. Voor maatregelen die 
kunnen worden uitgevoerd zonder de weg op te breken wordt jaarlijks in het samenwerkingsverband 
met de Noordkopgemeenten een bestekswerk voorbereid en uitgevoerd. Dat betekent normaliter, dat 
aan de maatstaf van 20% wordt voldaan. 
 
Er wordt nog niet voldaan aan de maatstaf voor rioolreiniging. In de periode 2009-2012 is gemiddeld 
18 km per jaar gereinigd. Het uitgangspunt blijft gehandhaafd op 31 km per jaar. 
 
B Het milieutechnisch functioneren van de vrijvervalriolering getoetst. 
In 2008 is met HHNK een samenwerking in de afvalwaterketen Den Helder gesloten 5. 
Het akkoord bevat zes modules. In de module Optimalisatie kring Den Helder is aangegeven, dat als 
resultaat van een optimalisatiestudie afspraken zijn gemaakt over een maatregelpakket ter verbetering 
van het milieutechnisch functioneren van de gemengde riolering in Den Helder.  
De oorspronkelijke maatregelen zijn inmiddels geoptimaliseerd. Dit heeft tot gevolg dat: 
1. de grootte van de voorziene centrale bergbezinkbuffer (BBB) aanzienlijk kan worden beperkt (van 

5.500 m3 naar 2.000 m3); 

                                                 
5 Afvalwaterakkoord 2008: samenwerking in de afvalwaterketen Den Helder 



  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 

  19 van 74   

2. het vergroten van de pompcapaciteit van rioolgemaal Den Helder Noord tot een niveau van 3.800 
m3/uur beperkt zal blijven, terwijl in de oorspronkelijke plannen 7.000 m3/uur was voorzien. 

3. Door de gemeente wordt in totaal 10 ha openbare verharding van de gemengde riolering 
ontkoppeld door de aanleg van nieuw hemelwaterriool. 

Deze aanpassingen zijn te realiseren zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteitsdoelstellingen 
die in het afvalwaterakkoord zijn afgesproken. Dit betekent ook een significante besparing van kosten. 
De BBB en de vergrote pompcapaciteit zijn gereed in 2013. Het afkoppelprogramma is gereed in 
2015. 
 
C Handhaving, vergunningen 
Het voorkómen van nadelige gevolgen, die bedrijven of instellingen kunnen veroorzaken aan de 
gemeentelijke riolering, is een gemeentelijke taak. In de gemeente zijn inrichtingen aanwezig 
waarop toezicht moet worden uitgeoefend in het kader van de Wet milieubeheer. Deze 
bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd. Voor zover nodig, hebben alle bedrijven een 
vergunning voor het lozen op oppervlaktewater, dan wel hebben zij een kennisgeving gedaan 
voor het lozen van afvalwater op riolering. De handhaving in het kader van de Wet milieubeheer 
wordt uitgevoerd door de afdeling Vergunningen en Handhaving in samenspraak met de afdeling 
Stadsbeheer. 
De gemeente beschikt zelf over een vergunning voor het overstorten op oppervlaktewater vanuit het 
gemengd rioolstelsel en lozen via uitlaten van regenwater. Deze is verleend door HHNK. Deze 
vergunning komt te vervallen zodra het GRP is vastgesteld en het voldoet aan de voorwaarden gesteld 
in het Besluit lozen buiten inrichtingen. De uit te voeren maatregelen in het kader van de OAS zijn 
vastgelegd in het Afvalwaterakkoord 2008. 
 
4.4.2 Inzameling en eventuele verwerking van stedelijk afvalwater buiten de bebouwde kom 
De verdere invulling van de zorgplicht bij de bestaande bebouwing volgens het smalle spoor wordt 
voor 2014 concreet gemaakt met een raadsbesluit. 
Daarmee worden de beleidsuitgangspunten gerealiseerd. 

4.5 Zorgplicht hemelwater 
4.5.1 Inzameling, transport en verwerking van hemelwater 
Dit doel is bij aanvang van de planperiode voor 41% gerealiseerd.  
 
A Zorgplicht voor hemelwater 
In de bestaande bebouwing zullen perceeleigenaren onder voorwaarden worden ontzorgd. Dit 
betekent, dat op de korte termijn niets verandert ten opzichte van de bestaande situatie: het hemelwater 
van de percelen wordt naar het gemeentelijk riool afgevoerd. De gemeente zorgt vervolgens voor het 
transport en de verwerking van het regenwater. Dit is de meest doelmatige oplossing. Het bestaande 
beleid wordt daarmee voortgezet en we voldoen daarmee op dit moment aan deze maatsstaf. Het 
beleid zal de komende tijd wel nader worden verfijnd (maatwerkaanpak). 
In de nieuwbouw zal de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk worden voor de verwerking van het 
hemelwater op eigen terrein. Het is aan de gemeente om in overleg met het hoogheemraadschap per 
nieuwbouwlocatie te bepalen in welke situaties en onder welke condities dit redelijkerwijs van 
eigenaren mag worden verwacht. In de achterliggende jaren is het niet nodig gebleken om dit met een 
hemelwaterverordening te regelen. Normaliter worden in een hemelwaterverordening regels gesteld 
aan de wijze van verwerking van het hemelwater op particuliere percelen. De handhaving van 
dergelijke regels is een praktisch probleem, dat zich niet eenvoudig laat oplossen. 
 
B De afvoercapaciteit 
Het theoretisch functioneren van de gemengde riolering is voor het laatst getoetst en gerapporteerd in 
2009. Daarbij is gebruik gemaakt van de actuele gegevens over de verharde oppervlakken en berging.  
In figuur 4.5 en 4.6 zijn respectievelijk het beschouwde gebied en de resultaten van de toetsing 
opgenomen. Conclusie is dat de afvoercapaciteit tijdens “normale” hevige neerslag volledig voldoet 
aan het beleidsuitgangspunt. We hebben het dan over een bui, die zich tot voor kort 1x / 2 jaar 
voordeed. Bij een dergelijke bui wordt theoretische wateroverlast acceptabel gevonden (zie § 3.5.1).  



  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 

  20 van 74   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.5 overzicht gemengde riolering 
 
In de praktijk doet zich op enkele plaatsen structureel overlast voor bij hevige neerslag. 
In de planperiode zal een raadsvoorstel worden opgesteld, hoe daarmee om te gaan. Later in de 
planperiode zal voor de toetsing van wateroverlast worden overgegaan naar een model dat uitgaat van 
de praktijksituatie. Essentie van dat model is beantwoording van de vraag tot hoever de gemeentelijke 
zorgplicht reikt bij water op straat situaties.  
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Figuur 4.6 resultaat toetsing theoretische water op straat situaties gemengde riolering6 

4.6 Zorgplicht grondwater 
Dit doel is bij aanvang van de planperiode voor 50% gerealiseerd.  
 
De zorgplicht voor grondwater behelst het instandhouden van een grondwaterregime, waarbij de 
bestemming van de bebouwde omgeving niet wordt belemmerd. Dit betekent praktisch het afvoeren 
van overtollig grondwater.  
In Den Helder is op diverse plaatsen sprake van een hoge grondwaterstand. Dit heeft er ook toe geleid, 
dat Binnen de Linie maatregelen worden uitgevoerd, om hier verbetering in aan te brengen. Omdat de 
bodemomstandigheden verre van eenduidig zijn, is het op dit moment nog niet mogelijk om heldere 
criteria op te stellen over wat we acceptabel en niet acceptabel vinden als het gaat om 
grondwateroverlast. In de vorige planperiode was gepland om zo snel mogelijk deze criteria op te 
stellen. Besloten is echter om eerst beter inzicht in de grondwaterstanden te krijgen. Daarvoor is het 
noodzakelijk om het bestaande meetnet uit te breiden. De uitbreiding wordt in 2012 uitgevoerd. Zodra 
er voldoende meetgegevens beschikbaar zijn, zal het grondwaterbeleid worden geformuleerd en voor 
besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
In de tussenliggende tijd wordt doorgegaan met de aanleg van drainage riolen in combinatie met het 
programma voor rioolvervanging en wegreconstructies. 

4.7 Doelmatig beheer van riolering 
Dit doel is per 1.1.2012 voor 78% gerealiseerd. 
 
4.7.1 Monitoren van de objectkwaliteit 
Vanaf 2009 is de inspectiestrategie aangepast. Was er oorspronkelijk sprake van een aanpak, waarbij 
op basis van een selectieve steekproef rioolinspecties werden uitgevoerd, vanaf 2009 wordt planmatig 
geïnspecteerd (21 km per jaar) met als doel om van riolen aangelegd voor 1990 inspectiebeelden ter 

                                                 
6 Uit rapport “herberekening gemengde rioolstelsels Den Helder”, 23 januari 2009 
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beschikking te hebben, die niet ouder zijn dan 15 jaar. Eind 2012 is 47 km van het stelsel 
geïnspecteerd. Dat betekent dat nog 94 km riool moet worden geïnspecteerd. Dat betekent dat dit in 
2017 het geval zal zijn. 

 
4.7.2 Monitoren van het functioneren van de riolering 
In het afvalwaterakkoord 2008 is overeengekomen, dat in de 
gemengde riolering monitoring van het hydraulisch 
functioneren wordt uitgevoerd. Een dergelijk programma is 
noodzakelijk om beter inzicht in het praktijkfunctioneren te 
krijgen. Daarmee kunnen effectievere maatregelen ter 
verbetering van het functioneren worden opgesteld. In 2010 is 
met behulp van de monitoringsresultaten een validatie van het 
theoretische rekenmodel van de gemengde riolering ten 

noorden van de Doggersvaart uitgevoerd. De 
resultaten van de studie7 zijn gebruikt om de 
centrale voorzieningen, die in het kader van 
het afvalwaterakkoord 2008 moeten worden 
gerealiseerd, te optimaliseren. Daarnaast is 
geconcludeerd dat het bestaande meetnet 
moet worden verbeterd. Dit betekent dat de 
volgende acties nodig zijn: 
- een projectgroep moet worden 

samengesteld, die periodiek de samenwerking in de afvalwaterketen op het gebied van meten 
bewaakt. Specifiek moet de rolverdeling helder worden gemaakt en moet duidelijk zijn wie het 
meetproject coördineert; 

- een debietmeting te installeren op het hoofdgemaal HHNK en gemaal Fabrieksgracht; 
- de aanwezigheid van rioolvreemd water en de gevolgen hiervan voor de RWZI nader te 

onderzoeken; 
- het meetnet beperkt uit te breiden en goed af te stemmen met een op te stellen monitoringsplan 

voor het oppervlaktewater. Hiermee kan duidelijk worden gemaakt wat de huidige waterkwaliteit 
is, wat de effecten van riooloverstorten zijn en wat de resultaten zijn na het uitvoeren van 
verbetermaatregelen; 

- alle kwetsbare locaties voor intredend buitenwater na te lopen, bestaande terugslagkleppen 
periodiek te controleren en in overleg met HHNK onderzoeken waar het watersysteem kan worden 
aangepast om peilstijgingen te verkleinen; 

- te wachten met de aanleg van bergbezinkbassins; 
- onderzoeken hoe het rendement van de RWZI in relatie tot de nieuw aan te leggen 

bergbezinkbuffer kan worden geoptimaliseerd. 
Genoemde acties zijn of worden in gang gezet. 
 
4.7.3 Monitoren van de grondwaterstanden 
De zorgtaak beperkt zich tot de regierol bij onderzoek naar wateroverlast en het treffen van 
maatregelen indien dit noodzakelijk is. Het opnemen van de grondwaterstanden moet met een 
zodanige frequentie gebeuren, dat daarmee de zorgtaak adequaat kan worden uitgevoerd. Dat betekent 
een meetfrequentie van minimaal 1x per 14 dagen.  
Een dergelijke frequentie wordt al toegepast. 
 

                                                 
7 Gemeente Den Helder: Kalibratie rioleringsmodel Den Helder, Grontmij, 17 september 2010 
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5 De opgave 

5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt besproken wat in de planperiode moet worden gedaan om over vijf jaar 
gemiddeld 75% van de doelen te halen. Zie figuur 5.1. 
In § 5.2 en 5.3 wordt kort ingegaan op de speerpunten in de planperiode. 
In § 5.4 en 5.5 worden de belangrijkste activiteiten besproken, die moeten worden uitgevoerd. 

5.2 De speerpunten in de planperiode 
1. No regret maatregelen in het kader van de OAS zijn uitgevoerd. Geplande oplevering: 2013 en 

2015. 
2. Beleid voor hemelwater en grondwater uitgewerkt en de concrete operationele invulling in gang 

gezet. 
3. Volledig inzicht in de kwaliteit van de vrijvervalriolen aangelegd voor 1970 door het uitvoeren 

van visuele inspecties. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
1 stedelijk afvalwater: inzameling en transport
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5 Doelmatig beheer van de infrastructuur

ambitieniveau 1.1.2018

 
Figuur 5.1 de mate waarin doelen eind 2017 moeten zijn gerealiseerd 
 
Om ambities over vijf jaar te kunnen waarmaken, moeten activiteiten worden uitgevoerd.  
Ambitie- en activiteitenniveau zijn onverbrekelijk verbonden met de beschikbaarheid van personele en 
financiële middelen. Hier wordt in hoofdstuk 6 verder op ingegaan. Gezien de startpositie bij aanvang 
van het nieuwe GRP, is het ambitieniveau voor de planperiode realistisch en haalbaar.  

5.3 Speerpunten nader toegelicht 
Speerpunt 1: no regret maatregelen uitgevoerd 
In 2015 zijn de maatregelen in het kader van het verbeteren van het milieutechnisch functioneren van 
de gemengde riolering gereed. Daarmee zal een aanzienlijke verbetering van het functioneren van het 
rioleringssysteem zijn doorgevoerd. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
verbeteren van de waterkwaliteit in Den Helder. De periode 2013-2015 zal worden benut om via een 
netwerk van meetpunten meer inzicht in het functioneren van de riolering en het watersysteem te 
krijgen. Doel daarvan is nagaan of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om de vereiste 
waterkwaliteit volgens het Afvalwaterakkoord te realiseren. En als die nodig zijn om dan te realiseren 
met slimme inzet van middelen. 
Speerpunt 2: uitwerking hemelwater- en grondwaterbeleid uitgewerkt en in gang gezet 
Het integreren van de verbrede rioleringszorg in het beleid en het operationeel beheer van de openbare 
ruimte is in de vorige planperiode gestart, maar nog niet volledig tot ontplooiing gekomen. Dit zal in 
de nieuwe planperiode prioriteit moeten hebben. De afdeling Stadsbeheer is verantwoordelijk voor 
zowel de beleid- en planvoorbereiding van de rioleringstaken als voor het beheer van de totale 
openbare ruimte. Dat betekent dat de uitvoeringsregie ook bij de afdeling Stadsbeheer ligt. 
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Speerpunt 3: volledig inzicht in de kwaliteit van riolen aangelegd voor 1970 
Dit doel moet effectief eind 2017 zijn bereikt. In de praktijk blijkt de variatie in de buiskwaliteit 
dusdanig groot, dat de huidige aanpak die is gebaseerd op slimme steekproeven moet worden 
aangepast. Dat betekent dat uiterlijk in 2017 alle riolen ouder dan circa 40 jaar (voor aanlegdatum 
1970) moeten zijn geïnspecteerd. Als actuele detailinformatie over de rioolkwaliteit beschikbaar is, is 
meer maatwerk bij het ontwerp van maatregelen mogelijk. Dat kan betekenen, dat meer sleufloze 
technieken zullen worden ingezet dan nu het geval is. 

5.4 Onderzoek in de planperiode 
Tot onderzoek wordt gerekend alle werkzaamheden, die nodig zijn om maatregelen te kunnen 
uitvoeren. Dit kan het uitvoeren van een tv-camera inspectie zijn, maar ook het voorbereiden van een 
bestekswerk voor rioolvervanging. Veel (voorbereidende) werkzaamheden worden door de eigen 
organisatie uitgevoerd. In het taakveld Riolering is het aantal specialistische onderzoeksactiviteiten in 
de afgelopen jaren steeds groter geworden. Zelfs voor een gemeente met een omvang als Den Helder, 
is het niet doelmatig om dergelijke zaken zelf uit te voeren. Het is simpelweg niet kosteneffectief om 
dergelijke specialistische kennis in de eigen organisatie beschikbaar te hebben. Dit is een belangrijke 
reden voor de samenwerking met de Noordkopgemeenten. 
In dit GRP worden onderzoeksactiviteiten inhoudelijk niet behandeld, omdat een belangrijk deel 
bestaat uit reguliere zaken, nodig voor het dagelijks beheer. In bijlage 7 is een overzicht gegeven van 
de belangrijkste onderzoeksactiviteiten. Het overzicht is niet limitatief. 
Wanneer welk type onderzoek nodig is, is afhankelijk van het onderzoeksdoel en het soort 
maatregelen dat daarmee moet worden voorbereid. De financiële vertaling komt terug in hoofdstuk 6. 

5.5 Uit te voeren maatregelen in de planperiode 
5.5.1 Algemeen 
De in de planperiode uit te voeren maatregelen zijn noodzakelijk om eind 2017 het beoogde 
kwaliteitsniveau te kunnen realiseren. Dit is gebaseerd op de inzichten van begin 2012 en voorzover 
beleidskeuzes en de beschikbaarheid van financiële middelen op dit moment zijn in te schatten. Vooral 
door de economische crisis en de bezuinigingen, die door de Rijksoverheid worden opgelegd, zijn de 
onzekerheden groot. Beleidsbijstellingen ingegeven door nieuwe bezuinigingen kunnen ertoe leiden, 
dat zowel prioriteiten als maatregelen moeten worden aangepast. In het GRP is niet rekening 
gehouden met een ‘plan B’. Indien door beperking van financiële middelen niet alle voorgenomen 
activiteiten kunnen worden uitgevoerd, dan zal op basis van een risico analyse moeten worden 
nagegaan, welke activiteiten moeten worden uitgesteld. Dit kan consequenties hebben voor de 
doelstellingen van het GRP. Om die reden zijn dan ook de ambities van dit plan gesteld op gemiddeld 
75% van de te behalen doelen. 
 
Naast het jaarlijks terugkerend onderhoud (zoals rioolreiniging en gemalen onderhoud) worden 
objectmaatregelen en systeemmaatregelen onderscheiden. Bij objectmaatregelen kan worden gedacht 
aan het vervangen van riolen, omdat de buiskwaliteit te slecht is geworden. Afkoppelen van 
verhardingen en tegelijkertijd het grondwaterpeil in een woonstraat reguleren is een systeemgerichte 
maatregel. 
Voor een globaal inzicht in de objectmaatregelen, zoals die op (lange) termijn kunnen worden 
verwacht, wordt verwezen naar figuur 5.2 hierna. De voor de planperiode aangegeven 
rioolvervangingen zijn niet taakstellend: teneinde meer inzicht te krijgen in de aard van de 
maatregelen en de prioriteit van uitvoering wordt een inspectieprogramma uitgevoerd. 
 
5.5.2 Maatregelen 
Het is op dit moment niet mogelijk om nauwkeurig aan te geven in welke jaarschijf welke maatregelen 
zullen worden uitgevoerd. Indicatief kan worden aangehouden, dat jaarlijks in circa 2 km riool 
objectmaatregelen moeten worden getroffen in de planperiode. Dit kan betekenen het uitvoeren van 
maatregelen, waarbij de weg niet open hoeft (renovatie of reparaties). Maar ook rioolvervanging kan 
aan de orde zijn. Het verder uitwerken van de maatregelplanning vindt jaarlijks plaats en wordt via de 
nota Onderhoud openbare ruimte worden gecommuniceerd. 
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Figuur 5.2 globale maatregelplanning in de vrijvervalriolering 
 
In tabel 5.3 zijn in hoofdlijnen de beheermaatregelen in de planperiode opgenomen, gekoppeld aan het 
doel en het geformuleerde beleid (zie ook tabel 3.1).  
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Tabel 5.3 beheermaatregelen 2013-2017 
 Doel/ beleid Maatregelen 
1 Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 
2013-2017 
 
 
2013-2017 
 
 
jaarlijks 
 
2009 
 
jaarlijks 
 
 
jaarlijks 

a nieuwe percelen binnen en buiten de bebouwde 
kom moeten op de riolering worden aangesloten, 
tenzij dit niet doelmatig is 
b de toestand van objecten moet voldoen aan 
kwaliteitseisen 
 
f de afstroming moet voldoen aan kwaliteitseisen 
 
g de vuilemissie op oppervlaktewater moet voldoen 
aan kwaliteitseisen 
h de bedrijfszekerheid van objecten, waarin 
mechanisch/elektrische installaties aanwezig zijn, 
moet voldoen aan kwaliteitseisen 
i stankoverlast uit de riolering moet worden 
voorkomen 

Smalle gemeentelijke zorgplicht. Zie toelichting 
4, nieuwe lozingen) 
 
Maatregelprogramma riolen en putten, jaarlijks 
gemiddeld 2.000 m (indicatief). Zie toelichting 1) 
Rioolreinigingsprogramma: gemiddeld 31 km per 
jaar. Zie toelichting 2) 
Uitvoering Afvalwaterakkoord 2008. Zie 
toelichting 3) 
Planmatig onderhoud via onderhoudscontracten 
 
 
Reactief onderhoud n.a.v. meldingen 

2 Zorgen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater (buiten de bebouwde kom) 
jaarlijks 
 
 
 
jaarlijks 

a bestaande percelen buiten de bebouwde kom zijn 
op riolering aangesloten, tenzij dit niet doelmatig is 
 
 
b de bedrijfszekerheid van objecten, waarin 
mechanisch/elektrische installaties aanwezig, moet 
voldoen aan kwaliteitseisen 

Indien van toepassing voorziening realiseren 
door perceeleigenaar. Gemeente vraagt 
ontheffing aan. Zie toelichting 4, bestaande 
lozingen) 
Planmatig onderhoud via contracten 

3 Zorgen voor inzameling en verwerking van hemelwater 
2013-2015 
 
2013-2017 
 
jaarlijks 
 
jaarlijks 
 
jaarlijks 

a bestaande bebouwing: de gemeente heeft 
zorgplicht in de openbare ruimte 
e de toestand van objecten moet voldoen aan 
kwaliteitseisen 
g de boven- en ondergrondse afstroming moet 
voldoen aan kwaliteitseisen 
h de instroming in riolen via kolken moet 
ongehinderd plaatsvinden 
i de vuilemissie uit regenwaterriolering moet 
voldoen aan kwaliteitseisen 

Afkoppel- en infiltratieprogramma. Zie 
toelichting 5) 
Zie 1b 
 
Planmatig onderhoud 
 
Planmatig kolkenreiniging en straatvegen 
 
Indien maatregelen nodig deze uitvoeren. 
Uitgangspunten conform beleidsnotitie HHNK 
2010 

4 Zorgen voor een grondwaterregime, waarbij de bestemming van de bebouwde omgeving binnen 
de bebouwde kom niet wordt belemmerd 

2013-2017 c de toestand van objecten moet voldoen aan 
kwaliteitseisen 

Zie 1 b 

5 Doelmatig beheer van de infrastructuur, die voor de zorgtaken wordt ingezet 
  Geen maatregelen voorzien 

5.5.2.1 Toelichting op enkele maatregelen 

1. Objectmaatregelen: vervangingsprogramma riolen in combinatie met het wegenbeheer 
Het bestaande beleid wordt voortgezet. Dit betekent dat calamiteiten niet mogen optreden. 
De prioriteit en de aard van de maatregel worden vastgesteld door een genormaliseerde 
beoordelingsaanpak. De technische tekortkomingen worden in de planperiode in principe alleen met 
reparaties opgelost, waarbij de weg niet wordt opengebroken, tenzij het kan worden gecombineerd met 
gepland wegenonderhoud.  
 
2. Objectmaatregelen: rioolreiniging 
Het bestaande beleid wordt voortgezet. . Dit betekent dat wordt doorgegaan met de intensivering van 
de rioolreiniging die in 2007 is ingezet. Dit betekent 10 km rioolreiniging extra bovenop de reiniging 
die wordt uitgevoerd voorafgaande aan de rioolinspectie. 
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3. Systeemmaatregelen: maatregelprogramma zoals vastgelegd in het Afvalwaterakkoord 2008  
In 2008 is met HHNK een afvalwaterakkoord gesloten over onder meer de optimalisatie van de 
afvalwaterketen Den Helder. Het maatregelpakket ter verbetering van het milieutechnisch 
functioneren van de gemengde riolering is gebaseerd op de OAS uit 2005 en is daarna 
geoptimaliseerd.  
De realisatie van het geoptimaliseerde maatregelpakket is als volgt voorzien. 
a. Door de gemeente wordt gerealiseerd: 

1. de BBB met een inhoud van 2.000 m3, gereed 2013; 
2. het afkoppelen van openbare verharding, die regenwater afvoert naar gemengde riolering. 

Laatste jaar van uitvoering is 2015. In dat jaar is de totaal benodigde hoeveelheid afgekoppeld 
verhard oppervlak (10 ha) gerealiseerd. Afkoppelen gebeurt zoveel mogelijk op locaties waar 
ook sprake is van een hoge grondwaterstand die tot hinder aanleiding geeft; 

3. het bestaande monitoringsprogramma in de riolering wordt uitgebreid. Deze uitbreiding is 
noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in het systeemfunctioneren; 

4. indien de noodzaak uit het monitoringsprogramma is gebleken: uiterlijk in 2017 moeten 
aanvullende maatregelen zijn getroffen. De aard en de omvang wordt eveneens bepaald op 
basis van de monitoringsresultaten.  

b. Door HHNK wordt gerealiseerd: 
5. het beschikbaar stellen van ruimte op het terrein van de RWZI Den Helder, voor de realisatie 

van de centrale bergbezinkbuffer; 
6. de ombouw van rioolgemaal Den Helder Noord tot een capaciteit van 3.800 m3/uur, gereed 

2013. 
c. De kostenverdeling. Er is een concept opzet voor verdeling van kosten. Bij de doorrekening van 

de kosten en de kostendekking in hoofdstuk 6 is hier rekening mee gehouden. 
Samengevat: de voorbereiding van de OAS maatregelen is medio 2012 in een vergevorderd stadium. 
De centrale voorzieningen zijn in 2013 gereed. Afkoppelen wordt in 2015 afgerond. De doelstelling 
van 10 ha is dan bereikt.  
Een laatste set van maatregelen, die is gebaseerd op het feitelijk functioneren van de riolering en het 
watersysteem moet uiterlijk in 2017 zijn uitgevoerd. Hierbij kan worden gedacht aan de bouw van een 
extra bergbezinkvoorziening binnen de Linie of het treffen van maatregelen in het 
oppervlaktewatersysteem zelf. 
 
4. Inzameling van stedelijk afvalwater buiten de bebouwde kom 
Bestaande lozingen 
In de bestaande situatie wordt voor de percelen met septic tank uitgegaan van de smalle invulling van 
de gemeentelijke zorgplicht. Dat betekent dat de gemeente voor 2014 ontheffing aanvraagt bij de 
provincie. 
De provincie wordt verzocht de bestaande ontheffingen om te zetten in een ontheffing op grond van 
dezelfde uitgangspunten, met als toevoeging dat de ontheffing afloopt als het perceel wordt gesloopt 
of anderszins niet meer bestaat in de huidige vorm. 
Nieuwe lozingen 
Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van de aanleg van riolering, tenzij dit niet doelmatig is. Dat betekent 
dan ook de verplichting voor de perceeleigenaar om op gemeentelijke riolering aan te sluiten. Indien 
geen gemeentelijke riolering wordt aangelegd, dan is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor de 
realisatie en het beheer van voorzieningen conform provinciaal beleid (smalle gemeentelijke 
zorgplicht). Wanneer het niet doelmatig is om tot aanleg van gemeentelijke over te gaan, zal per geval 
worden beoordeeld. Beoordelingscriteria zijn met name de aanlegkosten in relatie tot het beoogde 
milieueffect. Die laatste is afhankelijk van de ligging van een perceel. 
 
a. Systeemmaatregelen: afkoppel- en infiltratieprogramma  
In de vorige planperiode is gestart met het afkoppelen van verhard oppervlak in de openbare ruimte 
gebaseerd op het principe “3 vliegen in 1 klap”: in combinatie met rioolvervanging (en 
wegenonderhoud) wordt verhard oppervlak afgekoppeld en de grondwaterstand gereguleerd, zodat de 
kans op grondwateroverlast voor bewoners kleiner wordt. Dit wordt bereikt door de aanleg van 
drainageriolen die tevens hemelwater afvoeren. Dit maatregelprogramma wordt gefinancierd door een 



  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 

  28 van 74   

opslag van circa 2% op het oorspronkelijke rioolrechttarief. Dit programma eindigt in 2015, omdat dan 
voldoende verhard oppervlak is afgekoppeld in het kader van het Afvalwaterakkoord. 
In de vorige planperiode is ook een intensivering van de aanleg van drainageriolen in gang gezet. Dit 
programma omvat de aanleg van drainageriolen zonder de combinatie met wegenonderhoud. De 
kosten daarvoor bedragen circa € 1,50 per rioolaansluiting. Dit programma eindigt in 2013.  
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6 Organisatie en financiën 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt aan de orde welke financiële en personele middelen nodig zijn om de 
doelstellingen uit hoofdstuk 5 te kunnen realiseren.  

6.2 Personele middelen 
6.2.1 Inleiding 
Uitvoering van gemeentelijke watertaken omvat beleidsmatige en operationele activiteiten, zeer 
specialistische en minder specialistische zaken, incidenteel en frequent terugkerende werkzaamheden. 
Tevens moet regie worden gevoerd, zodat zowel doelmatig als efficiënt wordt gewerkt. In een 
gemeente met voldoende omvang worden de beleidstaken en de technisch/operationele activiteiten 
over meerdere formatieplaatsen verdeeld (de beleidsmedewerker en de technisch beheerder). In Den 
Helder zou in de praktijk de formatie door twee functionarissen moeten worden ingevuld. 
De afdeling Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het verbrede taakveld Rioleringszorg. Dat betekent 
dat zowel de beleidsontwikkeling als de regie op de uitvoering van het beleid door de afdeling worden 
verzorgd. Planvoorbereiding van kapitaalswerken wordt mede verzorgd door het eigen 
Ingenieursbureau. 
 
6.2.2 Benodigde formatie 
Voor een gemeente met een omvang als Den Helder (30.021 aansluitingen, 322 km riolering) is een 
formatie omvang van circa 3,8 FTE (binnendienst) gewenst 8. Hierin is verdisconteerd de mate, waarin 
activiteiten worden uitbesteed. De eigen formatie binnendienst is op dit moment 3,4 FTE.  
Geconcludeerd moet dan ook worden, dat de formatie voor het taakveld Rioleringszorg te klein is om 
de voorgenomen activiteiten in de planperiode voor te bereiden en uit te voeren. Het tekort heeft 
volledig betrekking op de beleid- en regiewerkzaamheden. 
Zonder uitbreiding van de formatie, dan wel extra inhuur is het niet mogelijk om alle doelstellingen 
van het GRP te realiseren. Overigens stelt inhuur van beleid- en regiewerkzaamheden specifieke eisen 
aan de kwaliteit van de inhuur. 
 
6.2.3 Dekking personeelskosten 
Een formatie uitbreiding is nog niet meegenomen in de exploitatie. 

6.3 Financiële middelen 
6.3.1 Inleiding 
Op korte termijn (planperiode 2013 t/m 2017) enerzijds en op de lange termijn (beschouwde periode 
van 60 jaar) anderzijds, worden activiteiten uitgevoerd in het kader van aanleg en beheer van riolering 
en grondwatervoorzieningen. Deze activiteiten worden volgens de beschreven aanpak uit het GRP 
2013 t/m 2017 uitgevoerd om de gestelde doelen te kunnen halen. In deze paragraaf zijn de benodigde 
financiële middelen samengevat en is aangegeven hoe in de dekking van de kosten kan worden 
voorzien. 
De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van het kostendekkingsplan zijn weergegeven 
in bijlage 2. De meest relevante financiële gegevens zijn weergegeven in de tabellen in bijlage 3. 
 
6.3.2 Totale uitgaven 
Het totaal van de uitgaven dat met de aanleg (exclusief nieuwbouw) en het beheer van de 
riolering over een periode van 60 jaar is gemoeid, is samengevat in tabel 6.1 en in figuur 6.1 op de 
volgende pagina. De periode van 60 jaar is gehanteerd omdat dan alle te verwachten uitgaven in beeld 
zijn gebracht. 
 
 

                                                 
8 Kwantificering aan de hand van Module D2000 van de Leidraad Riolering 
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Tabel 6.1 overzicht totale uitgaven (* € 1.000,-) 

Planperiode kosten van Kapitaallasten
TOTAAL 

excl. BTW

jaar

Onderzoek Exploitatie Vervanging / 
verbetering

Overige 
milieu-

maatregelen

Grondwater-
maatregelen

investeringen verleden

1.000 EURO
1 2 3 4 5 6                     7 1+2+6+7

2013 55 1.980 824 2.167             180              2.167              2.844 7.045
2014 55 1.984 824 367                -                    431                 2.841 5.310
2015 55 1.988 824 367                -                    482                 2.830 5.354
2016 55 1.992 824 550                -                    714                 2.787 5.548
2017 55 1.996 824 550                -                    762                 2.503 5.315

totaal 
planperiode 275 9.938 4.122 4.000 180 4.555 13.803 28.572
Totaal 2013-
2072 275 119.912 197.409 4.000 360 186.247 44.272 350.706

InvesteringenJaarlijkse uitgaven

 
 
Het door de rioolheffing te dekken bedrag, over een periode van 60 jaar, is € 351 miljoen. Dit is 
gemiddeld € 5,8 miljoen per jaar. 
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Figuur 6.1 jaarlijkse investeringen en uitgaven (prijspeil januari 2012) 
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In figuur 6.2 is het verloop van de jaarlijkse kosten weergegeven. 
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Figuur 6.2 jaarlijkse kosten (prijspeil januari 2012) 
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Figuur 6.3 aandeel kostenposten 
 
Uit de bovengenoemde figuren blijkt duidelijk dat, vooral in de planperiode 2013 t/m 2017, de 
kapitaallasten van de in het verleden gedane investeringen een relatief grote kostenpost vormen (zie 
ook figuur 6.3). 
 
6.4 Kostendekking 
In deze paragraaf komt de kostendekking op de lange termijn aan de orde. Er is uitgegaan van de 
kosten voor de periode 2013 t/m 2072, zoals die in de vorige paragraaf zijn weergegeven. Voor de 
dekking van de kosten van aanleg en beheer van riolering komen verschillende bronnen in 
aanmerking. De aanleg van riolering in nieuwe bestemmingsplannen wordt bekostigd uit de 
exploitatieopzet van die plannen en zijn verdisconteerd in de verkoopprijs. De kosten van beheer van 
riolering en van aanleg van riolering en grondwatervoorzieningen bij bestaande panden worden gedekt 
uit de rioolheffing. 
 
Bij het opstellen van het kostendekkingsplan is rekening gehouden met de richtlijnen uit het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Volgens artikel 44, lid 1c van de BBV 
kan gebruik worden gemaakt van een tariefegalisatievoorziening om ongewenste schommelingen in 
het rioolheffing te voorkomen. Voorzieningen worden gevormd wegens kosten die in een volgend 
begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het 
begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling 
van lasten over een begrotingsjaar. 
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In het kostendekkingsplan is uitgegaan van één heffing voor de totale kosten van de zorgplichten. Om 
over de gehele beschouwde periode van 2013 t/m 2072 kostendekkend te zijn, zou het benodigde tarief 
per 1 januari 2013 € 231,63 per heffingseenheid moeten bedragen. Dit is aanzienlijk hoger dan het in 
2012 gehanteerd tarief van € 179,20. Directe invoering van een op deze manier berekende 
rioolheffing, is maatschappelijk niet aanvaardbaar.  
In deze paragraaf zijn 3 scenario’s gepresenteerd voor de ontwikkeling van het tarief van de 
rioolheffing. Als randvoorwaarden zijn aangehouden: 
• het tarief is kostendekkend over een periode van 60 jaar; 
• de tariefegalisatievoorziening wordt in de planperiode gereduceerd tot € 1,4 miljoen of minder; 
• de stand van de tariefegalisatievoorziening per 1-1-2013 bedraagt € 5,5 miljoen; 
• de tariefegalisatievoorziening aan het eind van de 60-jarige periode is gelijk aan 0. 
 
De volgende scenario’s zijn doorgerekend: 
1. het huidige tarief van € 179,20 per eenheid zo lang mogelijk op hetzelfde niveau houden, daarna 

een geleidelijke stijging inzetten; 
2. het huidige tarief in één keer verlagen tot € 170,25 per eenheid, en daarna een geleidelijke stijging 

inzetten; 
3. het huidige tarief gedurende de planperiode jaarlijks met 1,5% verlagen en daarna een geleidelijke 

stijging inzetten. 
 
6.4.1 Resultaat scenario 1 
Het huidige tarief van € 179,20 per eenheid wordt zo lang mogelijk op hetzelfde niveau houden, 
daarna wordt een geleidelijke stijging ingezet. 
Door de hoge stand van de voorziening kan gedurende de komende 30 jaar het huidige tarief worden 
gehandhaafd.  
In figuur 6.4 is de ontwikkeling van het tarief voor dit scenario weergegeven.  
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Figuur 6.4 scenario 1: ontwikkeling egalisatievoorziening en tarief, exclusief inflatiecorrectie  
 
Uit de grafiek van scenario 1 blijkt dat: 
- gedurende de planperiode het huidige tarief van € 179,20 niet hoeft te worden verhoogd (exclusief 

inflatiecorrectie) om kostendekkend te blijven; 



  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 

  33 van 74   

- het saldo van de tariefegalisatievoorziening aan het eind van de planperiode (31-12-2017) is terug-
gebracht tot € 1,4 miljoen. De afname wordt vooral veroorzaakt door de directe financiering van 
de milieumaatregelen uit de tariefegalisatievoorziening. 

 
6.4.2 Resultaat scenario 2 
Het tarief wordt in één keer verlaagd tot € 170,25 per eenheid (5% verlaging). Door de hoge stand van 
de voorziening hoeft gedurende de komende jaren het tarief niet te worden verhoogd (exclusief 
inflatiecorrectie). 
In figuur 6.5 is de ontwikkeling van het tarief voor dit scenario weergegeven. Tabel 6.2 geeft de 
ontwikkeling van het tarief in de planperiode weer. 
 

 

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

ta
ri

e
f 

(€
p

e
r 

e
e

n
h

e
id

)

ta
ri

e
fe

g
a

li
sa

ti
e

v
o

o
rz

ie
n

in
g

 (
€

*
1

.0
0

0
,-

)

saldo bestemmingsreserve riolering per 31-12 mutatie bestemmingsreserve riolering

te dekken kosten per eenheid tarief per eenheid

gemiddeld benodigd tarief

 
Figuur 6.5 scenario 2: ontwikkeling egalisatievoorziening en tarief, exclusief inflatiecorrectie  
 
Tabel 6.2 scenario 2: ontwikkeling tarief in planperiode 2013 t/m 2017 

jaar tarief
(€ per eenheid) (€) (%)

2012 179,20              
2013 170,25              8,95-             5,0-                     
2014 170,25              -               -                     
2015 170,25              -               -                     
2016 170,25              -               -                     
2017 170,25              -               -                     

mutatie tarief

 
 
Uit de grafiek van scenario 2 blijkt dat: 
- gedurende de planperiode één nieuw, lager tarief van € 170,25 (exclusief inflatiecorrectie) is 

gekozen.Dit houdt een verlaging in van van bijna negen euro ten opzichte van het tarief van 2012. 
- het saldo van de tariefegalisatievoorziening aan het eind van de planperiode (31-12-2017) is terug-

gebracht tot € 0,1 miljoen. De afname wordt in eerste instantie veroorzaakt door de directe 
financiering van de milieumaatregelen uit de tariefegalisatievoorziening. In tweede instantie 
doordat door het lagere tarief er minder inkomsten zijn om de rioolkosten te dekken ten opzichte 
van scenario 1. Dit verschil tussen kosten en inkomsten wordt met de tariefegalisatievoorziening 
gedekt. 
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6.4.3 Resultaat scenario 3 
Het tarief wordt in de planperiode jaarlijks met 1,5% verlaagd, tot € 166,16 per eenheid, in 2017. 
In figuur 6.6 is de ontwikkeling van het tarief voor dit scenario weergegeven. In tabel 6.3 is de 
ontwikkeling van het tarief in de planperiode gepresenteerd. 
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Figuur 6.6 scenario 3: ontwikkeling egalisatievoorziening en tarief, exclusief inflatiecorrectie 
 
Tabel 6.3 scenario 3: ontwikkeling tarief in planperiode 2013 t/m 2017 

jaar tarief
(€ per eenheid) (€) (%)

2012 179,20              
2013 176,51              2,69-             1,5-                     
2014 173,86              2,65-             1,5-                     
2015 171,26              2,61-             1,5-                     
2016 168,69              2,57-             1,5-                     
2017 166,16              2,53-             1,5-                     

mutatie tarief

 
 
Uit de grafiek van scenario 3 blijkt dat: 
- het heffingstarief zoveel mogelijk de lijn van de te dekken kosten per eenheid (grijze lijn) volgt. 

Zodoende kan het tarief geleidelijk dalen tot circa € 150,- in 2025. 
- het saldo van de tariefegalisatievoorziening aan het eind van de planperiode (31-12-2017) is terug-

gebracht tot € 0,2 miljoen en daarna een paar jaar heel laag blijft. De afname wordt bij dit scenario 
voornamelijk veroorzaakt door de directe financiering van de milieumaatregelen uit de 
tariefegalisatievoorziening. Vervolgens neemt de voorziening zeer geleidelijk toe door het kleine 
verschil tussen inkomsten en uitgaven. 

 
6.5 Kanttekeningen bij de rioolheffingscenario’s 
- De berekende tarieven moeten jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd. 
- Bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling wordt vastgesteld met welk percentage de rioolheffing zal 

stijgen of dalen. Dit is mede afhankelijk van de financiële en economische omstandigheden op dat 
moment. 

- De lange termijn ontwikkelingen in de berekende scenario’s zijn weliswaar in exacte cijfers 
weergegeven, maar zijn indicatief. 
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7 Samenvatting 
De gemeente Den Helder heeft een wettelijke zorgplicht voor: 
- het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater; 
- afvloeiend hemelwater; 
- de afvoer van overtollig grondwater. 
De planperiode van het huidige plan loopt tot 1.1.2014. Omdat het bestaande plan tussentijds 
financieel wordt geëvalueerd, is besloten om het plan op alle inhoudelijke onderdelen te evalueren en 
op basis daarvan het plan te actualiseren. De uitgangspunten van het rioleringsbeleid uit GRP 2009-
2013 zijn ook in de nieuwe planperiode van toepassing. De invulling van het beleid wordt dan ook in 
belangrijke mate voortgezet. 
 
De opgave voor de planperiode 2013-2017 kent de volgende speerpunten: 
1. No regret-maatregelen in het kader van de OAS zijn uitgevoerd. Geplande oplevering: 2013 en 

2015. 
2. Beleid voor hemelwater en grondwater uitgewerkt en de concrete operationele invulling in gang 

gezet. 
3. Volledig inzicht in de kwaliteit van de vrijvervalriolen aangelegd voor 1970 door het uitvoeren 

van visuele inspecties. 
 
Vanwege de onzekerheid over de financiële situatie de komende jaren is de ambitie om gemiddeld 
75% van de doelstellingen van het plan te realiseren. 
De belangrijkste uitvoeringsactiviteiten in de planperiode zijn: 
- Voortzetting van het bestaande vervangingsprogramma riolen in combinatie met het wegenbeheer. 
- Afronding van de ‘no regret’ maatregelen in het kader van het Afvalwaterakkoord 2008. Dit 

betekent de bouw van een centrale bergbezinkbuffer bij de rioolwaterzuiveringsinrichting, het 
vergroten van de capaciteit van rioolgemaal Den Helder Noord (2013) en het voltooien van de 
afkoppelopgave van in totaal 10 ha (2015). Eventuele aanvullende maatregelen die uit de 
monitoringsresultaten blijken. moeten uiterlijk in 2017 zijn gerealiseerd. 

- Afronding van de extra aanleg van drainage riolen in gebieden met verhoogde grondwaterstanden 
(2013). 

- Voortzetting van het rioolreinigingsprogramma van 31 km per jaar, gebaseerd op een 
noodzakelijke intensivering, die in 2009 is gestart. 

- Een wijziging in de rioolinspectie aanpak doorvoeren, waardoor in 2017 er volledig inzicht is in de 
toestand van de riolen ouder dan 40 jaar (aangelegd voor 1970). 

 
In de planperiode is – exclusief inflatie – geen verhoging van de rioolheffing voorzien. De 
ontwikkeling van de heffing is afhankelijk van het gekozen scenario. 
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Bijlage 1: Bronnen voor achtergrondinformatie 
 
 
• Stichting RIONED: kenniscentrum voor gemeentelijke watertaken. 

www.riool.net 
• Bestuursakkoord Water (2011): 

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/bestuursakkoord 
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: 

http://www.hhnk.nl/bestuur_en/bestuur/bestuur/vastgesteld_beleid/water 
o Notitie ‘Omgaan met regenwater en riolering 2010’.  
o Waterbeheersplan 4 2010-2015 

• HHNK / gemeente Den Helder 
o Waterplan ‘Waterbreed’ 2005-2015 
o Afvalwaterakkoord 2008 

• Gemeente Den Helder: beheerplannen 
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Bijlage 2: Beheermaatregelen uit plan 2009-2013 
 
 Doelen/ functionele eisen Beheermaatregelen 
1 Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 
2013-2017 
 
jaarlijks 
2009 
 
 
jaarlijks 
 
 
jaarlijks 

b de toestand van objecten moet voldoen aan 
kwaliteitseisen 
f de afstroming moet zijn gewaarborgd 
g de emissies via overstortputten op 
oppervlaktewater moeten voldoen aan 
kwaliteitseisen 
h de bedrijfszekerheid van objecten, waarin 
mechanisch/elektrische installaties aanwezig 
zijn, moet voldoen aan kwaliteitseisen 
i stankoverlast uit de riolering moet worden 
voorkomen 

Vervangingsprogramma riolen, jaarlijks gemiddeld 
2.000 m.  
Rioolreinigingsprogramma: jaarlijks onderhoud.  
Maatregelprogramma n.a.v. OAS studie en 
afgesproken in Afvalwaterakkoord 2008 
 
Planmatig onderhoud 
 
 
Onderhoud n.a.v. meldingen 
 

2 Zorgen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater (buiten de bebouwde kom) 
jaarlijks b de bedrijfszekerheid van objecten, waarin 

mechanisch/elektrische installaties aanwezig, 
moet voldoen aan kwaliteitseisen 

Planmatig onderhoud 

3 Zorgen voor inzameling, transport en verwerking van hemelwater 
2013-2017 
 
 
2013-2017 
 
jaarlijks 
 
jaarlijks 

a de gemeente heeft zorgplicht in de openbare 
ruimte bij bestaande bebouwing, opgeleverd < 
1.1.2009  
f de toestand van objecten moet voldoen aan 
kwaliteitseisen 
h de boven- en ondergrondse afstroming moet 
voldoen aan kwaliteitseisen 
i de instroming in riolen via kolken moet 
ongehinderd plaatsvinden. 

Afkoppel-/infiltratieprogramma  
 
 
Vervangingsprogramma riolen, gelijk aan 1b 
 
Planmatig onderhoud 
 
Kolkenreiniging, straatvegen 

4 Zorgen voor een grondwaterregime, waarbij de bestemming van de bebouwde omgeving binnen 
de bebouwde kom niet wordt belemmerd 

2013-2017 c de toestand van objecten moet voldoen aan 
kwaliteitseisen 

Vervangingsprogramma riolen, gelijk aan 1b 

5 Doelmatig beheer van de riolering, die voor de zorgtaken wordt ingezet 
  Geen beheermaatregelen voorzien 
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Bijlage 3: Uitgangspunten kostendekkingsplan 
 
In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor het kostendekkingsplan weergegeven. 
 
1. Rioolheffing 

Voor de bekostiging van de gemeentelijke watertaken, is het bekostigingsinstrument 
aangepast. De Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken voorziet in het 
creëren van een nieuwe rioolheffing (Gemeentewet, artikel 228a). Uit de opbrengst hiervan 
kunnen de in dit wetsvoorstel bedoelde taken worden bekostigd. 

 
Artikel 228a 
 
1. Onder de naam rioolheffing kan een belasting worden geheven ter bestrijding van de 

kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: 
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, 

alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater; 
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater, de verwerking van het ingezamelde 

hemelwater én het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen 
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken. 

2. Ter zake van de kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, kunnen twee 
afzonderlijke belastingen worden geheven. 

 
 

Vanaf 2010 zijn gemeenten overgeschakeld op de nieuwe heffing en kunnen alleen op basis 
van de nieuwe heffing kosten worden verhaald. Gemeenten kunnen de kosten voor 
inzameling van huishoudelijk afvalwater apart bij de burger in rekening brengen. Dat wil 
zeggen apart van de kosten voor inzameling van overtollig hemelwater en grondwater, maar 
dit is niet verplicht. 
 
In het kostendekkingsplan, behorende bij het GRP 2013 t/m 2017, is uitgegaan van één 
heffing voor de totale kosten van de zorgplichten. 

 
De heffing mag maximaal kostendekkend zijn. De rioolheffing treedt in de plaats van het 
rioolrecht. De gemeente krijgt er per saldo geen extra heffing bij; het huidige 
bekostigingsinstrument wordt aangepast aan de bredere taakinvulling.  

 
2. Toegepaste methode voor berekening rioolheffing op lange termijn 

De berekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waardemethode. Deze 
methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met 
de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende 
jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar, in de periode 2013 t/m 
2072, worden contant gemaakt naar 1 januari 2013. In de te verwachten inkomsten zit één 
onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante 
waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te 
verwachten uitgaven, worden de kosten per aansluiting berekend. 
Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke 
wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden 
(lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere 
(boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de 
jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de 
investeringen. 
Het inflatie- en rentepercentage wordt gebruikt voor het contant maken van de toekomstige 
uitgaven en inkomsten. 
           1 
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3. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
Bij het opstellen van het kostendekkingsplan wordt rekening gehouden met de richtlijnen uit 
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
In het kader van het BBV moeten vervangingsinvesteringen in beginsel worden beschouwd 
als investeringen van economisch nut en geactiveerd worden, waaruit jaarlijkse 
kapitaallasten ontstaan. 
In overeenstemming met de BBV wordt gebruik gemaakt van een bestemmingsreserve 
riolering, om ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (art. 43, lid 1b). 
De voorziening wordt gevormd voor kosten die in een volgend begrotingsjaar worden 
gemaakt. Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een 
aantal begrotingsjaren. 

 
Er wordt geen rente via de resultaatsbestemming aan de reserve toegevoegd. Gedurende de 
planningshorizon van het GRP mag de bestemmingsreserve niet negatief worden. 

 
Volgens de ‘Notitie Riolering’ van de commissie BBV (20 oktober 2009) kunnen de lasten 
die verbonden zijn met het rioolstelsel grofweg voortkomen uit de volgende componenten: 
1. de jaarlijks terugkerende lasten van beheer, klein onderhoud, energie, schoonhouden, 

administratie, verzekering, enz.; 
2. de kosten van groot onderhoud; 
3. de kosten van vervangingsinvesteringen; 
4. de kapitaallasten van geactiveerde investeringen. 

 
Volgens de NEN 3300 (1996), Buitenriolering - termen en definities, wordt ‘onderhoud’ als 
volgt gedefinieerd: herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van 
objecten ongewijzigd wordt gehandhaafd. 
In de ‘Notitie Riolering’ van de commissie BBV wordt onderscheid gemaakt in groot en 
klein onderhoud: 
Onderhoud: dit betreft de uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om 
het rioolstelsel in goede staat te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot 
onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud van 
veelal ingrijpende aard, ook wel lang-cyclisch onderhoud genoemd. Klein onderhoud is het 
onderhoud van geringe omvang dat veelal met een zekere regelmaat terugkeert. Dit wordt 
ook wel aangeduid met kort-cyclisch onderhoud. Het essentiële verschil met investeringen is 
dat onderhoud maatregelen betreft die de geplande levensduur van het rioolstelsel niet 
verlengen. 
Onder de term ‘Vervangingsinvesteringen’ wordt in deze zelfde notitie verstaan: de sloop 
en vervanging van een deel van het bestaande rioleringsstelsel, inclusief maatregelen ter 
verbetering van het functioneren van het bestaande rioleringsstelsel. 
In het GRP kennen we geen ‘groot onderhoud’. Het onderhoud is het jaarlijkse onderhoud 
en is opgenomen in de exploitatielasten. Renovatie, vervanging en verbetering zijn 
levensduurverlengend. De investeringen zijn opgenomen onder ‘vervanging’ en onder 
‘milieumaatregelen (verbetering)’. 

 
Het GRP is een strategisch plan op hoofdlijnen. Het hoofdstuk ‘Organisatie en financiën’ 
met daarin de paragraaf voor kostendekking heeft voornamelijk als doel: het aangeven van 
de ontwikkeling van de kosten en de daarbij behorende dekking op de langere termijn. 
Het GRP kent daarom geen groot detailniveau. 

 
In de berekening van de hoogte van de bestemmingsreserve wordt geen onderscheid 
gemaakt in de bijdragen voor het toekomstig groot onderhoud en de spaarbedragen voor 
toekomstige vervangingsinvesteringen. De overige drie componenten (1 exploitatie en 
onderzoek, 3 kapitaallasten nieuwe investeringen en 4 kapitaallasten al gedane 
investeringen) worden wel apart in de berekeningsresultaten gepresenteerd. 
           2 
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4. Inkomsten en heffingseenheden in het jaar 2012 
De huidige inkomsten zijn als volgt opgebouwd: 

− De gemeente int rioolheffing. Het voor 2012 vastgesteld tarief bedraagt € 179,20 per 
heffingseenheid. Het aantal heffingseenheden bedraagt 30.021. 
De toename van het aantal heffingseenheden is geschat op 300 eenheden, in de 
komende 5 jaar. 

− De stand van de tariefegalisatievoorziening per 1 januari 2013, bedraagt € 5,5 miljoen. 
 
5. Planningshorizon 

Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 60 jaar: 
2013 t/m 2072. Deze termijn is gekoppeld aan de technische levensduur van de 
rioleringsobjecten in Den Helder. Binnen een periode van 60 jaar zijn alle objecten 
minimaal één maal vervangen. Het prijspeil is vastgesteld op 1 januari 2012. 

 
6. Inflatie 

Er is rekening gehouden met een inflatie van 1,625%, met ingang van 2013. 
 
7. Rentevoet 

In het kader van de Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet, betreffende het 
financiële beheer van de gemeente, is er voor gekozen een omslagrente te hanteren. Voor de 
begroting 2013 wordt voorgesteld om uit te gaan van een omslagrente van 4,0 %. Dit 
percentage wordt als uitgangspunt voor de berekening van lasten van (toekomstige) 
investeringen gebruikt. Het percentage van 4,0% geldt ook als uitgangspunt voor de 
rentetoevoeging aan reserves en de doorberekening van rente aan het grondbedrijf.  

 
8. Prijspeil 

Alle in het GRP genoemde bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2012, inclusief van 
toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium 
en toezicht en exclusief BTW. 

 
9. Staartkosten 

Voor de staartkosten zijn de volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% 
(inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, 
voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is geen rekening gehouden met de post 
‘onvoorzien’. 

 
10. Kostendekkendheid 

De berekende rioolheffing is 100% kostendekkend. 
 
11. Indexering rioolheffing 

Het in het kostendekkingsplan berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie 
worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de gemeentebegroting 
afgehandeld. 

 
12. Afschrijvingsmethode 

De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het BBV, 
worden lineair afgeschreven. 

 
13. Afschrijvingstermijnen 

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn.  
De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richt-
lijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aan-
sluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. 
 
           3 
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Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan 
de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische 
levensduur. 
De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel 2. 

 
  Tabel 2  Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) 

afschrijvingstermijn object 
technisch economisch 1) 

vrijvervalriolen (afhankelijk van soort en jaar van aanleg) 70 40 
gemalen – bouwkundig 45 40 
gemalen – mechanisch / elektrisch 15 15 
persleidingen 45 40 
drukriolering – bouwkundig 45 40 
drukriolering – mechanisch / elektrisch 15 15 
grondwatermaatregelen  – bouwkundig 45 40 
grondwatermaatregelen – mechanisch / elektrisch 15 15 

  1)  Bron: Nota Afschrijvings- en rentebeleid 2011 van de gemeente Den Helder,  
      bijlage 2 Afschrijvingstabel (juli 2011) 

 
N.B. in bovengenoemde nota wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van: 

° 10 tot 20 jaar voor technische installaties - voorlopig 15 jaar aangehouden; 
° 15 tot 70 jaar voor rioleringen (aanleg, vervanging) - voorlopig 40 jaar aangehouden. 

 
14. Kapitaallasten in verleden gedane investeringen 

In de berekening van de rioolheffing is rekening gehouden met de kapitaallasten van de in 
het verleden (vóór 1 januari 2013) gedane investeringen. 

 
15. Doorlopende kapitaallasten ná 2072 

In de berekening van de rioolheffing is geen rekening gehouden met het doorlopen van de 
kapitaallasten ná 2072. 

 
16. Eenheidsprijzen 

De gehanteerde eenheidsprijzen voor de berekening van de kosten voor vervanging van de 
vrijvervalriolering zijn gebaseerd op informatie van leveranciers en het MISSET-prijzen-
bestand. Voor de berekening van de investeringskosten van de overige rioleringsobjecten is 
gebruik gemaakt van de module ‘Kostenkengetallen rioleringszorg’ (D1100), van de 
Leidraad Riolering. 

 
17. Rioolheffing en BTW 

De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het 
rioolheffingstarief worden meegenomen. Het tarief is inclusief BTW. 

 
18. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw 

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw mogen niet worden verrekend via de rioolheffing 
maar via de grondexploitatie. Herinvesteringen komen wel ten laste van de rioolexploitatie. 
 

19. Straatvegen 
Circa 35% van de totale veegkosten wordt toegerekend aan de rioleringszorg. Dit komt 
overeen met een bedrag van € 200.000,-. 
 
 
 
           4 
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Bijlage 4: Belangrijkste tabellen met financiële informatie 
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In deze bijlage zijn de volgende tabellen opgenomen: 
 
nr. tabel onderdeel nr. pagina  

1 gemalen (2 bladen) 2 en 3 
2 persleidingen 4 
3 onderzoeksuitgaven 5 
4 exploitatie-uitgaven 6 
5 technische levensduur rioleringsonderdelen 7 
6 vrijvervalriolen 8 
7 kapitaallasten van in verleden gedane investeringen 9 
8 maatregelen grondwater 10 
9 milieumaatregelen 11 
10 baten, exclusief rioolheffing 12 
11 eenheden basistarief 13 
12 totaaloverzicht uitgaven, excl. BTW 14 
13 totaaloverzicht BTW 15 
14 kapitaallasten nieuwe investeringen 16 
15 kostendekkingsberekening – scenario 1 (huidig tarief handhaven) 17 
16 kostendekkingsberekening – scenario 2 (huidig tarief in eenmaal verlagen) 18 
17 kostendekkingsberekening – scenario 3 (huidig tarief geleidelijk verlagen) 19 
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Gemalen Gemengd TABEL  1
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2012

45 jaar 15 jaar

Nr Lokatie gemaal capaciteit
bouw k mech/el m³/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

Hoofdgemalen
1      Fabrieksgracht 1997 1997          450 2042 213,0            40,5          2013 94,0              17,9          

4      Zandloper 1997 1997 40          2042 35,0              6,7            2013 31,0              5,9            
7      Keizerskroon 1987 1987 65          2032 54,0              10,3          2013 39,0              7,4            

8      Galjoenstraat  (Z-O) 1970 1970 90          2015 61,0              11,6          2013 45,0              8,6            

9      Tunnel brakkeveldw . 1957 1957 60          2013 53,0              10,1          2013 37,0              7,0            
10    P-dek   Sluisdijkplan 1989 1989 15          2034 13,0              2,5            2013 20,0              3,8            

11     G.P. Blankmanstraat  1977 1977 42          2022 37,0              7,0            2013 32,0              6,1            

12    Linie sportvelden 1977 1977 37          2022 33,0              6,3            2013 30,0              5,7            
13    Bijlw eg – Flevostraat 1976 1976 45          2021 40,0              7,6            2013 33,0              6,3            

14    Handelskade 1977 1977 18          2022 16,0              3,0            2013 21,0              4,0            

15    Kievietstraat (Vijfer) 1977 1977 22          2022 19,0              3,6            2013 23,0              4,4            
16    Mariendal J.Verfaill 1978 1978 25          2023 22,0              4,2            2013 25,0              4,8            

17    L-Vliet / Doorzw in 1979 1979 124        2024 68,0              12,9          2013 52,0              9,9            

18    Jupiter (Boatex) 1979 1979 30          2024 26,0              4,9            2013 27,0              5,1            
19    P. Koopmanw eg 1979 1979 30          2024 26,0              4,9            2013 27,0              5,1            

20    Lijsterbesstraat 1980 1980 26          2025 23,0              4,4            2013 25,0              4,8            

21    Duinroosstraat  1980 1980 72          2025 56,0              10,6          2013 40,0              7,6            

22    Schiestraat (plantsoe 1980 1980 33          2025 29,0              5,5            2013 28,0              5,3            
23    Station Zuid(onderdo 1980 1980 24          2025 21,0              4,0            2013 24,0              4,6            

24    Guldemondw eg 1981 1981 25          2026 22,0              4,2            2013 25,0              4,8            

25    Zuidw al  (viaduct) 1981 1981 100        2026 63,0              12,0          2013 47,0              8,9            
26    Jongenjans 2 1994 1994 8            2039 3,0                0,6            2013 6,0                1,1            

27    Oostoeverw eg 1994 1994 75          2039 57,0              10,8          2013 41,0              7,8            

28    Quelderduin (f ietsp. 1985 1985 36          2030 32,0              6,1            2013 29,0              5,5            
29    Kanaalw eg  (Dijkzijde 1983 1983 29          2028 26,0              4,9            2013 27,0              5,1            

30    Red. Waterw eg (P-pl 1985 1985 36          2030 32,0              6,1            2013 29,0              5,5            

31    Snackbar. Donkered. 1985 1985 25          2030 22,0              4,2            2013 25,0              4,8            
33    Jongenjans  1  Hoek 1985 1985 90          2030 61,0              11,6          2013 45,0              8,6            
34    Veromco (glas) 1985 1985 36          2030 32,0              6,1            2013 29,0              5,5            

35    Rijksw eg  ( Kooipunt) 1985 1985 43          2030 38,0              7,2            2013 32,0              6,1            

36    Kortevliet 2 (Holland 1984 1984 90          2029 61,0              11,6          2013 45,0              8,6            
37    Kortevliet  1a    F1 1985 1985 18          2030 16,0              3,0            2013 21,0              4,0            

38    Kortevliet  1c    F2 1985 1985 36          2030 32,0              6,1            2013 29,0              5,5            

39    Kortevliet  3      F3 1985 1985 36          2030 32,0              6,1            2013 29,0              5,5            
40    Kortevliet  5      F4 1985 1985 36          2030 32,0              6,1            2013 29,0              5,5            

41    Pluto  (boatex) 1977 1977 30          2022 26,0              4,9            2013 27,0              5,1            

42    Saturnus  (boatex) 1986 1986 18          2031 16,0              3,0            2013 21,0              4,0            
43    Duinoord  J.Verfaille 1987 1987 25          2032 22,0              4,2            2013 25,0              4,8            

44    Mooistraat (Zeemac 1972 1972 33          2017 29,0              5,5            2013 28,0              5,3            

45    Achterbinnenhaven 1984 1984 40          2029 35,0              6,7            2013 31,0              5,9            

46    Doggersvaart  Bakker 1987 1987 46          2032 41,0              7,8            2013 33,0              6,3            
47    Doggersvaart (Tankst 1987 1987 46          2032 41,0              7,8            2013 33,0              6,3            

49    Heiligharn  (Fontein) 1988 1988 250        2033 118,0            22,4          2013 72,0              13,7          

50     Nieuw ew erk (coop) 1989 1989 12          2034 11,0              2,1            2013 18,0              3,4            
51    Niew ediep (Teerenst 1989 1989 15          2034 13,0              2,5            2013 20,0              3,8            

52    Luchthaven (P-plaats 1989 1989 21          2034 19,0              3,6            2013 23,0              4,4            

53    Schoolw eg gar.Kiefte 1994 1994 29          2039 26,0              4,9            2013 27,0              5,1            
54    Mc.Donnald (kooipu 1992 1992 26          2037 23,0              4,4            2013 25,0              4,8            

55    ,t Staetenhuys  DRM 1994 1994            60 2039 53,0              10,1          2013 37,0              7,0            

BK 1.879,0         357,0        M/E 1.561,0         296,6        

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2013 1,10

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit  ^macht

capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht

     0  -      10 m³/h 1,0000   3.400     1,00       1,000     6.200            1,00          
   10  -      50 m³/h 0,0140   63.000   1,00       0,123     46.000          0,46          

   51  -    200 m³/h 0,2000   63.000   0,35       0,123     46.000          0,46          
 201  - 1.250 m³/h 0,0075   63.000   1,00       0,123     46.000          0,46          Vervolg op 2e blad

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnummer: 318350

@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12

SUBTOTALEN

investering vervanging mech/elek deelinvestering vervanging bouw k deel

bouwkundig mech/elektr.

aanlegjaar 
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  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 

 

Gemalen TABEL  1 - VERVOLG
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2012

Nr Lokatie gemaal capaciteit

bouw k mech/el m³/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

56    Visafslag (Buitenha 1996 1996 60          2041 53,0              10,1          2013 37,0              7,0            

57    Ankerpark (Buitenh 1995 1995 7            2040 3,0                0,6            2013 6,0                1,1            

58    Zw artepad  (Buitenh 1995 1995 13          2040 11,0              2,1            2013 18,0              3,4            

59    Nieuw ew eg  17  1997 1997 15          2042 13,0              2,5            2013 20,0              3,8            

60    Nieuw ew eg  24a 1997 1997 15          2042 13,0              2,5            2013 20,0              3,8            

61    Nieuw ew eg  26c 1998 1998 45          2043 40,0              7,6            2013 33,0              6,3            

62    Nieuw ew eg  30 1998 1998            45 2043 40,0              7,6            2013 33,0              6,3            

63    Nieuw ew eg  32 1998 1998 45          2043 40,0              7,6            2013 33,0              6,3            

64    Nieuw ew eg/M-vliet  1998 1998            15 2043 13,0              2,5            2013 20,0              3,8            

65    Langevliet  1 t/m 19 - 13 st. 1998 1998 15          2043 169,0            32,1          2013 260,0            49,4          

78    Callantsogervaart 4a 2000 2000 1            2045 3,0                0,6            2015 6,0                1,1            

79    Doggersvaart 15-17 2000 2000 14          2045 13,0              2,5            2015 19,0              3,6            

80    Middenvliet  - 21 st. 2000 2000 45          2045 840,0            159,6        2015 693,0            131,7        
101  Mr.Tighelaarstraat  2002 2002 56          2047 52,0              9,9            2017 36,0              6,8            

102  Callantsogervaart  3 2005 2005 12          2050 11,0              2,1            2020 18,0              3,4            

103  Zanddijk  7b (Komen 2005 2005 2            2050 3,0                0,6            2020 6,0                1,1            

104  Zanddijk  9 2005 2005 2            2050 3,0                0,6            2020 6,0                1,1            

105  Zanddijk  11a 2003 2003 2            2048 3,0                0,6            2018 6,0                1,1            

106  Texelstroomlaan  2005 2005 2            2050 3,0                0,6            2020 6,0                1,1            

107  Duindreef w addenz 2005 2005 2            2050 3,0                0,6            2020 6,0                1,1            

108  Haringvlietw eg duinz 2005 2005 2            2050 3,0                0,6            2020 6,0                1,1            

109  Schoolw eg 3   t/o gro 2005 2005 2            2050 3,0                0,6            2020 6,0                1,1            

110  Paleiskade Teso zijde 2004 2004 6            2049 3,0                0,6            2019 6,0                1,1            

111  Doggersvaart  - 13 st. 2004 2004 2            2049 39,0              7,4            2019 78,0              14,8          

124  Zanddijk21 minicam 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

125  Zanddijk19moederka 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

126  Zanddijk26piggelmee 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

127  Zanddijk  23 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

128  Callantsogervaart (Snackbar) 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

129  Callantsogervaart 1 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

130  Callantsogervaart  2 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

131  Tillenhof Huisduinen 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

132  Prof VTilw eg roadrun 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

133  GroeneVallei   J.verfa 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

134  Duinfaseplan2  visser 2010 2010 14          2055 12,0              2,3            2025 19,0              3,6            

136  Marees  Schoolw eg 2010 2010              2 2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

137  Landsend peperhuis 2010 2010 14          2055 12,0              2,3            2025 19,0              3,6            

138  Akkerbouw straat 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

140  Noorderhaven 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

141  Arsenaal  VWAnoord 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

142  Arsenaal  HWA (zuid) 2010 2010 2            2055 3,0                0,6            2025 6,0                1,1            

Subtotaal 1.446,0         274,7        1.506,0         286,1        

Transport 1e blad 1.879,0         357,0        1.561,0         296,6        

TOTALEN (ex BTW/BTW) BK 3.325,0         631,8        M/E 3.067,0         582,7        

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2013 1,10

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit  ^macht

capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht

     0  -      10 m³/h 1,000     3.400     1,00       1,000     6.200            1,00          
   10  -      50 m³/h 0,014     63.000   1,00       0,123     46.000          0,46          

   51  -    200 m³/h 0,200     63.000   0,35       0,123     46.000          0,46          

 201  - 1.250 m³/h 0,008     63.000   1,00       0,123     46.000          0,46          

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnummer: 318350

@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12

investering vervanging mech/elek deel

bouw kundig mech/elektr.

aanlegjaar investering vervanging bouw k deel
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Persleidingen Vuilwater (DWA) TABEL  2
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2012

45 jaar

Nr persleiding behorend bij gemaal lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW

(m) (mm) aanleg vervanging excl. BTW

1    gegevens over genomen uit GRP 2009 628           110           1991 2036 46,4              8,8                

2    80             160           1973 2018 8,6                1,6                

3    115           150           1973 2018 11,6              2,2                

4    105           160           1973 2018 11,3              2,1                
5    94             160           1973 2018 10,1              1,9                

6    826           200           1973 2018 111,0            21,1              

7    139           110           1973 2018 10,3              2,0                

8    2.230        350           1974 2019 524,5            99,6              

9    18             110           1976 2021 1,3                0,3                

10  1.572        200           1978 2023 211,3            40,1              

11  155           160           1980 2025 16,7              3,2                

12  651           200           1981 2026 87,5              16,6              
13  125           110           1983 2028 9,2                1,8                

14  215           125           1984 2029 18,1              3,4                

15  895           110           1985 2030 66,2              12,6              

16  57             90             1986 2031 3,4                0,7                

17  1.483        200           1987 2032 199,3            37,9              

18  217           110           1990 2035 16,0              3,0                

19  30             63             1991 2036 1,1                0,2                

20  4.766        500           1992 2037 1.601,2         304,2            

21  2.434        63             1993 2038 86,1              16,4              
22  572           90             1994 2039 34,6              6,6                

23  534           110           1995 2040 39,5              7,5                

24  672           800           1996 2041 361,2            68,6              

25  1.677        110           1997 2042 124,0            23,6              

26  1.291        63             1998 2043 45,7              8,7                

27  43             125           1999 2044 3,6                0,7                

28  1.015        75             2000 2045 42,8              8,1                

29  2.265        75             2001 2046 95,4              18,1              
30  895           125           2002 2047 75,2              14,3              

31  34             160           2003 2048 3,7                0,7                

32  540           63             2004 2049 19,1              3,6                

33  207           63             2005 2050 7,3                1,4                

34  2.692        75             2006 2051 113,4            21,6              

35  35             63             2007 2052 1,2                0,2                

TOTALEN 29.307      4.017,9         763,4            

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, e xcl. BTW, prijspeil startjaar
Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,67          voor diameter 90-315 mm

0,56          voor diameter 63-89 mm

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2013 1,10          

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnummer: 318350

@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12  
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Onderzoeksuitgaven TABEL  3
bedragen in EURO prijspeil 2012

excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW Bron

STRUCTUREEL, Jaarlijks

-                -                 -                 -                 -                -                -                 -               

INCIDENTEEL PLANPERIODE
excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW

2013 intensivering rioolreiniging -            -             -             -             -            -            -             -           

2013 intensivering tv-camera inspectie -            -             -             -             -            -            35.000       6.650        

2013 intensivering beoordeling -            -             -             -             -            -            20.000       3.800        

2014 intensivering rioolreiniging -            -             -             -             -            -            -             -           

2014 intensivering tv-camera inspectie -            -             -             -             -            -            35.000       6.650        

2014 intensivering beoordeling -            -             -             -             -            -            20.000       3.800        

2015 intensivering rioolreiniging -            -             -             -             -            -            -             -           

2015 intensivering tv-camera inspectie -            -             -             -             -            -            35.000       6.650        

2015 intensivering beoordeling -            -             -             -             -            -            20.000       3.800        

2016 intensivering rioolreiniging -            -             -             -             -            -            -             -           

2016 intensivering tv-camera inspectie -            -             -             -             -            -            35.000       6.650        

2016 intensivering beoordeling -            -             -             -             -            -            20.000       3.800        

2017 intensivering rioolreiniging -            -             -             -             -            -            -             -           

2017 intensivering tv-camera inspectie -            -             -             -             -            -            35.000       6.650        

2017 intensivering beoordeling -            -             -             -             -            -            20.000       3.800        

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnummer: 318350
@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12

Uitgaven

Vuilwater Grondwater Gemengd

Vuilwater GemengdHemelwater Grondwater

Hemelwater
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Exploitatieuitgaven TABEL  4
bedragen in EURO prijspeil 2012

product omschrijving

excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW Bron

755 Uitzendkr. herstellen riolen -                  -                  -                  -                  -                  -                  3.312         -                  
Uitzendkr. Leegmaken put./riool -                  -                  -                  -                  -                  -                  11.042      -                  
Elektra rioolgemal./-aansl. -                  -                  -                  -                  -                  -                  32.049      6.089         
Mag.artt.schoonm.hfd.riolerin -                  -                  -                  -                  -                  -                  552            105            
Mag.goed.vernieu.best.riolen -                  -                  -                  -                  -                  -                  3.312         629            
Mag.artt.Herstellen riolen -                  -                  -                  -                  -                  -                  8.281         1.573         
Mag.artt.Leegm.put./riool -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.209         420            
Mag.artt.Kn.rioolbemaling -                  -                  -                  -                  -                  -                  331            63              
Mag.artt.Rioolaansluitingen -                  -                  -                  -                  -                  -                  6.625         1.259         
Ov.gebr.goed.Bouwstoffenbesluit -                  -                  -                  -                  -                  -                  47.321      8.991         
Ov.gebr.goed.Schoonm.hfd.riol (reinigen excl. stortkosten) -                  -                  -                  -                  60.000      11.400      
Ov.gebr.goed.Vernieu.best.rio -                  -                  -                  -                  -                  -                  82.723      15.717      
Ov.gebr.goed./Diverse kosten -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.764         525            
Ov.gebr.goed.Kn.waterververs. -                  -                  -                  -                  -                  -                  8.357         1.588         
Ov.gebr.goed.Herstell.riolen -                  -                  -                  -                  -                  -                  81.501      15.485      
Ov.gebr.goed.Leegm.put./riool -                  -                  -                  -                  -                  -                  4.070         773            
Ov.gebr.goed.Drijfvuil -                  -                  -                  -                  -                  -                  612            116            
Ov.gebr.goed.Kn.rioolbemaling -                  -                  -                  -                  -                  -                  23.701      4.503         
Ov.gebr.goed.Rioolaansluit. -                  -                  -                  -                  -                  -                  53.866      10.235      
Ov.dienst.Kn extern onderz. -                  -                  -                  -                  -                  -                  150.000    28.500      
Oppompen afvalwater -                  -                  -                  -                  -                  -                  54.792      10.410      
Verzekering -                  -                  -                  -                  -                  -                  46              9                 
Overige belastingen -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.045         199            
Straatvegen -                  -                  -                  -                  -                  -                  200.000    38.000      
SB team beheer & onderhoud -                  -                  -                  -                  -                  -                  811.268    -                  
Tractie Bedrijfsauto's SB -                  -                  -                  -                  -                  -                  20.415      3.879         
Tractie Kolkenzuigers -                  -                  -                  -                  -                  -                  41.060      7.801         
Tractie Vrachtauto's -                  -                  -                  -                  -                  -                  17.791      3.380         
Tractie Aanbouwmachines -                  -                  -                  -                  -                  -                  4.237         805            
RWO team ingenieursbureau -                  -                  -                  -                  -                  -                  226.454    -                  
Onderhoud bergbezinkvoorziening -                  -                  -                  -                  -                  -                  20.000      3.800         

-                  -                  -                  -                  -                  -                  1.979.736 176.255    9%

Als gevolg van de uitbreiding van de riolering en de daaraan gerelateerde toename van het aantal

heff ingseenheden, nemen de exploitatielasten per extra eenheid per jaar toe met (in euro)

excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,96 6,00

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnummer: 318350
@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12

Hemelwater

Hemelwater

Vuilwater Grondwater

GrondwaterVuilwater

Gemengd

Gemengd
Uitgaven
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Gehanteerde technische levensduren rioleringsonderd elen TABEL  5

Riolen, putten en kolken:

Riolen krijgen een levensduur die is gebaseerd op inspectie of daarvan is
afgeleid. Indien geen inspectiegegevens beschikbaar zijn wordt uitgegaan van 
onderstaande standaardlevensduren.
Uitgangspunten ten aanzien van standaardlevensduur:

Aanlegjaar Afmeting Vorm Materiaal Levensduur (jaar)

0-1965 0-400 rond beton 70
0-1965 401-9999 rond beton 70
0-1965 0-9999 ei beton 70

1966-1974 0-400 rond beton 70
1966-1974 401-9999 rond beton 70
1966-1974 0-9999 ei beton 70

1975 -> 0-9999 diverse beton 70

Overige vormen en materialen: 70

Persleidingen 45

Gemalen:
Onderdeel Levensduur (jaar)
- mechanisch/electrisch 15
- bouwkundig 45

Drukriolering:
Onderdeel Levensduur (jaar)
- mechanisch/electrisch 15
- bouwkundig 45

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnummer: 318350

@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12  
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Vrijvervalriolen TABEL  6
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2012

vervanging renovatie reparatie Aannemer V & T Totaal Tot aal gem.
jaar dg DIALOG dg DIALOG dg DIALOG 23% 0% incl toesl. excl. BTW BTW

2013 1.611            -                    131               404               -                    2.147            724               138               

2014 546               -                    138               159               -                    843               724               138               

2015 80                 -                    49                 30                 -                    159               724               138               

2016 -                    -                    39                 9                   -                    48                 724               138               
2017 297               -                    19                 73                 -                    389               724               138               

2018 406               -                    -                    94                 -                    500               724               138               

2019 259               -                    -                    60                 -                    319               724               138               

2020 49                 -                    3                   12                 -                    64                 724               138               

2021 747               -                    36                 182               -                    964               724               138               

2022 1.471            -                    -                    341               -                    1.813            724               138               

2023 595               -                    -                    138               -                    733               796               151               

2024 1.041            -                    -                    242               -                    1.283            796               151               

2025 1.048            -                    -                    243               -                    1.291            796               151               

2026 216               -                    -                    50                 -                    267               796               151               

2027 331               -                    -                    77                 -                    408               796               151               

2028 678               -                    -                    157               -                    835               2.432            462               

2029 1.764            -                    -                    409               -                    2.173            2.432            462               

2030 2.858            -                    -                    663               -                    3.521            2.432            462               

2031 4.555            -                    -                    1.057            -                    5.611            2.432            462               

2032 15                 -                    -                    3                   -                    18                 2.432            462               

2033 1.866            -                    -                    433               -                    2.299            2.621            498               

2034 2.174            -                    -                    504               -                    2.678            2.621            498               

2035 4.399            -                    -                    1.021            -                    5.420            2.621            498               

2036 1.511            -                    -                    351               -                    1.862            2.621            498               

2037 686               -                    -                    159               -                    846               2.621            498               

2038 1.186            -                    -                    275               -                    1.462            3.311            629               

2039 739               -                    -                    171               -                    910               3.311            629               

2040 1.870            -                    -                    434               -                    2.304            3.311            629               

2041 1.957            -                    -                    454               -                    2.411            3.311            629               

2042 853               -                    -                    198               -                    1.050            3.311            629               

2043 306               -                    -                    71                 -                    377               3.311            629               

2044 4.037            -                    -                    936               -                    4.973            3.311            629               

2045 2.345            -                    -                    544               -                    2.889            3.311            629               

2046 5.845            -                    -                    1.356            -                    7.202            3.311            629               

2047 7.735            -                    -                    1.795            -                    9.530            3.311            629               

2048 20.910          -                    -                    4.851            -                    25.761          4.852            922               

2049 1.624            -                    -                    377               -                    2.000            4.852            922               

2050 4.415            -                    -                    1.024            -                    5.439            4.852            922               

2051 4.813            -                    -                    1.117            -                    5.930            4.852            922               

2052 706               -                    -                    164               -                    869               4.852            922               

2053 667               -                    -                    155               -                    822               4.852            922               

2054 2.433            -                    -                    564               -                    2.997            4.852            922               

2055 1.282            -                    -                    297               -                    1.580            4.852            922               

2056 745               -                    -                    173               -                    918               4.852            922               

2057 1.792            -                    -                    416               -                    2.207            4.852            922               

2058 2.281            -                    -                    529               -                    2.810            4.473            850               

2059 1.092            -                    -                    253               -                    1.345            4.473            850               

2060 1.151            -                    -                    267               -                    1.418            4.473            850               

2061 1.211            -                    -                    281               -                    1.492            4.473            850               

2062 2.149            -                    -                    499               -                    2.647            4.473            850               

2063 2.800            -                    -                    650               -                    3.449            4.473            850               

2064 19.187          -                    -                    4.451            -                    23.639          4.473            850               

2065 1.899            -                    -                    440               -                    2.339            4.473            850               

2066 2.205            -                    -                    512               -                    2.717            4.473            850               

2067 2.336            -                    -                    542               -                    2.878            4.473            850               

2068 2.421            -                    -                    562               -                    2.983            3.141            597               

2069 683               -                    -                    158               -                    841               3.141            597               

2070 4.198            -                    -                    974               -                    5.172            3.141            597               

2071 1.144            -                    -                    265               -                    1.410            3.141            597               

2072 4.304            -                    -                    998               -                    5.302            3.141            597               

Totalen 144.523        -                    414               33.625          -                    178.562        178.562        33.927          

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnummer: 318350
@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12

toeslagen
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Kapitaallasten van in het verleden gedane investeri ngen, Gemengd TABEL  7
bedragen * EURO 1.000

jaar BTW

nominaal prijspeil 2012 nominaal prijspeil 2012 mee te rekenen TOTAAL

2013 -                    -                    2.844            2.844            -                    2.844            

2014 -                    -                    2.887            2.841            -                    2.841            

2015 -                    -                    2.922            2.830            -                    2.830            

2016 -                    -                    2.925            2.787            -                    2.787            

2017 -                    -                    2.669            2.503            -                    2.503            

2018 -                    -                    2.573            2.374            -                    2.374            

2019 -                    -                    2.508            2.277            -                    2.277            

2020 -                    -                    2.379            2.125            -                    2.125            

2021 -                    -                    2.258            1.985            -                    1.985            

2022 -                    -                    2.073            1.793            -                    1.793            

2023 -                    -                    1.960            1.668            -                    1.668            

2024 -                    -                    1.839            1.540            -                    1.540            

2025 -                    -                    1.647            1.358            -                    1.358            

2026 -                    -                    1.491            1.209            -                    1.209            

2027 -                    -                    1.342            1.071            -                    1.071            

2028 -                    -                    1.187            932               -                    932               

2029 -                    -                    1.064            822               -                    822               

2030 -                    -                    1.040            791               -                    791               

2031 -                    -                    1.017            761               -                    761               

2032 -                    -                    987               727               -                    727               

2033 -                    -                    963               698               -                    698               

2034 -                    -                    940               670               -                    670               

2035 -                    -                    916               643               -                    643               

2036 -                    -                    893               616               -                    616               

2037 -                    -                    869               591               -                    591               

2038 -                    -                    846               565               -                    565               

2039 -                    -                    823               541               -                    541               

2040 -                    -                    799               517               -                    517               

2041 -                    -                    776               494               -                    494               

2042 -                    -                    752               471               -                    471               

2043 -                    -                    729               449               -                    449               

2044 -                    -                    705               428               -                    428               

2045 -                    -                    619               370               -                    370               

2046 -                    -                    542               319               -                    319               

2047 -                    -                    469               271               -                    271               

2048 -                    -                    403               229               -                    229               

2049 -                    -                    340               190               -                    190               

2050 -                    -                    326               180               -                    180               

2051 -                    -                    297               161               -                    161               

2052 -                    -                    285               152               -                    152               

2053 -                    -                    172               90                 -                    90                 

2054 -                    -                    126               65                 -                    65                 

2055 -                    -                    79                 40                 -                    40                 

2056 -                    -                    49                 24                 -                    24                 

2057 -                    -                    47                 23                 -                    23                 

2058 -                    -                    46                 22                 -                    22                 

2059 -                    -                    45                 21                 -                    21                 

2060 -                    -                    44                 20                 -                    20                 

2061 -                    -                    42                 20                 -                    20                 

2062 -                    -                    41                 19                 -                    19                 

2063 -                    -                    40                 18                 -                    18                 

2064 -                    -                    39                 17                 -                    17                 

2065 -                    -                    37                 16                 -                    16                 

2066 -                    -                    36                 15                 -                    15                 

2067 -                    -                    35                 15                 -                    15                 

2068 -                    -                    34                 14                 -                    14                 

2069 -                    -                    32                 13                 -                    13                 

2070 -                    -                    31                 12                 -                    12                 

2071 -                    -                    23                 9                   -                    9                   

2072 -                    -                    22                 8                   -                    8                   

Totalen -                    -                    53.923          44.272          -                    

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 1,625 % inflatie

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnummer: 318350
@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12

Voor BTW Compensatiefonds Na BTW Compensatiefonds
inclusief BTW Exclusief BTW
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  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 

 

Maatregelen Grondwater TABEL  8
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2012

jaar omschrijving investering

excl. BTW BTW

2013 aanleg IT-riolering 180,0            34,2              

-                -                

-                -                

-                -                

-                -                

-                -                

-                -                

-                -                

-                -                

TOTALEN 180,0            34,2              

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnummer: 318350

@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12  
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  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 

 

Milieumaatregelen (Hemelwaterafvoer) TABEL  9
bedragen in EURO * 1000 prijspeil 2012

jaar omschrijving maatregel investering

excl. BTW BTW

2013 Aanpassen rioolgemaal en aanleg centrale buffer bij RWZI 1.800,0         342,0            

2013 Afkoppelen in kader OAS 366,7            69,7              

2014 Afkoppelen in kader OAS 366,7            69,7              

2015 Afkoppelen in kader OAS 366,7            69,7              

2016 Flankerend beleid - meten en aanvullende maatregelen 550,0            104,5            

2017 Flankerend beleid - meten en aanvullende maatregelen 550,0            104,5            

4.000,0         760,0            

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnummer: 318350
@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12  
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  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 

 

Baten, excl. rioolheffing, Totaal TABEL  10
bedragen x 1.000

egalisatievoorziening rioolaansluitingen baten baten Totaal Totaal
jaar 2013 nominaal prijspeil nominaal prijspeil nominaal prijspeil nominaal prijspeil
2013 5.509           -               -                    -                    -                    -                    5.509           5.509           
2014 -                    32,7             32,2             -                    -                    -                    33                 32                 
2015 -                    32,7             31,7             -                    -                    -                    33                 32                 
2016 -                    32,7             31,2             -                    -                    -                    33                 31                 
2017 -                    32,7             30,7             -                    -                    -                    33                 31                 
2018 -                    32,7             30,2             -                    -                    -                    33                 30                 
2019 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2020 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2021 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2022 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2023 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2024 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2025 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2026 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2027 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2028 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2029 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2030 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2031 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2032 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2033 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2034 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2035 -                    -               -               -                    -                    -                    -                    -                    
2036 -                    -               -                    -                    -                    -                    -                    
2037 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2038 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2039 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2040 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2041 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2042 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2043 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2044 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2045 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2046 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2047 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2048 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2049 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2050 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2051 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2052 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2053 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2054 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2055 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2056 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2057 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2058 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2059 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2060 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2061 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2062 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2063 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2064 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2065 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2066 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2067 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2068 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2069 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2070 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2071 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2072 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Totalen 5.509           156              -                    -                    5.665           
CW 5.509           164              -                    -                    5.672           

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnr: 318350

@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12  
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  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 

 

Eenheden basistarief (Totaal) TABEL  11

rekeneenheden stijging stijging stijging stijging stijging stijging totaal

jaar 2013 buitengebied nieuw bouw 3 4 5 6 eenheden

2013 30.016             30.016             

2014 60                    30.076             

2015 60                    30.136             

2016 60                    30.196             

2017 60                    30.256             

2018 60                    30.316             

2019 30.316             

2020 30.316             

2021 30.316             

2022 30.316             

2023 30.316             

2024 30.316             

2025 30.316             

2026 30.316             
2027 30.316             

2028 30.316             

2029 30.316             

2030 30.316             

2031 30.316             

2032 30.316             

2033 30.316             

2034 30.316             

2035 30.316             

2036 30.316             

2037 30.316             

2038 30.316             

2039 30.316             

2040 30.316             

2041 30.316             

2042 30.316             

2043 30.316             

2044 30.316             

2045 30.316             

2046 30.316             

2047 30.316             

2048 30.316             

2049 30.316             

2050 30.316             

2051 30.316             

2052 30.316             

2053 30.316             

2054 30.316             

2055 30.316             

2056 30.316             

2057 30.316             

2058 30.316             

2059 30.316             

2060 30.316             

2061 30.316             

2062 30.316             

2063 30.316             

2064 30.316             

2065 30.316             

2066 30.316             

2067 30.316             

2068 30.316             

2069 30.316             

2070 30.316             

2071 30.316             

2072 30.316             

Totalen -                      30.016             -                      300                  -                      -                      -                      -                      1.818.060        

Project: verbreed GRP Den Helder

Scenario: basis Projectnr: 318350

@ Filenaam: GRP 11-4 Datum: 4-sep-12  
 
13 

 



  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 
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Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal TABEL  12
Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2012

Investeringen jaarlijkse uitgaven
vrijverval gemalen persleiding milieumaatregelen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal

jaar bouw kundig mech/elek bouw kundig mech/elek investering verv. mech/elek investering verv. mech/elek invest. jaarl. uitg. verleden excl. BTW
2013 724                   100               -                    -                    -                      -                    2.167               -                          180               -                       3.171            55                 1.980                       2.035            2.844            8.050              

2014 724                   100               -                    -                    -                      -                    367                  -                          -                    -                       1.191            55                 1.984                       2.039            2.841            6.070              
2015 724                   100               -                    -                    -                      -                    367                  -                          -                    -                       1.191            55                 1.988                       2.043            2.830            6.063              

2016 724                   100               -                    -                    -                      -                    550                  -                          -                    -                       1.374            55                 1.992                       2.047            2.787            6.208              

2017 724                   100               -                    -                    -                      -                    550                  -                          -                    -                       1.374            55                 1.996                       2.051            2.503            5.928              

2018 724                   -                    6                   163               -                      -                    -                       -                          -                    -                       893               -                    2.000                       2.000            2.374            5.267              

2019 724                   -                    84                 524               -                      -                    -                       -                          -                    -                       1.333            -                    2.000                       2.000            2.277            5.609              
2020 724                   -                    54                 -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       778               -                    2.000                       2.000            2.125            4.903              

2021 724                   40                 -                    1                   -                      -                    -                       -                          -                    -                       766               -                    2.000                       2.000            1.985            4.750              

2022 724                   131               -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       855               -                    2.000                       2.000            1.793            4.648              

2023 796                   22                 -                    211               -                      -                    -                       -                          -                    -                       1.030            -                    2.000                       2.000            1.668            4.698              

2024 796                   120               -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       916               -                    2.000                       2.000            1.540            4.456              

2025 796                   129               128               17                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       1.070            -                    2.000                       2.000            1.358            4.427              
2026 796                   85                 -                    87                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       969               -                    2.000                       2.000            1.209            4.178              

2027 796                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       796               -                    2.000                       2.000            1.071            3.867              

2028 2.432                26                 2.041            9                   -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.508            -                    2.000                       2.000            932               7.440              

2029 2.432                96                 -                    18                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       2.546            -                    2.000                       2.000            822               5.367              

2030 2.432                329               718               66                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.545            -                    2.000                       2.000            791               6.336              
2031 2.432                16                 -                    3                   -                      -                    -                       -                          -                    -                       2.451            -                    2.000                       2.000            761               5.212              

2032 2.432                158               36                 199               -                      -                    -                       -                          -                    -                       2.825            -                    2.000                       2.000            727               5.551              

2033 2.621                118               6                   -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       2.745            -                    2.000                       2.000            698               5.442              

2034 2.621                56                 84                 -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       2.761            -                    2.000                       2.000            670               5.430              

2035 2.621                -                    54                 16                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       2.691            -                    2.000                       2.000            643               5.333              
2036 2.621                -                    -                    47                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       2.668            -                    2.000                       2.000            616               5.284              

2037 2.621                23                 -                    1.601            -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.245            -                    2.000                       2.000            591               6.835              

2038 3.311                -                    -                    86                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.397            -                    2.000                       2.000            565               5.962              

2039 3.311                139               -                    35                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.484            -                    2.000                       2.000            541               6.025              

2040 3.311                14                 128               39                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.492            -                    2.000                       2.000            517               6.009              

2041 3.311                53                 -                    361               -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.725            -                    2.000                       2.000            494               6.218              
2042 3.311                274               -                    124               -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.709            -                    2.000                       2.000            471               6.179              

2043 3.311                302               2.041            46                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       5.699            -                    2.000                       2.000            449               8.148              

2044 3.311                -                    -                    4                   -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.314            -                    2.000                       2.000            428               5.742              

2045 3.311                856               718               43                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.927            -                    2.000                       2.000            370               7.297              

2046 3.311                -                    -                    95                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.406            -                    2.000                       2.000            319               5.724              
2047 3.311                52                 36                 75                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.474            -                    2.000                       2.000            271               5.744              

2048 4.852                3                   6                   4                   -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.865            -                    2.000                       2.000            229               7.094              

2049 4.852                42                 84                 19                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.998            -                    2.000                       2.000            190               7.187              

2050 4.852                29                 54                 7                   -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.943            -                    2.000                       2.000            180               7.122              

2051 4.852                -                    -                    113               -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.966            -                    2.000                       2.000            161               7.126              

2052 4.852                -                    -                    1                   -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.854            -                    2.000                       2.000            152               7.005              
2053 4.852                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.852            -                    2.000                       2.000            90                 6.942              

2054 4.852                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.852            -                    2.000                       2.000            65                 6.917              

2055 4.852                69                 128               -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       5.049            -                    2.000                       2.000            40                 7.089              

2056 4.852                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.852            -                    2.000                       2.000            24                 6.876              

2057 4.852                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.852            -                    2.000                       2.000            23                 6.875              
2058 4.473                53                 2.041            -                    -                      -                    -                       -                          180               -                       6.747            -                    2.000                       2.000            22                 8.769              

2059 4.473                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.473            -                    2.000                       2.000            21                 6.494              

2060 4.473                61                 718               -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       5.252            -                    2.000                       2.000            20                 7.272              

2061 4.473                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.473            -                    2.000                       2.000            20                 6.492              

2062 4.473                29                 36                 -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.538            -                    2.000                       2.000            19                 6.557              

2063 4.473                -                    6                   163               -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.642            -                    2.000                       2.000            18                 6.660              
2064 4.473                -                    84                 524               -                      -                    -                       -                          -                    -                       5.082            -                    2.000                       2.000            17                 7.098              

2065 4.473                -                    54                 -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.527            -                    2.000                       2.000            16                 6.543              

2066 4.473                40                 -                    1                   -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.515            -                    2.000                       2.000            15                 6.530              

2067 4.473                131               -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       4.604            -                    2.000                       2.000            15                 6.619              

2068 3.141                22                 -                    211               -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.375            -                    2.000                       2.000            14                 5.388              
2069 3.141                120               -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.261            -                    2.000                       2.000            13                 5.274              

2070 3.141                129               128               17                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.415            -                    2.000                       2.000            12                 5.427              

2071 3.141                85                 -                    87                 -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.314            -                    2.000                       2.000            9                   5.322              

2072 3.141                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                          -                    -                       3.141            -                    2.000                       2.000            8                   5.149              

Totalen 178.562            4.352            9.473            5.022            -                      -                    4.000               -                          360               -                       201.769        275               119.912                   120.187        44.272          366.229          

mechanische riolering grondw ater maatregelen



  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 
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BTW, Totaal TABEL  13
Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2012

BTW op Investeringen BTW op jaarlijkse uitgaven
vrijverval gemalen persleiding milieumaatregelen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten BTW Totaal

jaar bouw kundig mech/elek investering verv. mech/elek investering verv. mech/elek invest. verleden
2013 138               19                 -                    -                    412               -                       34                 -                      603               10                 176               187               -                    789               

2014 138               19                 -                    -                    70                 -                       -                    -                      226               10                 177               187               -                    413               
2015 138               19                 -                    -                    70                 -                       -                    -                      226               10                 177               187               -                    414               

2016 138               19                 -                    -                    105               -                       -                    -                      261               10                 177               188               -                    449               
2017 138               19                 -                    -                    105               -                       -                    -                      261               10                 178               188               -                    449               

2018 138               -                    1                   31                 -                    -                       -                    -                      170               -                    178               178               -                    348               

2019 138               -                    16                 100               -                    -                       -                    -                      253               -                    178               178               -                    431               
2020 138               -                    10                 -                    -                    -                       -                    -                      148               -                    178               178               -                    326               

2021 138               8                   -                    0                   -                    -                       -                    -                      145               -                    178               178               -                    324               

2022 138               25                 -                    -                    -                    -                       -                    -                      163               -                    178               178               -                    341               

2023 151               4                   -                    40                 -                    -                       -                    -                      196               -                    178               178               -                    374               

2024 151               23                 -                    -                    -                    -                       -                    -                      174               -                    178               178               -                    352               

2025 151               25                 24                 3                   -                    -                       -                    -                      203               -                    178               178               -                    381               
2026 151               16                 -                    17                 -                    -                       -                    -                      184               -                    178               178               -                    362               

2027 151               -                    -                    -                    -                    -                       -                    -                      151               -                    178               178               -                    329               

2028 462               5                   388               2                   -                    -                       -                    -                      857               -                    178               178               -                    1.035            

2029 462               18                 -                    3                   -                    -                       -                    -                      484               -                    178               178               -                    662               

2030 462               63                 136               13                 -                    -                       -                    -                      674               -                    178               178               -                    852               
2031 462               3                   -                    1                   -                    -                       -                    -                      466               -                    178               178               -                    644               

2032 462               30                 7                   38                 -                    -                       -                    -                      537               -                    178               178               -                    715               

2033 498               22                 1                   -                    -                    -                       -                    -                      522               -                    178               178               -                    700               

2034 498               11                 16                 -                    -                    -                       -                    -                      525               -                    178               178               -                    703               

2035 498               -                    10                 3                   -                    -                       -                    -                      511               -                    178               178               -                    689               
2036 498               -                    -                    9                   -                    -                       -                    -                      507               -                    178               178               -                    685               

2037 498               4                   -                    304               -                    -                       -                    -                      807               -                    178               178               -                    985               

2038 629               -                    -                    16                 -                    -                       -                    -                      645               -                    178               178               -                    823               

2039 629               26                 -                    7                   -                    -                       -                    -                      662               -                    178               178               -                    840               

2040 629               3                   24                 7                   -                    -                       -                    -                      664               -                    178               178               -                    842               

2041 629               10                 -                    69                 -                    -                       -                    -                      708               -                    178               178               -                    886               
2042 629               52                 -                    24                 -                    -                       -                    -                      705               -                    178               178               -                    883               

2043 629               57                 388               9                   -                    -                       -                    -                      1.083            -                    178               178               -                    1.261            

2044 629               -                    -                    1                   -                    -                       -                    -                      630               -                    178               178               -                    808               

2045 629               163               136               8                   -                    -                       -                    -                      936               -                    178               178               -                    1.114            

2046 629               -                    -                    18                 -                    -                       -                    -                      647               -                    178               178               -                    825               
2047 629               10                 7                   14                 -                    -                       -                    -                      660               -                    178               178               -                    838               

2048 922               1                   1                   1                   -                    -                       -                    -                      924               -                    178               178               -                    1.102            

2049 922               8                   16                 4                   -                    -                       -                    -                      950               -                    178               178               -                    1.128            

2050 922               6                   10                 1                   -                    -                       -                    -                      939               -                    178               178               -                    1.117            

2051 922               -                    -                    22                 -                    -                       -                    -                      944               -                    178               178               -                    1.122            

2052 922               -                    -                    0                   -                    -                       -                    -                      922               -                    178               178               -                    1.100            
2053 922               -                    -                    -                    -                    -                       -                    -                      922               -                    178               178               -                    1.100            

2054 922               -                    -                    -                    -                    -                       -                    -                      922               -                    178               178               -                    1.100            

2055 922               13                 24                 -                    -                    -                       -                    -                      959               -                    178               178               -                    1.137            

2056 922               -                    -                    -                    -                    -                       -                    -                      922               -                    178               178               -                    1.100            

2057 922               -                    -                    -                    -                    -                       -                    -                      922               -                    178               178               -                    1.100            
2058 850               10                 388               -                    -                    -                       34                 -                      1.282            -                    178               178               -                    1.460            

2059 850               -                    -                    -                    -                    -                       -                    -                      850               -                    178               178               -                    1.028            

2060 850               12                 136               -                    -                    -                       -                    -                      998               -                    178               178               -                    1.176            

2061 850               -                    -                    -                    -                    -                       -                    -                      850               -                    178               178               -                    1.028            

2062 850               6                   7                   -                    -                    -                       -                    -                      862               -                    178               178               -                    1.040            

2063 850               -                    1                   31                 -                    -                       -                    -                      882               -                    178               178               -                    1.060            
2064 850               -                    16                 100               -                    -                       -                    -                      966               -                    178               178               -                    1.144            

2065 850               -                    10                 -                    -                    -                       -                    -                      860               -                    178               178               -                    1.038            

2066 850               8                   -                    0                   -                    -                       -                    -                      858               -                    178               178               -                    1.036            

2067 850               25                 -                    -                    -                    -                       -                    -                      875               -                    178               178               -                    1.053            

2068 597               4                   -                    40                 -                    -                       -                    -                      641               -                    178               178               -                    819               
2069 597               23                 -                    -                    -                    -                       -                    -                      620               -                    178               178               -                    798               

2070 597               25                 24                 3                   -                    -                       -                    -                      649               -                    178               178               -                    827               

2071 597               16                 -                    17                 -                    -                       -                    -                      630               -                    178               178               -                    808               

2072 597               -                    -                    -                    -                    -                       -                    -                      597               -                    178               178               -                    775               

Totalen 33.927          827               1.800            954               760               -                       68                 -                      38.336          52                 10.678          10.730          -                    49.066          

grondw ater maatregelen
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Kapitaallasten van nieuwe investeringen TOTAAL (lin eair, cumulatief) TABEL  14
bedragen x 1000 prijspeil 2012

vrijverval gemalen persleiding milieumaatregelen Totaal

jaar bouw kundig mech/el bouw kundig mech/el investering verv. m/e investering verv. m/e

2013 -                -                -                -                -                -                2.167            -                -                -                2.167            

2014 46                 6                   -                -                -                -                367               -                12                 -                431               
2015 91                 13                 -                -                -                -                367               -                11                 -                482               

2016 135               19                 -                -                -                -                550               -                11                 -                714               

2017 177               24                 -                -                -                -                550               -                10                 -                762               

2018 218               30                 -                -                -                -                -                -                10                 -                258               

2019 257               29                 1                   10                 -                -                -                -                10                 -                307               
2020 295               28                 9                   44                 -                -                -                -                9                   -                386               

2021 332               27                 15                 42                 -                -                -                -                9                   -                426               

2022 368               29                 14                 41                 -                -                -                -                9                   -                461               

2023 402               36                 14                 40                 -                -                -                -                9                   -                501               

2024 440               37                 13                 52                 -                -                -                -                8                   -                550               
2025 477               43                 12                 50                 -                -                -                -                8                   -                591               

2026 513               50                 25                 50                 -                -                -                -                8                   -                645               

2027 547               54                 24                 54                 -                -                -                -                7                   -                686               

2028 580               52                 23                 52                 -                -                -                -                7                   -                714               

2029 716               52                 236               51                 -                -                -                -                7                   -                1.063            
2030 849               56                 227               50                 -                -                -                -                7                   -                1.189            

2031 976               76                 293               53                 -                -                -                -                6                   -                1.404            

2032 1.100            74                 280               51                 -                -                -                -                6                   -                1.512            

2033 1.220            82                 272               62                 -                -                -                -                6                   -                1.642            
2034 1.347            87                 261               60                 -                -                -                -                6                   -                1.761            

2035 1.471            87                 254               58                 -                -                -                -                6                   -                1.876            

2036 1.590            84                 245               57                 -                -                -                -                5                   -                1.982            

2037 1.705            81                 234               58                 -                -                -                -                5                   -                2.085            

2038 1.817            80                 223               159               -                -                -                -                5                   -                2.284            
2039 1.968            77                 213               159               -                -                -                -                5                   -                2.423            

2040 2.115            84                 203               156               -                -                -                -                5                   -                2.562            

2041 2.256            82                 200               153               -                -                -                -                4                   -                2.695            

2042 2.393            82                 190               172               -                -                -                -                4                   -                2.840            

2043 2.525            97                 180               174               -                -                -                -                4                   -                2.979            
2044 2.652            113               280               171               -                -                -                -                4                   -                3.219            

2045 2.774            109               268               165               -                -                -                -                4                   -                3.320            

2046 2.893            160               295               162               -                -                -                -                3                   -                3.513            

2047 3.006            154               282               163               -                -                -                -                3                   -                3.609            
2048 3.116            152               272               162               -                -                -                -                3                   -                3.706            

2049 3.320            147               261               157               -                -                -                -                3                   -                3.888            

2050 3.518            145               254               152               -                -                -                -                3                   -                4.072            

2051 3.708            142               245               148               -                -                -                -                3                   -                4.245            

2052 3.891            137               234               150               -                -                -                -                3                   -                4.414            
2053 4.068            132               223               144               -                -                -                -                2                   -                4.570            

2054 4.230            126               213               139               -                -                -                -                -                -                4.707            

2055 4.385            120               203               134               -                -                -                -                -                -                4.842            

2056 4.535            119               200               129               -                -                -                -                -                -                4.982            

2057 4.680            113               190               124               -                -                -                -                -                -                5.106            
2058 4.819            108               180               119               -                -                -                -                -                -                5.226            

2059 4.929            107               280               113               -                -                -                -                12                 -                5.439            

2060 5.034            103               268               101               -                -                -                -                11                 -                5.518            

2061 5.135            103               295               97                 -                -                -                -                11                 -                5.641            

2062 5.233            99                 282               94                 -                -                -                -                10                 -                5.718            
2063 5.326            95                 272               90                 -                -                -                -                10                 -                5.793            

2064 5.415            91                 261               94                 -                -                -                -                10                 -                5.870            

2065 5.499            86                 254               124               -                -                -                -                9                   -                5.972            

2066 5.581            81                 245               119               -                -                -                -                9                   -                6.035            
2067 5.658            79                 234               113               -                -                -                -                9                   -                6.094            

2068 5.733            84                 223               109               -                -                -                -                9                   -                6.158            

2069 5.697            82                 213               118               -                -                -                -                8                   -                6.119            

2070 5.662            85                 203               114               -                -                -                -                8                   -                6.072            

2071 5.628            86                 200               109               -                -                -                -                8                   -                6.031            
2072 5.594            88                 190               111               -                -                -                -                7                   -                5.990            

Afschrijving lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair

Duur (jaar) 40                 40                 15                 40                 40                 15                 1                   15                 40                 15                 

Rente (%) 4,00              4,00              4,00              4,00              4,00              4,00              4,00              4,00              4,00              4,00              

mechanische riolering grondw ater maatregelen
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termij n via kapitaaldienst (lineaire afschrijving) CW rente 0,00% alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,6 25% per jaar indexeren SCENARIO 1 TABEL  15
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2012 Inflatie 1,63% BTW-dekking 100% kostendekkingsperiode: 2013 t/m 2072

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatievoorziening
nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW  O&E excl heff ing te dekken te dekken            tarief stijging in eur stijging in % eenheden dekking geindexeerde mutatie rente voorz. saldo

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid excl infl. corr excl inf l. corr excl inf l. corr (B) stand vorig jaar A-B *) 0,00%

2013 3.171            2.167            2.035            2.844            7.045            603               187               -                    7.834            261,01€        179,20€        -€              0,0% 30.016          5.379            5.509                   2.456-            3.053            
2014 1.191            431               2.039            2.841            5.310            226               187               32                 5.691            189,24€        179,20€        -€              0,0% 30.076          5.390            3.005                   302-               -                    2.703            

2015 1.191            482               2.043            2.830            5.354            226               187               32                 5.736            190,34€        179,20€        -€              0,0% 30.136          5.400            2.659                   336-               -                    2.324            

2016 1.374            714               2.047            2.787            5.548            261               188               31                 5.965            197,55€        179,20€        -€              0,0% 30.196          5.411            2.287                   554-               -                    1.733            
2017 1.374            762               2.051            2.503            5.315            261               188               31                 5.734            189,50€        179,20€        -€              0,0% 30.256          5.422            1.705                   312-               -                    1.393            

2018 893               258               2.000            2.374            4.631            170               178               30                 4.949            163,24€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            1.371                   484               -                    1.855            

2019 1.333            307               2.000            2.277            4.583            253               178               -                    5.015            165,41€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            1.825                   418               -                    2.243            

2020 778               386               2.000            2.125            4.510            148               178               -                    4.836            159,53€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            2.207                   596               -                    2.803            

2021 766               426               2.000            1.985            4.410            145               178               -                    4.733            156,13€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            2.759                   699               -                    3.458            
2022 855               461               2.000            1.793            4.253            163               178               -                    4.594            151,54€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            3.403                   839               -                    4.241            
2023 1.030            501               2.000            1.668            4.168            196               178               -                    4.542            149,83€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            4.174                   890               -                    5.064            

2024 916               550               2.000            1.540            4.090            174               178               -                    4.442            146,52€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            4.983                   991               -                    5.974            
2025 1.070            591               2.000            1.358            3.948            203               178               -                    4.329            142,81€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            5.878                   1.103            -                    6.981            
2026 969               645               2.000            1.209            3.854            184               178               -                    4.216            139,07€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            6.870                   1.217            -                    8.086            

2027 796               686               2.000            1.071            3.756            151               178               -                    4.086            134,77€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            7.957                   1.347            -                    9.304            
2028 4.508            714               2.000            932               3.646            857               178               -                    4.680            154,39€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            9.155                   752               -                    9.907            
2029 2.546            1.063            2.000            822               3.884            484               178               -                    4.546            149,95€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            9.749                   887               -                    10.636          

2030 3.545            1.189            2.000            791               3.979            674               178               -                    4.831            159,35€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            10.466                 602               -                    11.068          

2031 2.451            1.404            2.000            761               4.164            466               178               -                    4.808            158,60€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            10.891                 625               -                    11.515          

2032 2.825            1.512            2.000            727               4.238            537               178               -                    4.953            163,38€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            11.331                 480               -                    11.811          

2033 2.745            1.642            2.000            698               4.339            522               178               -                    5.039            166,21€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            11.622                 394               -                    12.016          

2034 2.761            1.761            2.000            670               4.430            525               178               -                    5.133            169,31€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            11.823                 300               -                    12.123          

2035 2.691            1.876            2.000            643               4.518            511               178               -                    5.207            171,77€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            11.929                 225               -                    12.155          
2036 2.668            1.982            2.000            616               4.598            507               178               -                    5.283            174,28€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            11.960                 149               -                    12.110          

2037 4.245            2.085            2.000            591               4.675            807               178               -                    5.659            186,68€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            11.916                 227-               -                    11.689          

2038 3.397            2.284            2.000            565               4.849            645               178               -                    5.672            187,11€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            11.502                 240-               -                    11.263          

2039 3.484            2.423            2.000            541               4.963            662               178               -                    5.803            191,42€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            11.082                 370-               -                    10.712          

2040 3.492            2.562            2.000            517               5.078            664               178               -                    5.920            195,28€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            10.541                 487-               -                    10.053          

2041 3.725            2.695            2.000            494               5.189            708               178               -                    6.075            200,37€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            9.893                   642-               -                    9.251            

2042 3.709            2.840            2.000            471               5.311            705               178               -                    6.194            204,31€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            9.103                   761-               -                    8.342            

2043 5.699            2.979            2.000            449               5.428            1.083            178               -                    6.689            220,64€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            8.208                   1.256-            -                    6.952            

2044 3.314            3.219            2.000            428               5.646            630               178               -                    6.454            212,90€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            6.841                   1.022-            -                    5.819            

2045 4.927            3.320            2.000            370               5.689            936               178               -                    6.803            224,42€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            5.726                   1.371-            -                    4.355            

2046 3.406            3.513            2.000            319               5.831            647               178               -                    6.656            219,57€        179,20€        -€              0,0% 30.316          5.433            4.286                   1.224-            -                    3.062            

2047 3.474            3.609            2.000            271               5.880            660               178               -                    6.718            221,60€        191,74€        12,54€          7,0% 30.316          5.813            3.013                   905-               -                    2.108            

2048 4.865            3.706            2.000            229               5.935            924               178               -                    7.037            232,13€        205,17€        13,42€          7,0% 30.316          6.220            2.074                   817-               -                    1.257            

2049 4.998            3.888            2.000            190               6.078            950               178               -                    7.206            237,68€        219,53€        14,36€          7,0% 30.316          6.655            1.236                   550-               -                    686               

2050 4.943            4.072            2.000            180               6.251            939               178               -                    7.368            243,04€        234,89€        15,37€          7,0% 30.316          7.121            675                      247-               -                    428               

2051 4.966            4.245            2.000            161               6.405            944               178               -                    7.527            248,28€        251,34€        16,44€          7,0% 30.316          7.620            421                      93                 -                    514               

2052 4.854            4.414            2.000            152               6.566            922               178               -                    7.666            252,87€        268,93€        17,59€          7,0% 30.316          8.153            506                      487               -                    993               

2053 4.852            4.570            2.000            90                 6.660            922               178               -                    7.760            255,97€        282,38€        13,45€          5,0% 30.316          8.561            977                      801               -                    1.777            

2054 4.852            4.707            2.000            65                 6.772            922               178               -                    7.872            259,66€        285,07€        2,69€            1,0% 30.316          8.642            1.749                   770               -                    2.519            

2055 5.049            4.842            2.000            40                 6.881            959               178               -                    8.019            264,51€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            2.479                   623               -                    3.102            

2056 4.852            4.982            2.000            24                 7.006            922               178               -                    8.106            267,38€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            3.052                   536               -                    3.588            

2057 4.852            5.106            2.000            23                 7.129            922               178               -                    8.229            271,45€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            3.531                   413               -                    3.944            

2058 6.747            5.226            2.000            22                 7.248            1.282            178               -                    8.708            287,23€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            3.881                   66-                 -                    3.815            

2059 4.473            5.439            2.000            21                 7.460            850               178               -                    8.488            280,00€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            3.754                   154               -                    3.908            

2060 5.252            5.518            2.000            20                 7.538            998               178               -                    8.714            287,42€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            3.846                   71-                 -                    3.774            

2061 4.473            5.641            2.000            20                 7.660            850               178               -                    8.688            286,60€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            3.714                   46-                 -                    3.667            

2062 4.538            5.718            2.000            19                 7.736            862               178               -                    8.776            289,49€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            3.609                   134-               -                    3.475            

2063 4.642            5.793            2.000            18                 7.811            882               178               -                    8.871            292,61€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            3.419                   229-               -                    3.190            

2064 5.082            5.870            2.000            17                 7.887            966               178               -                    9.030            297,87€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            3.139                   388-               -                    2.751            

2065 4.527            5.972            2.000            16                 7.988            860               178               -                    9.026            297,74€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            2.707                   384-               -                    2.323            

2066 4.515            6.035            2.000            15                 8.050            858               178               -                    9.086            299,70€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            2.286                   444-               -                    1.842            

2067 4.604            6.094            2.000            15                 8.108            875               178               -                    9.161            302,19€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            1.813                   519-               -                    1.294            

2068 3.375            6.158            2.000            14                 8.172            641               178               -                    8.991            296,57€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            1.273                   349-               -                    924               

2069 3.261            6.119            2.000            13                 8.132            620               178               -                    8.929            294,54€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            909                      287-               -                    622               

2070 3.415            6.072            2.000            12                 8.084            649               178               -                    8.911            293,93€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            612                      269-               -                    343               

2071 3.314            6.031            2.000            9                   8.039            630               178               -                    8.847            291,83€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            338                      205-               -                    133               

2072 3.141            5.990            2.000            8                   7.998            597               178               -                    8.773            289,39€        285,07€        -€              0,0% 30.316          8.642            131                      131-               -                    0-                   
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termij n via kapitaaldienst (lineaire afschrijving) CW rente 0,00% alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,6 25% per jaar indexeren SCENARIO 2 TABEL  16
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2012 Inflatie 1,63% BTW-dekking 100% kostendekkingsperiode: 2013 t/m 2072

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatievoorziening
nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW  O&E excl heffing te dekken te dekken            tarief stijging in eur stijging in % eenheden dekking geindexeerde mutatie rente voorz. saldo

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr (B) stand vorig jaar A-B *) 0,00%

2013 3.171            2.167            2.035            2.844            7.045            603               187               -                    7.834            261,01€        170,25€        8,95-€            -5,0% 30.016          5.110            5.509                   2.724-            2.785            
2014 1.191            431               2.039            2.841            5.310            226               187               32                 5.691            189,24€        170,25€        -€              0,0% 30.076          5.120            2.740                   571-               -                    2.169            

2015 1.191            482               2.043            2.830            5.354            226               187               32                 5.736            190,34€        170,25€        -€              0,0% 30.136          5.131            2.134                   605-               -                    1.529            

2016 1.374            714               2.047            2.787            5.548            261               188               31                 5.965            197,55€        170,25€        -€              0,0% 30.196          5.141            1.505                   824-               -                    680               
2017 1.374            762               2.051            2.503            5.315            261               188               31                 5.734            189,50€        170,25€        -€              0,0% 30.256          5.151            669                      583-               -                    87                 

2018 893               258               2.000            2.374            4.631            170               178               30                 4.949            163,24€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            85                        213               -                    298               

2019 1.333            307               2.000            2.277            4.583            253               178               -                    5.015            165,41€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            293                      147               -                    440               
2020 778               386               2.000            2.125            4.510            148               178               -                    4.836            159,53€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            433                      325               -                    758               

2021 766               426               2.000            1.985            4.410            145               178               -                    4.733            156,13€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            746                      428               -                    1.174            
2022 855               461               2.000            1.793            4.253            163               178               -                    4.594            151,54€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            1.155                   567               -                    1.722            
2023 1.030            501               2.000            1.668            4.168            196               178               -                    4.542            149,83€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            1.695                   619               -                    2.314            

2024 916               550               2.000            1.540            4.090            174               178               -                    4.442            146,52€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            2.277                   719               -                    2.996            

2025 1.070            591               2.000            1.358            3.948            203               178               -                    4.329            142,81€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            2.948                   832               -                    3.780            
2026 969               645               2.000            1.209            3.854            184               178               -                    4.216            139,07€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            3.720                   945               -                    4.665            

2027 796               686               2.000            1.071            3.756            151               178               -                    4.086            134,77€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            4.591                   1.076            -                    5.666            

2028 4.508            714               2.000            932               3.646            857               178               -                    4.680            154,39€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            5.575                   481               -                    6.056            
2029 2.546            1.063            2.000            822               3.884            484               178               -                    4.546            149,95€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            5.960                   615               -                    6.575            

2030 3.545            1.189            2.000            791               3.979            674               178               -                    4.831            159,35€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            6.470                   331               -                    6.800            

2031 2.451            1.404            2.000            761               4.164            466               178               -                    4.808            158,60€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            6.692                   353               -                    7.045            

2032 2.825            1.512            2.000            727               4.238            537               178               -                    4.953            163,38€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            6.932                   208               -                    7.141            
2033 2.745            1.642            2.000            698               4.339            522               178               -                    5.039            166,21€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            7.026                   122               -                    7.149            

2034 2.761            1.761            2.000            670               4.430            525               178               -                    5.133            169,31€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            7.035                   28                 -                    7.063            

2035 2.691            1.876            2.000            643               4.518            511               178               -                    5.207            171,77€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            6.950                   46-                 -                    6.904            
2036 2.668            1.982            2.000            616               4.598            507               178               -                    5.283            174,28€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            6.794                   122-               -                    6.672            
2037 4.245            2.085            2.000            591               4.675            807               178               -                    5.659            186,68€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            6.565                   498-               -                    6.067            

2038 3.397            2.284            2.000            565               4.849            645               178               -                    5.672            187,11€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            5.970                   511-               -                    5.459            

2039 3.484            2.423            2.000            541               4.963            662               178               -                    5.803            191,42€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            5.371                   642-               -                    4.730            

2040 3.492            2.562            2.000            517               5.078            664               178               -                    5.920            195,28€        170,25€        -€              0,0% 30.316          5.161            4.654                   759-               -                    3.895            

2041 3.725            2.695            2.000            494               5.189            708               178               -                    6.075            200,37€        177,91€        7,66€            4,5% 30.316          5.394            3.833                   681-               -                    3.152            

2042 3.709            2.840            2.000            471               5.311            705               178               -                    6.194            204,31€        185,92€        8,01€            4,5% 30.316          5.636            3.102                   558-               -                    2.544            

2043 5.699            2.979            2.000            449               5.428            1.083            178               -                    6.689            220,64€        194,28€        8,37€            4,5% 30.316          5.890            2.503                   799-               -                    1.704            

2044 3.314            3.219            2.000            428               5.646            630               178               -                    6.454            212,90€        203,03€        8,74€            4,5% 30.316          6.155            1.677                   299-               -                    1.378            

2045 4.927            3.320            2.000            370               5.689            936               178               -                    6.803            224,42€        212,16€        9,14€            4,5% 30.316          6.432            1.356                   372-               -                    984               

2046 3.406            3.513            2.000            319               5.831            647               178               -                    6.656            219,57€        221,71€        9,55€            4,5% 30.316          6.721            968                      65                 -                    1.033            

2047 3.474            3.609            2.000            271               5.880            660               178               -                    6.718            221,60€        231,69€        9,98€            4,5% 30.316          7.024            1.017                   306               -                    1.323            

2048 4.865            3.706            2.000            229               5.935            924               178               -                    7.037            232,13€        242,11€        10,43€          4,5% 30.316          7.340            1.302                   303               -                    1.604            

2049 4.998            3.888            2.000            190               6.078            950               178               -                    7.206            237,68€        242,11€        -€              0,0% 30.316          7.340            1.579                   134               -                    1.713            

2050 4.943            4.072            2.000            180               6.251            939               178               -                    7.368            243,04€        242,11€        -€              0,0% 30.316          7.340            1.685                   28-                 -                    1.657            

2051 4.966            4.245            2.000            161               6.405            944               178               -                    7.527            248,28€        242,11€        -€              0,0% 30.316          7.340            1.631                   187-               -                    1.444            

2052 4.854            4.414            2.000            152               6.566            922               178               -                    7.666            252,87€        246,95€        4,84€            2,0% 30.316          7.487            1.421                   179-               -                    1.241            

2053 4.852            4.570            2.000            90                 6.660            922               178               -                    7.760            255,97€        251,89€        4,94€            2,0% 30.316          7.636            1.221                   124-               -                    1.098            

2054 4.852            4.707            2.000            65                 6.772            922               178               -                    7.872            259,66€        256,93€        5,04€            2,0% 30.316          7.789            1.080                   83-                 -                    998               

2055 5.049            4.842            2.000            40                 6.881            959               178               -                    8.019            264,51€        262,07€        5,14€            2,0% 30.316          7.945            982                      74-                 -                    908               

2056 4.852            4.982            2.000            24                 7.006            922               178               -                    8.106            267,38€        267,31€        5,24€            2,0% 30.316          8.104            893                      2-                   -                    891               

2057 4.852            5.106            2.000            23                 7.129            922               178               -                    8.229            271,45€        272,66€        5,35€            2,0% 30.316          8.266            877                      37                 -                    914               

2058 6.747            5.226            2.000            22                 7.248            1.282            178               -                    8.708            287,23€        278,11€        5,45€            2,0% 30.316          8.431            899                      276-               -                    623               

2059 4.473            5.439            2.000            21                 7.460            850               178               -                    8.488            280,00€        283,67€        5,56€            2,0% 30.316          8.600            613                      111               -                    724               

2060 5.252            5.518            2.000            20                 7.538            998               178               -                    8.714            287,42€        289,35€        5,67€            2,0% 30.316          8.772            713                      58                 -                    771               

2061 4.473            5.641            2.000            20                 7.660            850               178               -                    8.688            286,60€        295,13€        5,79€            2,0% 30.316          8.947            759                      259               -                    1.017            

2062 4.538            5.718            2.000            19                 7.736            862               178               -                    8.776            289,49€        295,13€        -€              0,0% 30.316          8.947            1.001                   171               -                    1.172            

2063 4.642            5.793            2.000            18                 7.811            882               178               -                    8.871            292,61€        295,13€        -€              0,0% 30.316          8.947            1.153                   77                 -                    1.230            

2064 5.082            5.870            2.000            17                 7.887            966               178               -                    9.030            297,87€        295,13€        -€              0,0% 30.316          8.947            1.210                   83-                 -                    1.127            

2065 4.527            5.972            2.000            16                 7.988            860               178               -                    9.026            297,74€        295,13€        -€              0,0% 30.316          8.947            1.109                   79-                 -                    1.030            

2066 4.515            6.035            2.000            15                 8.050            858               178               -                    9.086            299,70€        295,13€        -€              0,0% 30.316          8.947            1.014                   138-               -                    875               

2067 4.604            6.094            2.000            15                 8.108            875               178               -                    9.161            302,19€        295,13€        -€              0,0% 30.316          8.947            861                      214-               -                    648               

2068 3.375            6.158            2.000            14                 8.172            641               178               -                    8.991            296,57€        295,13€        -€              0,0% 30.316          8.947            637                      43-                 -                    594               

2069 3.261            6.119            2.000            13                 8.132            620               178               -                    8.929            294,54€        295,13€        -€              0,0% 30.316          8.947            584                      18                 -                    602               

2070 3.415            6.072            2.000            12                 8.084            649               178               -                    8.911            293,93€        290,18€        4,96-€            -1,7% 30.316          8.797            593                      114-               -                    479               

2071 3.314            6.031            2.000            9                   8.039            630               178               -                    8.847            291,83€        285,30€        4,87-€            -1,7% 30.316          8.649            471                      198-               -                    273               

2072 3.141            5.990            2.000            8                   7.998            597               178               -                    8.773            289,39€        280,51€        4,79-€            -1,7% 30.316          8.504            269                      269-               -                    0-                   



  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 

 

19

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termij n via kapitaaldienst (lineaire afschrijving) CW rente 0,00% alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,6 25% per jaar indexeren SCENARIO 3 TABEL  17
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2012 Inflatie 1,63% BTW-dekking 100% kostendekkingsperiode: 2013 t/m 2072

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatievoorziening
nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW  O&E excl heff ing te dekken te dekken            tarief stijging in eur stijging in % eenheden dekking geindexeerde mutatie rente voorz. saldo

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr (B) stand vorig jaar A-B *) 0,00%

2013 3.171            2.167            2.035            2.844            7.045            603               187               -                    7.834            261,01€        176,51€        2,69-€            -1,5% 30.016          5.298            5.509                   2.536-            2.973            
2014 1.191            431               2.039            2.841            5.310            226               187               32                 5.691            189,24€        173,86€        2,65-€            -1,5% 30.076          5.229            2.925                   462-               -                    2.463            

2015 1.191            482               2.043            2.830            5.354            226               187               32                 5.736            190,34€        171,26€        2,61-€            -1,5% 30.136          5.161            2.423                   575-               -                    1.848            

2016 1.374            714               2.047            2.787            5.548            261               188               31                 5.965            197,55€        168,69€        2,57-€            -1,5% 30.196          5.094            1.819                   872-               -                    947               
2017 1.374            762               2.051            2.503            5.315            261               188               31                 5.734            189,50€        166,16€        2,53-€            -1,5% 30.256          5.027            932                      706-               -                    226               

2018 893               258               2.000            2.374            4.631            170               178               30                 4.949            163,24€        163,66€        2,49-€            -1,5% 30.316          4.962            222                      13                 -                    235               

2019 1.333            307               2.000            2.277            4.583            253               178               -                    5.015            165,41€        161,21€        2,45-€            -1,5% 30.316          4.887            231                      127-               -                    104               
2020 778               386               2.000            2.125            4.510            148               178               -                    4.836            159,53€        158,79€        2,42-€            -1,5% 30.316          4.814            102                      22-                 -                    80                 

2021 766               426               2.000            1.985            4.410            145               178               -                    4.733            156,13€        156,41€        2,38-€            -1,5% 30.316          4.742            79                        9                   -                    87                 

2022 855               461               2.000            1.793            4.253            163               178               -                    4.594            151,54€        154,06€        2,35-€            -1,5% 30.316          4.671            86                        77                 -                    162               
2023 1.030            501               2.000            1.668            4.168            196               178               -                    4.542            149,83€        151,75€        2,31-€            -1,5% 30.316          4.601            160                      58                 -                    218               

2024 916               550               2.000            1.540            4.090            174               178               -                    4.442            146,52€        149,48€        2,28-€            -1,5% 30.316          4.532            215                      90                 -                    304               

2025 1.070            591               2.000            1.358            3.948            203               178               -                    4.329            142,81€        147,23€        2,24-€            -1,5% 30.316          4.464            299                      134               -                    433               

2026 969               645               2.000            1.209            3.854            184               178               -                    4.216            139,07€        145,03€        2,21-€            -1,5% 30.316          4.397            426                      181               -                    607               

2027 796               686               2.000            1.071            3.756            151               178               -                    4.086            134,77€        148,22€        3,19€            2,2% 30.316          4.493            597                      408               -                    1.005            
2028 4.508            714               2.000            932               3.646            857               178               -                    4.680            154,39€        151,48€        3,26€            2,2% 30.316          4.592            989                      88-                 -                    901               

2029 2.546            1.063            2.000            822               3.884            484               178               -                    4.546            149,95€        154,81€        3,33€            2,2% 30.316          4.693            886                      147               -                    1.034            

2030 3.545            1.189            2.000            791               3.979            674               178               -                    4.831            159,35€        158,22€        3,41€            2,2% 30.316          4.796            1.017                   34-                 -                    983               
2031 2.451            1.404            2.000            761               4.164            466               178               -                    4.808            158,60€        161,70€        3,48€            2,2% 30.316          4.902            967                      94                 -                    1.061            

2032 2.825            1.512            2.000            727               4.238            537               178               -                    4.953            163,38€        165,25€        3,56€            2,2% 30.316          5.010            1.044                   57                 -                    1.101            
2033 2.745            1.642            2.000            698               4.339            522               178               -                    5.039            166,21€        168,89€        3,64€            2,2% 30.316          5.120            1.083                   81                 -                    1.164            
2034 2.761            1.761            2.000            670               4.430            525               178               -                    5.133            169,31€        172,60€        3,72€            2,2% 30.316          5.233            1.146                   100               -                    1.246            

2035 2.691            1.876            2.000            643               4.518            511               178               -                    5.207            171,77€        176,40€        3,80€            2,2% 30.316          5.348            1.226                   140               -                    1.366            

2036 2.668            1.982            2.000            616               4.598            507               178               -                    5.283            174,28€        180,28€        3,88€            2,2% 30.316          5.465            1.344                   182               -                    1.527            
2037 4.245            2.085            2.000            591               4.675            807               178               -                    5.659            186,68€        184,25€        3,97€            2,2% 30.316          5.586            1.502                   74-                 -                    1.428            

2038 3.397            2.284            2.000            565               4.849            645               178               -                    5.672            187,11€        188,30€        4,05€            2,2% 30.316          5.709            1.406                   36                 -                    1.442            

2039 3.484            2.423            2.000            541               4.963            662               178               -                    5.803            191,42€        192,45€        4,14€            2,2% 30.316          5.834            1.419                   31                 -                    1.450            

2040 3.492            2.562            2.000            517               5.078            664               178               -                    5.920            195,28€        196,68€        4,23€            2,2% 30.316          5.963            1.427                   43                 -                    1.469            

2041 3.725            2.695            2.000            494               5.189            708               178               -                    6.075            200,37€        201,01€        4,33€            2,2% 30.316          6.094            1.446                   19                 -                    1.465            

2042 3.709            2.840            2.000            471               5.311            705               178               -                    6.194            204,31€        205,43€        4,42€            2,2% 30.316          6.228            1.441                   34                 -                    1.475            

2043 5.699            2.979            2.000            449               5.428            1.083            178               -                    6.689            220,64€        209,95€        4,52€            2,2% 30.316          6.365            1.452                   324-               -                    1.127            

2044 3.314            3.219            2.000            428               5.646            630               178               -                    6.454            212,90€        214,57€        4,62€            2,2% 30.316          6.505            1.109                   51                 -                    1.160            

2045 4.927            3.320            2.000            370               5.689            936               178               -                    6.803            224,42€        219,29€        4,72€            2,2% 30.316          6.648            1.141                   156-               -                    986               

2046 3.406            3.513            2.000            319               5.831            647               178               -                    6.656            219,57€        224,11€        4,82€            2,2% 30.316          6.794            970                      138               -                    1.108            

2047 3.474            3.609            2.000            271               5.880            660               178               -                    6.718            221,60€        229,04€        4,93€            2,2% 30.316          6.944            1.090                   226               -                    1.316            
2048 4.865            3.706            2.000            229               5.935            924               178               -                    7.037            232,13€        234,08€        5,04€            2,2% 30.316          7.096            1.295                   59                 -                    1.354            

2049 4.998            3.888            2.000            190               6.078            950               178               -                    7.206            237,68€        239,23€        5,15€            2,2% 30.316          7.252            1.332                   47                 -                    1.379            

2050 4.943            4.072            2.000            180               6.251            939               178               -                    7.368            243,04€        244,49€        5,26€            2,2% 30.316          7.412            1.357                   44                 -                    1.401            

2051 4.966            4.245            2.000            161               6.405            944               178               -                    7.527            248,28€        249,87€        5,38€            2,2% 30.316          7.575            1.379                   48                 -                    1.427            

2052 4.854            4.414            2.000            152               6.566            922               178               -                    7.666            252,87€        255,37€        5,50€            2,2% 30.316          7.742            1.404                   76                 -                    1.480            

2053 4.852            4.570            2.000            90                 6.660            922               178               -                    7.760            255,97€        260,99€        5,62€            2,2% 30.316          7.912            1.456                   152               -                    1.608            

2054 4.852            4.707            2.000            65                 6.772            922               178               -                    7.872            259,66€        266,73€        5,74€            2,2% 30.316          8.086            1.583                   214               -                    1.797            

2055 5.049            4.842            2.000            40                 6.881            959               178               -                    8.019            264,51€        272,60€        5,87€            2,2% 30.316          8.264            1.768                   245               -                    2.013            

2056 4.852            4.982            2.000            24                 7.006            922               178               -                    8.106            267,38€        278,59€        6,00€            2,2% 30.316          8.446            1.981                   340               -                    2.321            

2057 4.852            5.106            2.000            23                 7.129            922               178               -                    8.229            271,45€        284,72€        6,13€            2,2% 30.316          8.632            2.284                   403               -                    2.686            

2058 6.747            5.226            2.000            22                 7.248            1.282            178               -                    8.708            287,23€        287,49€        2,76€            1,0% 30.316          8.715            2.643                   8                   -                    2.651            
2059 4.473            5.439            2.000            21                 7.460            850               178               -                    8.488            280,00€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            2.609                   227               -                    2.836            

2060 5.252            5.518            2.000            20                 7.538            998               178               -                    8.714            287,42€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            2.791                   2                   -                    2.792            

2061 4.473            5.641            2.000            20                 7.660            850               178               -                    8.688            286,60€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            2.748                   27                 -                    2.775            

2062 4.538            5.718            2.000            19                 7.736            862               178               -                    8.776            289,49€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            2.730                   61-                 -                    2.670            

2063 4.642            5.793            2.000            18                 7.811            882               178               -                    8.871            292,61€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            2.627                   155-               -                    2.472            

2064 5.082            5.870            2.000            17                 7.887            966               178               -                    9.030            297,87€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            2.432                   315-               -                    2.117            

2065 4.527            5.972            2.000            16                 7.988            860               178               -                    9.026            297,74€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            2.083                   311-               -                    1.772            

2066 4.515            6.035            2.000            15                 8.050            858               178               -                    9.086            299,70€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            1.744                   370-               -                    1.374            

2067 4.604            6.094            2.000            15                 8.108            875               178               -                    9.161            302,19€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            1.352                   446-               -                    906               

2068 3.375            6.158            2.000            14                 8.172            641               178               -                    8.991            296,57€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            892                      275-               -                    616               

2069 3.261            6.119            2.000            13                 8.132            620               178               -                    8.929            294,54€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            606                      214-               -                    393               
2070 3.415            6.072            2.000            12                 8.084            649               178               -                    8.911            293,93€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            386                      195-               -                    191               

2071 3.314            6.031            2.000            9                   8.039            630               178               -                    8.847            291,83€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            188                      132-               -                    56                 

2072 3.141            5.990            2.000            8                   7.998            597               178               -                    8.773            289,39€        287,49€        -€              0,0% 30.316          8.715            55                        58-                 -                    2-                   
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Bijlage 5: Gewenst kwaliteitsniveau 2017 voor rioleringstaken in Den Helder 
 
Doel 1 Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 
Functionele eisen Maatstaven Toetsinstrument 
1a  Nieuwe percelen binnen en buiten 

de bebouwde kom moeten op de 
riolering worden aangesloten, 
tenzij dit niet doelmatig is 

Alle percelen zijn voorzien van een aansluiting op 
gemeentelijke riolering. Andere systemen zijn 
toegestaan mits eenzelfde graad van 
milieubescherming wordt bereikt. De perceeleigenaar 
heeft zorgplicht. 

Registratie 
 

1b De toestand van objecten moet 
voldoen aan kwaliteitseisen 

A Waterdichtheid en stabiliteit van riolen moeten 
voldoen aan de kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de 
geïnspecteerde objecten voldoet aan de gestelde eisen 

Afwijkingen t.o.v. de 
GRP kwaliteit volgens 
bijlage 6  

  B Toestand beoordeeld volgens NEN 3398 Conform maatstaf 
1c Geen ongewenste lozingen op de 

riolering 
Uitvoering van toezicht en handhaving door bevoegd 
gezag na klachten/meldingen 

Controle, handhaving en 
registratie door de 
afdeling Handhaving 

1d De afvoercapaciteit moet voldoende 
zijn om het aanbod van afvalwater 
tijdens droog weer te kunnen 
verwerken 

Het stelselontwerp moet zijn volgens de Leidraad 
Riolering, deel B “ontwerpgrondslagen” 

Hydraulische 
berekening 

1e Het afvalwater moet zonder 
overmatige aanrotting de RWZI 
bereiken 

A Verloren berging in het stelsel niet groter dan 5% 
van de theoretische onderdrempelberging 
B De theoretische ledigingstijd is maximaal 15 uur 

Hydraulische 
berekening 

1f De afstroming moet voldoen aan 
kwaliteitseisen 

A Afstromingcondities moeten voldoen aan 
kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de objecten voldoet 
aan de gestelde eisen 

A Afwijkingen t.o.v. de 
GRP kwaliteit volgens 
bijlage 6 

  B Toestand beoordeeld volgens NEN 3398 B conform maatstaf 
  C Inslagpeil van gemalen onder de binnenonderkant 

van het laagst inkomend riool. 
C Inventarisatie 

  D Lozingspunt van persleidingen en drukleidingen zo 
mogelijk in of zo dicht mogelijk bij rioolgemalen 

D Inventarisatie 

  E Vrijvervalriolering wordt gemiddeld 1x per 10 jaar 
gereinigd, tenzij wordt aangetoond, dat dit niet nodig is 

E Zie maatstaf 

1g De vuilemissie op oppervlaktewater 
moet voldoen aan kwaliteitseisen 

Afspraken volgens Afvalwaterakkoord 2008 Afvalwaterakkoord 
2008  

1h De bedrijfszekerheid van objecten 
waarin mechanisch elektrische 
installaties aanwezig zijn, moet 
voldoen aan kwaliteitseisen 

A storingen van drukrioleringspompunits moeten 
binnen 4 uur zijn opgeheven 
B storingen van rioolgemalen moeten binnen 8 uur zijn 
opgeheven 

Registratie 
 
Registratie 

1i Stankoverlast uit de riolering moet 
worden voorkomen 

Het aantal klachten per jaar over stankhinder dient 
beperkt te blijven tot maximaal 52 

Registratie 

1j Overlast tijdens werkzaamheden 
aan de riolering moet worden 
beperkt 

A gestructureerde afstemming met burgers, bedrijven 
en andere overheden 
B geen verkeersomleidingen door woongebieden 

A Procedure voor 
afstemming 
B Procedure 

  C aantal klachten per jaar maximaal 52 C Waarnemingen en 
meldingen 

    

Doel 2 Zorgen voor inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater (buiten de bebouwde kom) 
Functionele eisen Maatstaven Toetsinstrument 
2a  Bestaande percelen buiten de 

bebouwde kom zijn op de riolering 
aangesloten, tenzij dit niet 
doelmatig is 

Voor 1.1.2014 nieuwe ontheffing aanvragen bij de 
provincie. 

Registratie van percelen 

2b De bedrijfszekerheid van objecten 
waarin mechanisch elektrische 
installaties aanwezig zijn, moet 
voldoen aan kwaliteitseisen  

Planmatig onderhoud uit te voeren volgens de 
specificaties van de leverancier 

Onderhoudshandboeken 
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Doel 3 Zorgen voor inzameling en verwerking van hemelwater 
Functionele eisen Maatstaven Toetsinstrument 
3a  Bestaande bebouwing: de gemeente 

heeft zorgplicht in de openbare 
ruimte  

Hemelwater afkomstig van particuliere percelen wordt 
via gemeentelijke riolering getransporteerd naar een 
afleveringspunt 

Beheersysteem 

3b Nieuwbouw: de perceeleigenaar 
heeft zorgplicht voor het perceel en 
de staat van de bebouwing 

A De perceelseigenaar voorziet in de afvoer van 
hemelwater door directe aansluiting op 
oppervlaktewater of infiltratie in de bodem, tenzij 
afvoer via gemeentelijke riolering doelmatiger is 

A watertoets. 
Bouwbesluit, gem. 
bouwverordening  

3c Beheerfase: de gezamenlijke 
afvoercapaciteit van gemeentelijke 
riolering en wegverharding moet 
voldoende zijn om het aanbod van 
hemelwater bij hevige neerslag te 
verwerken 

A Tot 1.1.2014: bij maximaal 10% van de putten wordt 
theoretisch water op straat geaccepteerd, gedurende 
meer dan 30 minuten én hoger dan 0,10 m boven de 
putdekselhoogte. De gehanteerde genormaliseerde 
regenbui heeft een historische frequentie van optreden 
van gemiddeld 1x/2 jaar (bui 8 volgens Leidraad 
Riolering) 

A Hydraulische 
berekening 
NB Dit geldt zowel voor 
gemengde riolering als 
regenwaterriolering 

  B Vanaf 1.1.2014: een nieuwe nog vast te stellen 
maatstaf voor wateroverlast, die is gebaseerd op de 
werkelijke situatie 

B Waarnemingen en 
klachten / raadsbesluit 
Stedelijke Wateropgave 
Den Helder 

3d Plan-/ontwerpfase: de 
gezamenlijke afvoercapaciteit van 
gemeentelijke riolering en 
wegverharding moet voldoende 
zijn om het aanbod van 
hemelwater bij hevige neerslag te 
verwerken (nieuwbouw) 

A Ontwerp en inrichting van riolering en openbare 
verharding zodanig, dat tijdens neerslag de 
verkeersveiligheid niet in gevaar komt (max. 1x/2 jaar 
wordt toegestaan). Extreme overlast waarbij materiële 
schade aan gebouwen optreedt, moet worden 
voorkomen. Uitgezonderd zijn die extreme situaties, 
waarbij het waterschap niet aan zijn zorgplicht voor het 
oppervlaktewatersysteem kan voldoen  

A Ontwerp- en 
inrichtingsplan 
 
NB Dit geldt zowel voor 
gemengde riolering als 
regenwaterriolering 
 

3e 
 

De toestand van objecten moet 
voldoen aan kwaliteitseisen 

A Waterdichtheid en stabiliteit van riolen moeten 
voldoen aan de kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de 
geïnspecteerde objecten voldoet aan de gestelde eisen 

A Afwijkingen t.o.v. de 
GRP kwaliteit volgens 
bijlage 6 

  B Toestand beoordeeld volgens NEN 3398 B Conform maatstaf 
3f 
 

Geen ongewenste lozingen op de 
riolering 

Uitvoering van toezicht en handhaving door bevoegd 
gezag na klachten/meldingen 

Controle, handhaving en 
registratie door de 
afdeling Handhaving 

3g De afstroming moet voldoen aan 
kwaliteitseisen 

A Afstromingcondities moeten voldoen aan 
kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de geïnspecteerde 
objecten voldoet aan de gestelde eisen 

A Afwijkingen t.o.v. de 
GRP kwaliteit volgens 
bijlage 6 en beoordeeld 
volgens NEN 3398 

  B Toestand beoordeeld volgens NEN 3398 B Conform maatstaf 
3h De instroming in riolen via kolken 

moet ongehinderd plaatsvinden 
 

Plasvorming bij kolken wordt toegestaan, tenzij de 
verkeersveiligheid in het geding is 

Wegeninspectie en 
registratie van 
meldingen 

A Beleidsnotitie HHNK: omgaan met regenwater en 
riolering 
 

3i 
 
 
 

De vuiluitworp uit 
regenwaterriolering moet voldoen 
aan kwaliteitseisen 

 

Conform maatstaf 

Doel 4 Zorgen voor een grondwaterregime, waarbij de bestemming van de bebouwde omgeving niet 
wordt belemmerd 
Functionele eisen Maatstaven Toetsinstrument 
4a De perceeleigenaar heeft zorgplicht 

voor de staat van de bebouwing 
A De perceeleigenaar zorg ervoor dat zijn gebouw 
voldoet aan de wensen die hij zelf bovenop de 
bouwregelgeving heeft gesteld 

A Bouwbesluit, 
gemeentelijke 
bouwverordening  

4b  De gemeente heeft zorgplicht 
(inspanningsverplichting) voor het 
beperken van optredende 
structurele overlast binnen de 
bebouwde kom ten gevolge van de 
daar optredende grondwaterstand  

A Beleid nader vast te stellen 
 
 

Peilregistratie. 
Komgrens volgens 
Wegennet 15.10.1987 
Registratie van 
meldingen 

4c De toestand van objecten moet 
voldoen aan kwaliteitseisen 

A Waterdichtheid en stabiliteit van drainage riolen 
moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Minimaal 80% 
van de geïnspecteerde objecten voldoet aan de gestelde 
eisen 

Afwijkingen t.o.v. de 
GRP kwaliteit volgens 
bijlage 6  

  B Toestand beoordeeld volgens NEN 3398 Conform maatstaf 
 

   2 
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Doel 5 Doelmatig beheer van de riolering, die voor de zorgtaken wordt ingezet 
Functionele eisen Maatstaven Toetsinstrument 
5a De uitvoering van de zorgtaken 

wordt afgestemd met andere 
gemeentetaken  

A Een duidelijke overlegstructuur in de 
werkorganisatie 
B De interne formatie is gericht op zelf uitvoeren van 
de zorgtaken. Specialistische taken en werkzaamheden, 
die zich incidenteel voordoen, worden uitbesteed 

2 jaarlijkse evaluatie 
 
2 jaarlijkse evaluatie 

  C Opstellen van een rioleringsbeheerplan   
5b  Rioolvervangingen  zoveel mogelijk 

in combinatie met wegonderhoud 
Afstemming toestandsbeoordeling met wegenbeheer Procedure afspraken 

5c Bij de invulling van de 
hemelwaterzorgplicht wordt 
rekening gehouden met de 
wettelijke voorkeursvolgorde 

Voorkeursvolgorde wordt op planniveau meegenomen. 
Concrete invulling is afhankelijk van de lokale situatie. 
De gemeente maakt een keuze in overleg met 
belanghebbenden  

Aanwezigheid 
denkkader in planopzet 

5d De gebruikers van de riolering 
moeten bekend zijn 

A Controleerbare afstemming tussen de afdeling 
Stadsbeheer en het ingenieursbureau 

Registratie van 
aansluitingen 

  B Alle registraties actueel; doorlooptijd gegevens 
maximaal 6 maanden 

 

5e Inzicht in de toestand en het 
functioneren van de leidingstelsels 

A Directe beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle 
leidinggegevens, inclusief huisaansluitingen 

A Waarneming 
 

  B Tv- camera inspectiegegevens van 25% van de  
leidingen aanwezig, met uitzondering van 
drainagesystemen met een diameter kleiner dan 200 
mm 

B Rapportage 
 

  C Inspectiegegevens leidingen niet ouder dan 15 jaar C Rapportage 
  D Doorlooptijd verwerken revisiegegevens maximaal 6 

maanden 
D Rapportage 
 

  E Er is een adequaat monitoringssysteem voor de 
vrijvervalriolering operationeel 

E monitoringsplan 
riolering 

  F Periodiek monitoren en beoordelen  E rioleringsbeheerplan 
  G Overzichtstekening rioleringsssyteem met 

lozingspunten op oppervlaktewater 1x per jaar naar 
HHNK 

Conform maatstaf 

5f Inzicht in de optredende 
grondwaterstand 

A Er is een adequaat grondwatermeetnet operationeel A grondwater- 
monitoringsplan 

  B Periodiek monitoren en beoordelen van de 
grondwaterstanden 

B rioleringsbeheerplan 

5g Er moet sprake zijn van een 
klantgerichte werkwijze 

A Behandeling van klachten en een reactie binnen 24 
uur 

A Klachtenregistratie 

  B Diverse mogelijkheden voor klachten (e-mail, 
schriftelijk, telefonisch) 

B Interne procedure 
 

  C Het totaal aantal klachten over de riolering is minder 
dan 100 per jaar 

C Klachtenregistratie 

  D Gerichte in- en externe voorlichting naar burgers en 
bedrijven en gebruikersparticipatie 

D Inspraakverordening 
en communicatieplan 
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Bijlage 6: Gewenst kwaliteitsniveau voor leidingen onder vrij verval in Den Helder (‘GRP’ kwaliteit) 

Hoofdcode Omschrijving hoofdcode (NEN 3399-2004) Subc ode Materiaal streefkwaliteit
klasse volgens

NEN 3399/NEN-EN 13508-2

1 2 3 4 5
BAA deformatie (alleen flexibele buizen)  
BAB scheur
BAC breuk/instorting
BAD defectieve bakstenen of defectief metselwerk
BAE ontbrekende metselspecie
BAF oppervlakteschade A

B,C,D,E
BAG instekende inlaat
BAH defectieve aansluiting
BAI indringend afdichtingsmateriaal, ring A

indringend afdichtingsmateriaal, anders Z
BAJ verplaatste verbinding, axiaal A beton/pvc

overig meetwaarde
verplaatste verbinding, radiaal B vaar/moer

mof/spie
verplaatste verbinding, hoekverdraaiing C

BAK defectieve lining A,B,C
BAL defectieve reparatie
BAM lasfouten
BAN poreuze buis
BAO grond zichtbaar dóór defect
BAP holle ruimte zichtbaar dóór defect
BBA wortels A

B,C
BBB aangehechte afzettingen A,B,Z

C
BBC bezonken afzettingen A,B,C,Z
BBD binnendringen van grond A,D

B,C,Z
BBE andere obstakels A tm Z
BBF infiltratie
BBG exfiltratie
BBH ongedierte I : \ VBAdviesBV\ Pr oject en\ Eem nes\ G RP2Eem nes\ I nter neTauwCur susNEN3399_gevor derden\ f ot os- nen- en13508- 2\ FigF46. jpg

BCC kromming in riool
BDD waterpeil

Verklaring
kwaliteit OK
kwaliteit OK, maar is aandachtspunt
kwaliteit NIET OK, in principe ingrijpen
Geen klasse gedefinieerd in NEN 3399

 
Gebruik van de basiskwaliteit in het operationeel beheer 
1. Na uitvoering van een tv-camera inspectie wordt nagegaan in welke riolen niet wordt voldaan aan de basiskwaliteit. 

Als niet wordt voldaan aan de basiskwaliteit, dan betekent dat niet automatisch, dat direct maatregelen noodzakelijk zijn. 
2. De vervolgstap is dat de rioleringsbeheerder in alle gevallen analyseert of sprake is van een niet acceptabel risico. 

Daarvoor is het nodig dat de volgende vragen worden beantwoord: 
a. op welke termijn wordt verwacht dat zich calamiteiten kunnen gaan voordoen, indien geen maatregelen worden 

getroffen 
b. wat zijn de effecten als de calamiteit zich voordoet. Ongewenste effecten kunnen zijn: rioolinstorting, omvangrijke 

lekkages, gaten in het wegdek, woningen of bedrijfspanden kunnen het afvalwater niet meer afvoeren. 
Om deze vragen te beantwoorden is dikwijls meer informatie nodig over de ondergrondse situatie. Dat kan betekenen 
dat extra onderzoek nodig is. 
c. Indien op korte termijn zich ongewenste situaties voordoen, dan zal met prioriteit moeten worden ingegrepen. 

Indien ongewenste effecten pas op langere termijn zijn te verwachten, dan wordt een plan opgesteld om binnen 2-
5 jaar maatregelen te treffen. 

3. Indien maatregelen niet op korte termijn nodig zijn, dan zal altijd moeten worden nagegaan of maatregelen kunnen 
worden gecombineerd met wegonderhoud. 
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Bijlage 7: Onderzoeksactiviteiten in de planperiode (niet limitatief) 
 
Omschrijving 
Jaarlijks   
1. Begeleiding, analyse, beoordeling monitoringsprogramma riolering en grondwater 
1. Ad hoc visuele inspectie (tv-camera) n.a.v. klachten, storingen, wegrehabilitatie  
2. Planmatige visuele inspectie met tv-camera inclusief reiniging  
3. Beoordeling inspectieresultaten volgens NEN 3398  
4. Actualiseren systeem- en objectinformatie 
5. Overzicht rioleringssysteem met lozingspunten beschikbaar voor HHNK 
6. Overzicht lozingen buiten de bebouwde kom 
7. Controleberekeningen functioneren vrijvervalriolering  
8. Tweejaarlijkse evaluatie GRP 
9. jaarlijkse onderhoudsnotitie 
10. Opleveringscontroles nieuwe riolering en overdracht naar beheerder  
11. Controle vergunningen / verordeningen 
12. Aanvullende schade onderzoeken leidingstelsels  
13. Externe ondersteuning t.b.v. specialistische activiteiten  
 
Eenmalig binnen de planperiode (prioriteit in beheerplannen vast te stellen) 
1. Formuleren van hemelwater- en grondwaterbeleid (verordeningen en voorschriften)  
2. Beleid voor wateroverlast in de openbare ruimte: hinder, overlast, schade  
3. Incidentenplan riolering 
4. Basisrioleringsplan 
5. Specifieke berekeningen naar de gevolgen van de klimaatveranderingen op de openbare ruimte  
6. Personele inzet in kader WION, aandeel riolering 
7. Personele inzet in kader van de omgevingsvergunning, aandeel riolering en grondwater  
8. Landelijke benchmark rioleringszorg (top rapportage) 
 



  Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 

 

Bijlage 8: Nieuwbouwprognose gemeente Den Helder 2013-2017 
 
Door de onzekerheden in de woningbouwmarkt is er geen gedetailleerde nieuwbouwprognose 
beschikbaar. 
Er wordt medio 2012 uitgegaan van een jaarlijks bouwvolume van 60 woningen in de periode 2013-
2017: 
- Ten zuiden van de Doggersvaart: Julianadorp oost en ‘t Laar, 40 woningen per jaar 
- Ten noorden van de Doggersvaart: Stadshart, 20 woningen per jaar 
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Bijlage 9: Reacties van derden 
 
Stand van zaken op 6 september 2012: 
 
- Reactie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 19 juli 2012 
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Memorandum naar aanleiding van de reactie van Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier op het concept gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 
 
Volgnummer  Reactie gemeente Den Helder 
 
1   Zorgplicht ongezuiverde lozingen buitengebied. 
   Reactie: § 3.3.1 en 3.5.1 tekstueel aangepast. 
 
2 Geadviseerd wordt om een grensbedrag te noemen wanneer aanleg van 

riolering bij realisatie van nieuwe bebouwing in het buitengebied 
doelmatig is. 
Reactie: het gemeentelijk beleid is gericht op maatwerk per situatie, 
waarbij behalve de kosten voor realisatie ook het te behalen milieu 
effect een rol speelt. Alleen het vaststellen van een in alle voorkomende 
situaties te hanteren grensbedrag achten wij te beperkt om maatwerk te 
kunnen leveren. 
 

3 HHNK mist een duidelijke visie op hoe om te gaan met de 
klimaatverandering in stedelijk gebied. 

 Reactie: in de planperiode is voorzien dat hiervoor gemeentelijk beleid 
wordt ontwikkeld en vastgesteld. 

 
4 HHNK stelt dat het Besluit lozen buiten inrichtingen expliciet aangeeft 

dat het lozen van hemelwater op een gemengd riool ongewenst is, 
waarbij de indruk wordt gewekt dat in Den Helder sprake is van “het 
simpelweg afvoeren via het gemengde stelsel”. 
Reactie: het besluit in kwestie geeft nergens aan, dat lozen van 
hemelwater in de bestaande situatie ongewenst is. In de nota van 
toelichting van het besluit wordt gesproken van “minder gewenst”. Dat 
uitgangspunt onderschrijven wij, en dat is ook uitgangspunt van ons 
beleid: waar dit doelmatig is wordt hemelwater van de openbare 
verharding afgekoppeld. Het afkoppelen van hemelwater van de 
particuliere percelen is echter ondoelmatig en wordt dan ook tot nu toe 
niet toegepast. Dat is de reden, waarom het gemengde rioolstelsel in 
belangrijke mate in stand wordt gehouden. Er is dus geen sprake van 
het “simpelweg” afvoeren van hemelwater via het gemengde stelsel. 
Bij nieuwbouw wordt in principe uitgegaan van de aanleg van een 
gescheiden rioolstelsel, waarbij dan uiteraard geen sprake is van de 
afvoer van hemelwater via het vuilwaterstelsel. 
 

5 HHNK stelt voor om monitoringsactiviteiten gezamenlijk uit te werken. 
Reactie: wordt onderschreven en is inmiddels in gang gezet. 
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Bijlage 10: Overzichtstekening rioleringssysteem met lozingspunten op oppervlaktewater 
(separaat) 
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Bijlage 11: Overzichtstekening lozingen buiten de bebouwde kom (separaat) 


