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Onderwerp: Vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 

Gevraagd besluit: 
1) het gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 vast te stellen; 

2) het vaststellen van scenario 2 als het scenario voor de ontwikkeling van de jaarlijkse rioolheffing voor 
de planperiode 2013 - 2017; Hierbij wordt het huidige tarief van € 179,20 verlaagd naar € 170,25 voor 
de jaren 2013 t/m 2017 (inflatiecorrectie niet meegerekend). 

Publiekssamenvatting 
De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om het afvalwater en regenwater van bebouwing in te zamelen en te 
verwerken. Ook heeft de gemeente de zorgplicht om overlast van regenwater of grondwater binnen 
aanvaardbare grenzen te houden. Omdat niet alleen inwoners van de gemeente maar ook het waterschap hier 
veel belang bij heeft, is het nodig om een beheerplan voor de totale rioleringszorg te hebben; het zogenaamde 
gemeentelijk rioleringsplan. 
In het gemeentelijk rioleringsplan staan voor een periode van vijfjaar de doelstellingen met bijbehorende 
maatregelen beschreven voor de uitvoering van de zorgplichten. De bedrijven en inwoners van de gemeente 
Den Helder betalen elk jaar een rioolheffing om de kosten die voor alle maatregelen nodig zijn te kunnen 
betalen. Met het gemeentelijk rioleringsplan wordt de hoogte van de benodigde rioolheffing bepaald. 

Inleiding 
Het huidige gemeentelijk rioleringsplan (hierna genoemd GRP) loopt eind 2013 af. In dit GRP staan 
maatregelen genoemd die enige vertraging hebben ondervonden. Door deze vertraging was het wenselijk om 
o.a. de financiële stand van zaken vervroegd te evalueren en te actualiseren. 
Aangezien de financiële paragraaf van een GRP het meest tijdrovend is én het huidige GRP na de financiële 
actualisatie nog maar één jaar geldend zou zijn, is besloten het gehele GRP te actualiseren en één jaar eerder 
dan gepland aan te bieden voor vaststelling. 

Ook nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen (nieuwe regelgeving en de huidige economische situatie) maken 
het vervroegd aanbieden van het geactualiseerde GRP wenselijk. Bedrijven en bewoners merken de effecten 
van de economische crisis in hun portemonnee. Met het opstellen van het nieuwe GRP is onderzocht of en hoe 
de maatschappelijke kosten voor de rioleringszorg verkleind kunnen worden en zo leiden tot een lagere 
riool heffing. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Aan het eind van 2017 zijn tenminste de volgende doelstellingen behaald: 

er is beleid voor het omgaan met hemelwater en grondwater door de gemeenteraad vastgesteld. De 
uitvoering van dit beleid is dan ook al gestart; 
alle maatregelen die in het Afvalwaterakkoord 2008 tussen gemeente Den Helder en 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn vastgelegd, zijn voor 1 januari 2016 uitgevoerd. 
Deze maatregelen betreffen de aanleg van een bergbezinkbuffer op industrieterrein Oostoever én de 
aanleg van circa 10 kilometer nieuw hemelwaterriool waardoor regenwater dat op de openbare 
wegverharding niet meer via het oorspronkelijke, gemengde riolering wordt afgevoerd maar naar een 
nabij gelegen waterpartij; 
alle riolen van voor 1970 waarvan de kwaliteit nog onbekend is, zijn visueel geïnspecteerd. 
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Kader 
1) Wet milieubeheer 

Deze wet beschrijft hoe omgegaan dient te worden met afvalstoffen. Afvalwater afkomstig van bedrijven 
en huishoudens is volgens de wet milieubeheer een afvalstof. 

2) Afvalwaterakkoord 2008 
In dit akkoord zijn maatregelen aan het riool- en watersysteem vastgelegd die de kwaliteit van het 
oppervlaktewater moet verbeteren. Het verminderen van de uitstoot van afvalstoffen bij de 
riooloverstorten in het oppervlaktewater is de voornaamste doelstelling. Het aanleggen van een 
bergbezinkbuffer en het afkoppelen zijn maatregelen in het GRP die voortvloeien uit dit akkoord. 

3) Waterwet (voorheen de Wet gemeentelijke watertaken) 
Hierin zijn de zorgplichten voor het omgaan met hemelwater en grondwater verankerd. Hoe gemeenten 
de zorgplichten invullen dient in het GRP te worden beschreven. 

4) Bestuursakkoord Water 2011 
In het Bestuursakkoord Water 2011 zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van 
Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeente overeengekomen om het waterbeheer in 
Nederland doelmatiger uit te voeren. Er moeten minder kosten gemaakt worden zonder dat dit afbreuk 
mag doen aan de taken die nu en in de toekomst moeten worden uitgevoerd. 

Argumenten 
Vaststellen van het gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 
Vanuit de Wet milieubeheer is het verplicht om een beleidsplan te hebben hoe het afvalwater ingezameld, 
getransporteerd en verwerkt wordt. De gemeenteraad heeft de taak om dit beleidsplan vast te stellen. Door het 
gemeentelijk rioleringsplan een jaar eerder te actualiseren en vast te stellen, kunnen de kosten voor de burger 
eerder omlaag. 

Vaststellen van scenario 2 voor de ontwikkeling van de rioolheffinq 
In zowel scenario 1 als 2 (zie blz. 32 + 33) is voor de komende jaren een vlak heffingstarief berekend die de 
toekomstige riooluitgaven dekken waarbij er een balans is tussen de te verwachten pieken en dalen. Bij 
scenario 1 loopt de voorziening om de toekomstige piek in rioolvervangingen op te vangen hoger op dan naar 
verwachting nodig is. Het is dus mogelijk om het gemiddelde riooltarief te verlagen. Bij scenario 2 daalt het 
heffingstarief van € 179,20 naar € 170,25. De lasten voor de burger nemen af terwijl de voorziening voldoende 
groot blijft om de toekomstige piek (bv. rioolvervanging in Julianadorp) op te kunnen vangen. In de huidige 
economische crisis is een lastenverlaging een bijdrage aan het behoud van koopkracht en zal door de burger 
dus positief ontvangen worden. 
In scenario 3 (zie blz. 34) wordt het heffingstarief geleidelijk verlaagd van € 179,20 naar circa € 150,- rond 2025. 
In dit scenario volgt het tarief namelijk meer de lijn van de toekomstige kosten. Doordat ook de komende 
planperiode een intensivering van rioolinspecties plaatsvindt, kan de lijn van toekomstige kosten mogelijk sterk 
gaan afwijken als blijkt dat er meer of eerder onderhoud nodig is dan verwacht. In scenario 3 is de voorziening 
voor rioolvervanging na 2017 te laag om onvoorzien onderhoud op te vangen. 
Scenario 2 is daarom het beste scenario voor de komende planperiode. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het is niet bekend hoe de bewoners van de gemeente Den Helder denken over de huidige hoogte van het 
riooltarief (€ 179,20) of het uitvoeren van de rioleringszorg. De gemeente Den Helder krijgt zelden vragen over 
de noodzaak van aangekondigde rioolwerkzaamheden. Wel is de laatste jaren meer aandacht ontstaan voor 
grondwaterproblemen. Bewoners met mogelijke grondwaterproblemen benaderen de gemeente steeds vaker. 
In het gemeentelijk rioleringsplan is daarom uitgebreid aandacht besteed aan de grondwaterproblematiek. 

Financiële consequenties 
De huidige rioolvoorziening / egalisatiereserve van circa € 5,5 miljoen die ontstaan is om de eerder genoemde 
maatregelen uit het Afvalwaterakkoord 2008 te financieren, wordt komende planperiode voor deze maatregelen 
ingezet. In totaal zal circa € 4,0 miljoen op de rioolvoorziening / egalisatiereserve worden afgeboekt. Hierdoor 
worden deze investeringen niet op de gebruikelijke wijze geactiveerd en afgeschreven. Dit levert een besparing 
op in de toekomstige kapitaallasten die het mede mogelijk maakt om het tarief van de rioolheffing te verlagen. 
Met dit geactualiseerde GRP is de rioolheffing voor de komende 60 jaar geheel kostendekkend conform de 
huidige regelgeving (commissie BBV). 
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Kosten van nieuwe of extra maatregelen die voortvloeien uit het vaststellen van gemeentelijk beleid voor 
omgang met hemel- en grondwater zijn nu niet in de hoogte van de rioolheffing verwerkt. De dekking van 
nieuwe of extra maatregelen dient dan via verhoging van de rioolheffing plaats te vinden. 

De basis voor elk GRP is het in goede staat onderhouden van de bestaande riolering inclusief alle bijbehorende 
werkzaamheden die hiervoor nodig zijn. Dit houdt in dat het GRP geen rekening houdt met de aanleg van 
nieuwe woonwijken waar ook nieuwe riolering aangelegd moet worden. Het is in Nederland gebruikelijk om de 
aanleg van nieuwe riolering bij nieuwbouwprojecten te bekostigen uit de grondexploitatie. 

Jaarlijks nemen de kosten voor loon, brandstof en rioleringsmaterialen toe door inflatie. Hierdoor is het nodig 
om ook het tarief van de rioolheffing jaarlijks met een inflatiepercentage te corrigeren. In het GRP is een 
inflatiepercentage van 1,625% voor de gehele planperiode toegepast. Het daadwerkelijke inflatiepercentage 
wordt met de behandeling van de Kadernota bepaald. 

Communicatie 
Het GRP is in concept al door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-
Holland gecontroleerd. Aan de vaststelling van het GRP zal verder geen communicatie nodig zijn. 
Wel wordt jaarlijks een bepaald onderwerp via de stadsnieuwspagina van het Helders Weekblad 
gecommuniceerd. Op de website van de gemeente Den Helder komt eind dit jaar een pagina, het zogenaamde 
waterloket, gericht aan het rioolbeheer. Periodiek zal deze pagina bijgewerkt worden. Ook wordt jaarlijks via de 
stadsnieuwspagina en de gemeentelijke website een overzicht gepresenteerd van de straten waar 
rioolwerkzaamheden gepland zijn. 

Realisatie 
De voorbereiding van de aanleg van een bergbezinkbuffer op industrieterrein Oostoever zoals genoemd in het 
GRP, is in een afrondende fase. Ook het aanleggen van nieuwe hemelwaterriolen is sinds 2011 in volle gang. 

Vervangingen en renovaties die uit inspecties noodzakelijk blijken, worden jaarlijks ingepland en ambtelijk 
voorbereid. Een klein aantal werkzaamheden en projecten wordt in samenwerking met vijf andere gemeenten in 
de Noord kop voorbereid en uitgevoerd. 

Den Helder, 25 september 2012. 

burgemeester 
Koen Schuiling 

secretaris 
H. Ra 9 
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