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Noordkop 2018-2022' 

 

 

Gevraagd besluit: 

1. Vaststellen van het beleidsplan ‘Ruimte voor water; gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan Noordkop 
2018-2022’; 

2. Vaststellen van het voorgestelde kostendekkingsscenario ‘Activeren’; 
3. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2018. 

 

 

Publiekssamenvatting 

De riolering speelt bijna onopvallend een belangrijke rol in onze samenleving om onze gezondheid te 

beschermen. Na gebruik van drinkwater voor bijvoorbeeld de afwas, wilt u ook weer van het gebruikte water af. 

In uw directe woon- of werkomgeving valt steeds meer regenwater die op een handige manier verwerkt moet 

worden. Tot slot heeft u te maken met grondwater die invloed kan hebben op uw woonomstandigheden.  

 

De gemeente beheert diverse voorzieningen om het afvalwater, hemelwater of grondwater te verwerken of af te 

voeren. Het is in uw belang dat deze voorzieningen goed onderhouden worden. U betaalt daarom jaarlijks 

rioolbelasting waarvan de opbrengst volledig gebruikt wordt om het beheer en onderhoud van de riolering te 

betalen. Het is daarom belangrijk om eens in de vijf jaar vast te stellen wat de gemeente gaat doen om de 

bestaande riolering in goede staat te houden en welke maatregelen genomen worden om toekomstige overlast, 

o.a. door een veranderend klimaat, te voorkomen. Uiteindelijk wordt ook vastgesteld hoe deze aanpak betaald 

moet worden om de kosten voor u en toekomstige generaties betaalbaar te houden. 

 

 

Inleiding 

De gemeenten Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon én het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier werken al vele jaren samen op het gebied van de afvalwaterketen. In 2014 zijn ambities en 

doelstellingen bestuurlijk vastgelegd als onderdeel van het landelijke Bestuursakkoord Water. Voor de regio 

Noordkop betekent dit een ambitie om 12,5% te besparen op de in 2010 geraamde kosten voor 2020, het 

verbeteren van de kwaliteit van het beheer en het versterken van de ambtelijke robuustheid voor de 

rioleringszorg. 

 

Eén van de projecten die we willen uitvoeren om deze ambities en doelstellingen waar te maken, is het 

opstellen van regionaal beleid voor de omgang met afvalwater, hemelwater en grondwater. Immers de 

rioleringsvraagstukken die zich in Den Helder voordoen, spelen ook in onze buurgemeenten. Door dit 

gezamenlijk uit te voeren, wordt verzekerd dat alle aspecten van de rioleringszorg in elke gemeente ook goed 

uitgewerkt worden. Daarmee ondersteunen we elkaar  in kennis, expertise en wordt de rioleringszorg voor onze 

inwoners en bedrijven beter. Om de noodzaak van een goede rioleringszorg ook bij belanghebbende partijen 

onder de aandacht te brengen, zijn tijdens het opstellen van het beleidsplan werksessies met gemeentelijke 

ontwikkel- en beheerafdelingen gehouden en is informatie uitgewisseld met projectontwikkelaars en 

woningcorporaties. 

 

Volgens de huidige wet- en regelgeving is het verplicht om de gemeentelijke zorgtaken voor afval-, hemel- en 

grondwater alsmede de onderbouwing van het tarief voor de rioolheffing  vast te leggen. De gemeenteraad is 

hiervoor het bevoegde orgaan. Het huidige ‘Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017’ voor de gemeente Den 

Helder loopt af. Met dit raadsvoorstel en bijbehorend beleidsplan ‘Ruimte voor water; gezamenlijk gemeentelijk 
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rioleringsplan Noordkop 2018-2022’ geven we op basis van de huidige kennis en techniek aan welke richting wij 
op willen voor de komende planperiode en wordt tevens een visie gegeven op de verdere toekomst. Wij willen 

de kosten voor onze inwoners en bedrijven verder verlagen door de gelden in de rioolvoorziening te benutten. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze richting vast te stellen.  

De voornaamste verschillen in het beleidsplan ‘Ruimte voor water; gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan 
Noordkop 2018-2022’ zijn: 
 

- Het beleid en beheer/uitvoering is nu gescheiden. Alleen het beleid wordt in desbetreffend document 

beschreven; 

- Het nieuwe beleidsplan is meer gericht op de rol en het belang van bewoners, bedrijven en 

projectontwikkelaars; 

- Het nieuwe beleidsplan is minder technisch van aard en meer begrijpelijk gemaakt voor lezers die niet 

werkzaam zijn in de rioleringszorg; 

- Het nieuwe beleidsplan richt zich meer op de uitdagingen die in de gehele Noordkop aanwezig zijn in 

plaats van specifiek de gemeente Den Helder.  

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Inzichtelijk wordt gemaakt hoe de gemeente in hoofdlijnen om gaat met de rioleringszorg, wat de inwoners en 

bedrijven mogen verwachten van de gemeente en wat de rioleringszorg de komende jaren gaat kosten. 

 

 

Kader  Art. 4.22 Wet Milieubeheer: Wet uit 1993 ter bescherming van het milieu. In art. 4.22 is beschreven dat een 

gemeentelijk rioleringsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld.  Art. 228a Gemeentewet: Dit artikel beschrijft dat een belasting geheven kan worden ter bestrijding van 

kosten die verbonden zijn aan de rioleringszorg;  Waterwet: Wet die het beheer van oppervlaktewater en grondwater regelt en samenhang tussen waterbeleid 

en ruimtelijke ordening verbetert;  Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV): Regelgeving voor jaarlijkse begrotings- 

en verantwoordingsstukken;  Notitie zorgplicht hemelwater en grondwater (vastgesteld 7 nov. 2016 middels RB16.0071): In deze notitie 

zijn de concrete aanpak en uitgangspunten voor het beheer van hemelwater en grondwater beschreven;  Samenwerkingsovereenkomst afvalwaterketen Noordkopgemeenten en HHNK 2014: Overeenkomst waarin 

staat beschreven welke doelstellingen de vier Noordkopgemeenten en HHNK willen halen met betrekking 

tot kostenbesparing, verbeteren kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties in de 

afvalwaterketen.  Beleidskader rente en afschrijvingen 2016 gemeente Den Helder. 

 

 

Argumenten 

Vaststellen van het beleidsplan: 

Het huidige Gemeentelijk rioleringsplan loopt eind 2017 af en is niet meer actueel. In het nieuwe beleidsplan is 

rekening gehouden met de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water en de wijze waarop de 

Noordkopgemeenten hier gezamenlijk invulling aan geven. Daarnaast is, o.a. vanwege 

samenwerkingsprojecten en de concrete aanpak van de zorgplichten hemel- en grondwater, de kostendekking 

geactualiseerd. De kosten voor de inwoners en bedrijven van Den Helder kunnen flink omlaag door de gelden in 

de rioolvoorziening te benutten voor dekking van de vastgestelde investeringen voor de zorgplichten hemel- en 

grondwater. 

 

Vaststellen van voorgesteld dekkingsscenario: 

De kosten voor de rioleringszorg bestaat grofweg uit reguliere onderhoudskosten die in een exploitatiebegroting 

zijn opgenomen en kosten van vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen dienen volgens de regels 

van de BBV geactiveerd te worden. Dit houdt in dat investeringen bekostigd worden met leningen die over een 

bepaalde periode worden afbetaald. Diezelfde regels bieden echter een mogelijkheid om hiervan af te wijken 

door vooraf te sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen. Meerdere gemeenten in Nederland 

waaronder ook Texel en Schagen hanteren inmiddels deze alternatieve kostendekkingsmethode. De gemeente 

Den Helder hanteert op dit moment de methode van activeren. Voor de gemeente Den Helder zijn beide 

kostendekkingsmethoden doorgerekend om de effecten van vooraf sparen inzichtelijk te kunnen maken.  
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Hieronder staan beknopt de algemene voor- en nadelen van beide methoden: 

 

  Activeren Vooraf sparen 

V
o

o
r Spreiding van investeringskosten over een 

langere periode 
Geen rentelasten toe te rekenen; geen last 
van renteontwikkelingen 

Lager tarief op korte en middellange termijn Op langere termijn lager tarief 

T
e
g

e
n

 

Hogere rentelasten Burgers betalen voor onderhoud dat pas over 
enkele jaren uitgevoerd wordt 

Gevoelig voor renteontwikkelingen Niet meer toerekenen van rente aan de 
riolering is een nadeel voor de 
gemeentebegroting 

 

 

De gemiddelde jaarlijkse heffing die nodig is om de totale kosten over een beschouwde periode van 60 jaar 

volledig te dekken, bedraagt: 

 

Gemiddeld tarief

Activeren

Vooraf sparen

140,82

146,90  
 

Voorgesteld wordt om de huidige kostendekkingsmethode van activeren te blijven hanteren om de volgende 

beweegredenen: 

 

1) De huidige rentestand is laag. 

2) De hoogte van vervangingsinvesteringen is de komende planperiode laag. De extra kosten (rente minus 

inflatie) voor nieuwe vervangingsinvesteringen in de komende planperiode zijn daardoor verwaarloosbaar; 

3) Het gemiddelde verschil tussen beide dekkingsmethoden bedraagt € 6,46 op het jaarlijkse tarief in het 

voordeel van de methode activeren. 

4) Met de methode ‘activeren’ is het mogelijk om de middelen in de voorziening riolering te benutten om de 
hoogte van het heffingstarief voor de korte en middellange termijn verder te laten dalen. In plaats van het 

gemiddelde, berekende tarief van € 140,82 is het mogelijk om te dalen naar € 130,- én dit tarief de komende 

20 jaar te blijven hanteren. Met de methode ‘vooraf sparen’ is het benutten van de voorziening voor een 
verdere tariefsdaling niet mogelijk. Het tarief blijft dan € 146,90. 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 
Het voorstel leent zich voor het houden van een referendum. Wij adviseren u echter om dit voorstel niet aan te 
merken voor een referendum vanwege de volgende redenen: 
- het is een wettelijke plicht om een beleidsplan voor de rioleringszorg vast te stellen; 
- het referendum is als middel te zwaar in relatie tot de maatschappelijke aandacht die de rioleringszorg nu 
heeft; 

- aangenomen mag worden dat vrijwel niemand tegen de tariefsverlaging zal zijn als gevolg van het nieuwe 

beleidsplan. 

 

Duurzaamheid 

Onder de noemer duurzaamheid gaat het bij de rioleringszorg vooral om de waterkwaliteit, de effecten van 

klimaatsverandering en nieuwe stoffen. 

Waterstromen worden zoveel mogelijk gescheiden bij de bron. Landelijke ontwikkelingen die te maken hebben 

met het verwijderen van medicijnresten of micro-plastics worden gevolgd. Het waterschap als 

samenwerkingspartner neemt hierin meer een leidende rol. 

Het beleidsdocument gaat verder uitgebreid in op de effecten van klimaatsverandering en de rol die gemeente, 

bewoners en bedrijven hierin hebben. 

 

Financiële consequenties 

Bij de berekening van de kostendekking is rekening gehouden met de richtlijnen uit het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- Het tarief is 100% kostendekkend over een periode van 60 jaar; 
- De voorziening is aan het eind van de 60-jarige periode bijna gelijk aan 0; 
- In de berekening is geen rekening gehouden met inflatie; 
- De rente op oude en nieuwe kapitaallasten bedraagt 2%. Dit was tot 1 januari 2018 4%; 
- De afschrijvingstermijn voor vrijverval riolering bedraagt 40 jaar. 
- De investeringen voor verbeteringen komen ten laste van de voorziening riolering.  
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- Gelden in de rioolvoorziening worden benut om het tarief voor de rioolheffing extra te verlagen. 

 
Om de kosten te dekken zijn rioolheffingsinkomsten nodig. Vanwege de lange levensduur van riolering, bekijken 
we de kosten over een periode van 60 jaar. Elk onderdeel van de riolering is binnen deze periode minimaal één 
keer vervangen en zo worden alle kosten meegenomen. Alle bedragen zijn op prijspeil 2016.    
 
Vervangingswaarde  
De totale vervangingswaarde van ons rioolstelsel voor de komende 60 jaar bedraagt € 97.296.000,-. Dit bedrag 
is als volgt opgebouwd:   vrijverval riolering € 88.245.000,-   gemalen € 7.639.000,-   drukriolering € 1.152.000,-   pers- en drukleidingen € 260.000,-  
 

Investeringen 
De komende planperiode wordt riolering vervangen en gerenoveerd. Voor vrijverval riolering betreft het  
€ 663.500,- per jaar. Voor de gemalen en persleidingen gemiddeld € 125.000,- per jaar. 
 
Verbetering 
Voor een totaal van € 3.750.000 worden verbeteringsmaatregelen getroffen voor scheiding van het rioolstelsel 
(€ 2.500.000) en drainage (€ 1.250.000). De verbeteringsmaatregelen komen direct ten laste van de 
voorziening riolering. Jaarlijks betreft het een totaal van € 750.000,- ).  
  
Exploitatie en kapitaallasten 
Er is een jaarlijks bedrag van € 2.080.000,- opgenomen voor de bekostiging van jaarlijkse lasten voor 
onderzoek en exploitatie. Hiernaast zijn er de kapitaallasten (oud en nieuw) die moeten worden betaald  
€ 2.021.000 in 2018 aflopend naar € 1.829.000 in 2022.   
 
BTW compensatiefonds  
Over veel van onze uitgaven wordt btw gerekend. We nemen de btw volledig mee in de kostendekking 
berekening, in het jaar dat de uitgave wordt gedaan. 
 
Totaaloverzicht uitgaven  
Gedurende de beschouwde periode van 60 jaar zijn de jaarlijkse uitgaven 4,4 miljoen in 2018. Neemt 
vervolgens jaarlijks langzaam af tot 3,6 miljoen in 2033 en loopt daarna weer langzaam op tot 4,8 miljoen euro 
per jaar. Voor de komende 60 jaar is dit een redelijk stabiele lijn in de uitgaven. 
 
De doelstelling conform het Bestuursakkoord Water en de hieruit afgeleide Samenwerkingsovereenkomst 
afvalwaterketen Noordkopgemeenten en HHNK 2014 om 12,5% aan kosten te hebben bespaard in 2020 wordt 
op basis van de berekeningen van het huidige GRP gehaald. In 2012 (schrijfjaar huidig GRP) is berekend dat 
de uitgaven (excl. investeringen) in 2020 € 4.814.000,- zouden zijn. Hierin was géén rekening gehouden met de 
zorgplichten hemelwater & grondwater of verbetering van de kwaliteit van het beheer en de robuustheid van de 
organisatie. Op basis van de uitgangspunten en doelstellingen uit 2010 is nu berekend dat in 2020 de 
verwachtte uitgaven € 3.771.000,- zijn. Een besparing van 21,6%. 
In de komende planperiode zijn er extra ambities en maatregelen. Denk aan klimaatadaptatie, de zorg voor het 
grondwater en verbetering van kwaliteit en robuustheid door o.a. de samenwerking met het 
hoogheemraadschap, PWN en de omliggende gemeenten. Inclusief deze bijbehorende uitgaven zijn de totale 
uitgaven in 2020 € 4.386.000. Hiermee halen we alsnog een besparing van 8,9%.  

 
Kostendekking  
Benodigde inkomsten  
Uitgaande van alle in dit GRP opgenomen uitgaven is een over de hele periode kostendekkend gemiddeld tarief 
voor de rioolheffing berekend van € 140,82. Door een beroep te doen op de voorziening riolering kan het tarief 
gedurende de planperiode verder zakken naar € 130,-. Dit is fors lager dan het tarief van 2017:  
€ 157,- per wooneenheid. De voorziening riolering bedraagt op dit moment € 7.246.000,-. 
 
Voorgestelde ontwikkeling kostendekkende rioolheffing  

Het rioolheffingstarief kan de komende 20 jaren gelijk blijven. Vanaf 2038 loopt deze geleidelijk op tot 

uiteindelijk € 157,- per wooneenheid in 2078. Aan het einde van de planperiode van dit GRP wordt een nieuwe 

kostendekkingsberekening gemaakt, zodat er weer een actueel overzicht is van de verwachte kosten en 

benodigde inkomsten. 

 

Communicatie 

Nadat alle gemeenteraden van de vier Noordkopgemeenten het beleidsplan hebben vastgesteld, wordt van het 

rioleringsplan een flyer voor bewoners gemaakt die in beknopte vorm informatie geeft over de inhoud van het 

rioleringsplan. Deze flyer wordt op de websites van de vier Noordkopgemeenten geplaatst. 
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Daarnaast wordt een artikel voor de Stadsnieuwspagina gemaakt waarin wordt uitgelegd wat het vastgestelde 

beleid voor de bewoners en bedrijven betekent. Hierbij willen we nadrukkelijk informatie geven over onze 

aanpak van klimaatadaptatie en grondwateroverlast. 

 

Realisatie 

Het beleidsplan ‘Ruimte voor water; gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022’ gaat niet in detail in op 
onderzoeks- of onderhoudsdoelstellingen, functionele eisen, vervangingsprojecten etc. Dit wordt opgenomen in 

een beheerplan dat door het college van burgemeester en wethouders gelijktijdig wordt vastgesteld. Dit 

beheerplan is voor kennisname als bijlage toegevoegd bij het raadsvoorstel. De uitvoering van de benodigde 

onderzoeken, onderhoud- en vervangingsprojecten vindt in de periode 2018-2022 plaats. De begrotingen en 

kadernota’s die door de gemeenteraad worden vastgesteld, zijn hiervoor de financiële basis. Een deel van de 

investeringen, verbetermaatregelen en exploitatiekosten wordt via een gebiedsgerichte aanpak uitgegeven. 

Hiervoor is gemiddeld € 400.000,- per jaar geraamd. 

 

 

Den Helder, 12 september 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


