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Z-15-26161 Openbare ruimte Vincent Lommerse Raadsvoorstel dhr. De Jong 

Nr.     3. Bestuur\6024  

B&W-besluit   08-09-2015 

Raadscommissie  01-10-2015  

Raad    29-10-2015 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 2016-2020 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 vast te stellen.  

 

 

Bestaand kader:  

- De Wet Milieubeheer; 

- Het Gemeentelijk Rioleringsplan Hillegom 2010-2015; 

- Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV Gemeentewet). 

 

Doelstelling:  

Het vGRP 2016-2020 geeft inzicht in de ambities voor de planperiode en de 

investeringen en maatregelen die daarmee gemoeid zijn. Ingezet wordt daarbij op: 

- anticiperen op klimaatverandering; 

- vergroten inzicht in kwaliteit van alle rioolvoorzieningen, werking stelsel 

en waterkwaliteit;  

- voorkomen van structurele grondwateroverlast. 

 

 

Inleiding: 

De riolering is een onmisbare voorziening om afvalwater uit de woonomgeving te 

verwijderen. Het zorgt voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. 

De inzameling en transport van afvalwater zijn gemeentelijk taken. Vanaf 2008 zijn 

deze taken aangevuld met de doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater 

en het voorkomen van structurele grondwateroverlast. De wettelijke basis hiervoor is 

opgenomen in de Waterwet. Op grond van de Wet Milieubeheer dient elke gemeente 

te beschikken over een actueel en vastgesteld Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). 

Hierin moet staan hoe invulling is gegeven aan de drie zorgplichten voor afval-, 

hemel- en grondwater. De invulling is afgestemd met de overige beleidsterreinen 

van de gemeente en het beleid van het Hoogheemraadschap en de provincie.  

Wij kiezen voor de (gangbare) planperiode van 5 jaar. In het GRP dat als bijlage 

toegevoegd is, zijn de voorgenomen maatregelen en investeringen opgenomen om 

aan onze doelen en verplichtingen te voldoen. 
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Ten behoeve van het nieuwe GRP is het vorige rioleringsplan geëvalueerd. 

Geconcludeerd is dat nagenoeg alle maatregelen uitgevoerd zijn en dat wij voldoen 

aan de wettelijke eisen (o.a. ten aanzien van vuilemissie uit het rioleringsstelsel).  

 

De kwaliteit van onze dienstverlening is goed geborgd in de bestaande plannen en in 

de dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden. We hebben de kosten voor de 

komende planperiode goed in beeld en deze zijn in dit GRP opgenomen.  

Als gevolg van de voorgenomen ambtelijke fusie met Teylingen en Lisse neemt de 

kwetsbaarheid naar verwachting af. Zowel administratief als in de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

In het GRP is een uitvoeringsplanning opgenomen. Met de uitvoering van deze 

maatregelen en investeringen blijven wij voldoen aan onze doelen en wettelijke eisen 

(zorgplichten). Hierbij is de wettelijke basis het uitgangpunt. Daarnaast is deze 

aangevuld met de noodzaak om te anticiperen op klimaatverandering (het reduceren 

van de kans op wateroverlast bij hevige buien). 

De speerpunten voor de komende jaren zijn, naast het anticiperen op klimaat- 

verandering, het verder vergroten van het inzicht in de kwaliteit van ons stelsel 

(inspecties, beheerdata e.d.) en de werking van het stelsel (meten en monitoren) en 

waterkwaliteit. Daarnaast het voorkomen van structurele grondwateroverlast. 

 

Argumenten: 

1.1.  Het riool moet heel, waterdicht en functioneel zijn 

De gemeente is er voor verantwoordelijk dat de riolering en bijbehorende gemalen en 

voorzieningen functioneren, geschikt zijn en blijven voor het doel waarvoor ze 

gemaakt zijn. Verder moet het riool constructief in orde zijn en moet het afvalwater 

en hemelwater getransporteerd worden naar een geschikt lozingspunt 

(waterzuivering of oppervlaktewater).  

 

1.2. Uitvoering geven aan de wettelijke zorgplichten 

De activiteiten die noodzakelijk zijn vanuit de Wet Milieubeheer en de Wet 

Gemeentelijke Watertaken worden in deze planperiode uitgevoerd. In het vGRP wordt 

aangegeven wat deze activiteiten zijn. 

 

1.3. Invulling geven aan een effectieve wijze van onderhoud, renovatie, vervanging 

en verbeteringsmaatregelen. 

Door inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van het rioolstelsel en hieraan metingen te 

verrichten worden alleen die maatregelen uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor het 

duurzaam in stand houden van het rioolstelsel. 
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Financiële dekking: 

De opbrengsten van de rioolheffing vormen de dekking van de kosten van ons 

rioolstelsel. Voor de berekening van de rioolheffing zijn de uitkomsten van het 

onderzoek naar de (100%) kostendekkendheid van de leges en heffingen volledig 

verwerkt (o.a. toevoegen van kosten kwijtschelding en deels die van het reinigen van 

straten). In de Kadernota 2016 zijn om die reden hogere tarieven getoond.  

Op basis van het vGRP 2016-2020 kan de stijging van de rioolheffing in de 

voorgestelde planperiode echter beperkt blijven en zijn voor het jaar 2016 berekend 

zoals hieronder weergegeven.  

 

Jaar Rioolheffing per heffingseenheid 

Meerpersoons huishouden Eenpersoons huishouden 

2015  € 281,08 € 252,28 

In kadernota 2016 opgenomen 

heffing 

€ 296,50 € 267,70 

In  vGRP berekende heffing 2016 € 288,44 € 259,64 

 

Vanaf het jaar 2017 kan de stijging van de rioolheffing in de voorgestelde 

planperiode verder beperkt blijven tot de jaarlijkse indexatie.  

  

Participatie: 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is actief betrokken geweest bij totstandkoming 

van het vGRP 2016-2020. 

 

Urgentie: 

Het vigerend GRP heeft een looptijd tot en met 2015. De looptijd van het nieuwe GRP 

gaat op 1 januari 2016 in. Vaststelling van het beleid in 2015 is om die reden gewenst. 

 

Kanttekeningen: 

Geen  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 

Informatie bij: Vincent Lommerse, V.Lommerse@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 295 
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Agendanummer   

 

 

Onderwerp: 

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 2016-2020 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 4.22 Wet milieubeheer.  

 

besluit:  

1. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 oktober 2015  

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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