
Kostenraming

Totaal geraamde Realisatie

Nr. Omschrijving maatregel Toelichting maatregel

Gerelateerde 

projecten Omvang maatregel Eenheid

Prijs per eenheid (euro, 

excl. BTW) Jaarlijks terugkerende uitgaven

investeringskosten 

(exclusief BTW) (jaar)

BEH.1 Communicatiebudget Communicatie richting gebruikers om bewustwording van een goed gebruik van de riolering te

vergroten. In afgekoppelde wijken is de communicatie erop gericht om verontreinigingen als

gevolg van het gedrag van bewoners zoveel mogelijk te voorkomen. 

I.5, BEL.3 € 3.000,00 2010-2015

BEH.2 Inventarisatie Inventarisatie rioolgegevens + bijhouden in databestand BEH.8 11 dagen € 850,00 conform huidige begroting 2010-2015

BEH.3 Operationeel monitoringsbeheer Het laten functioneren van de bestaande meetapparatuur bij overstorten en randvoorzieningen en

uitlezen van de data vereist een gestructureerde aanpak. De gemeente geeft er de voorkeur aan

deze activiteiten uit te besteden. Onderdeel hiervan is om de verzamelde data ook toegankelijk te

maken voor het uitvoeren van analyses.

O.1,O.2 25 dagen € 850,00 € 21.150,00 2010-2015

BEH.4 Inspectie Inspectie i.c.m. Reiniging volgens het blokkenschema Rioolbeheerplan BEH.5 2010-2015

BEH.5 Reiniging  Reiniging i.c.m. inspectie volgens het blokkenschema Rioolbeheerplan BEH.4 2010-2015

BEH.6 Controle activiteiten Opsporen en oplossen van foutieve aansluitingen (uitvoering meetplan) O.1,O.2 conform huidige begroting 2010-2015

BEH.7 Kleine reparaties en  onderhoud Onderhoud/reparatie van:

- gemalen en pompen

- putten en riolen

Onderhoudsprogramma randvoorzieningen en bijzondere rioleringsonderdelen

(bergbezinkbassins, roosters, afsluiters)

€ 182.000,00 2010-2015

BEH.8 Inventarisatie voorzieningen ten behoeve van 

grondwaterzorgplicht

Inventarisatie van aanwezige drainage, IT riolen. BEH.2 5 dagen € 850,00 bekostigen uit 

Bijdr.aan/adviezen door 

derden

2010

BEH.9 Reparatieuitgaven € 71.669,00 2010-2015

I.1 Aansluiten ongerioleerde panden buitengebied Nog 1 ongerioleerd pand in het buitengebied aansluiten. Benodigde werkzaamheden:

- uitvoeren gestuurde boring

- aanleggen pompput incl pomp

Raming overnemen uit 

aansluitplan (ca. 20.000)

2010

I.2 Vervangingsinvesteringen Jaarlijks budget beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de benodigde 

vervangingsinvesteringen. 

€ 645.012,00 2010-2015

I.3 Planmatig vervangen van huisaansluitingen Preventief vervangen van huisaansluitingen. € 70.000,00 2010-2015

I.5 Afkoppelprojecten Afkoppelprojecten op basis van het nog op te stellen afkoppelplan. Hiervoor is een budget 

geraamd van € 100.000,- per jaar. 

I.10 € 100.000,00 2011-2015

I.6 Verhogen van overstortdrempels Verhogen van 11 overstortdrempels naar gewenste hoogte volgens de Keur 11 drempels € 11.000 2011-2013

I.7 Verbeteren hydraulische afvoercapaciteit omgeving Prinses 

Margrietplantsoen

De aanleg van een parallelriool met diameter ø600 mm in het Prinses Margriet plantsoen met 

afschot richting Eikenlaan Daarnaast zal in de nabije toekomst op het bedrijventerrein vergaand 

worden afgekoppeld waardoor de riolering wordt ontlast.

I.6 lengte: ca. 350 m € 227.500 2012

I.8 Aanleggen BBB Weerlaan – Verlengen overstortdrempel overstort Weerlaan en

– Aanleg randvoorziening achter overstort Weerlaan met een inhoud van 200 m3

200 m3 € 340.211 2010

I.9 Verbeteren hydraulische afvoercapaciteit Weeresteinstraat en de 

Maerten Trompstraat 

Vervangen van het bestaande riool in de Weeresteinstraat en de Maerten Trompstraat in een 

grotere diameter ø800 mm met afschot richting Vosselaan. Deze maatregel meenemen in het 

rioleringsontwerp bij de reconstructie van de N208

I.6 lengte: ca. 250 m € 210.000 2010

I.10 Verbeteringsinvesteringen waterkwaliteitsspoor Maatregelen die voortvloeien uit de waterkwaliteitsspoorberekeningen van Hhs Rijnland. Hierover 

dient nog afstemming gezocht te worden met de gemeente.

I.5 € 200.000,00 2011 en 2012

€ 70.000,00 
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O.1 Opstellen Meetplan Riolering Vanuit de meetverplichting in de WVO-vergunning dient de gemeente over een vastgesteld 

meetplan te beschikken. Belangrijk hierbij is dat duidelijk wordt beschreven welke doelen de 

gemeente nastreeft alvorens de monitoringsactiviteiten worden uitgewerkt. In het meetplan zal 

tevens de strategie voor het verwerken en analyseren van meetdata beschreven worden.

Onderdelen van het meetplan zijn:

- Analyse dwa en hwa stromen: DWAAS, HAAS en evt. temperatuursmetingen. 

- Afronden bemeten overstorten:plaatsen meetapparatuur Trompenburg + aansluiten Parklaan op 

hoofdpost

- hoe worden data verwerkt, uitgewisseld met Rijnland en geanalyseerd.

Het Meetplan Riolering zal door de gemeenteraad vastgesteld worden.

BEH.3, BEH.6, O2 € 10.000 2011

O.2 Uitvoeren Meetplan Riolering Uitvoeren analyses:

- DWAAS, HAAS (interne uren ramen voor verzamelen meetdata);

- evt. temperatuursmetingen (ca. € 10/m)

BEH.3, BEH.6, O1 € 20.000 2012

O.3 Onderzoek optimalisatie afvalwaterketen Ambtelijke verkenning van mogelijkheden voor permanente samenwerking tussen gemeente en

hoogheemraadschap in de afvalwaterketen.

uren 2010-2015

O.4 Toetsen peilbuizenmeetnet In het kader van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht die per 1 januari 2008 in werking is

getreden, is het van belang dat de gemeente een goed inzicht heeft in de locale

grondwatersituatie. Ook voor het opstellen van het grondwaterbeleid is betrouwbare informatie

vereist. In Hillegom is een beperkt peilbuizenmeetnet aanwezig dat structureel wordt bemeten. In

het licht van de informatie die nodig wordt geacht voor het grondwaterbeleid wordt geadviseerd

om het gemeentelijke grondgebied te toetsen op:

- Locatie en dichtheid van peilbuizen;

- noodzaak tot inventarisatie van bestaande grondwateroverlast;

- te hanteren beheer- en meetregime voor peilbuizen.

BEL.5, BEL.6 € 10.000 2011

O.5 Onderzoek uitstroompunten persriolering Het onderzoek richt zich op maatregelen die de gemeente kan nemen om de huidige problemen

als gevolg van aangerot afvalwater vanuit de persriolering te verhelpen. Persleidingen moeten in

of zo dicht mogelijk bij de ontvangende gemalen uitkomen. Daarnaast moeten de ontvangende

putten en riolen voorzieningen hebben om aantasting en stankoverlast te voorkomen. 

€ 10.000 2011

O.6 Registratie van aansluitingen Inventariseren en registreren van alle panden die aangesloten zijn op de riolering. 

- adres

- locatie uitlaat lozing (of bodemlozing)

- type lozing (woning/bedrijf)

- type benodigde voorziening

- gerealiseerde voorzieningen (IBA I, II, III, vaste riolering)

- Beheerder

BEH.2 uren + evt. inhuur

€ 10.000,--

2011
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BEL.1 Opstellen operationele programma’s Voor een goede afstemming tussen de verschillende beheer- en onderhoudsactiviteiten worden

per jaar operationele programma’s opgesteld. 

10 dagen € 850,00 € 8.500,00 2010-2015

BEL.2 Opstellen afkoppelplan Ten behoeve van de komende planperiode is een afkoppelplan gewenst. Als basis voor het

afkoppelplan zal de in 2009 bijgewerkte kaart met aangesloten verharde oppervlakken gebruikt

worden. Het afkoppelplan zal door de gemeenteraad vastgesteld worden. Ten behoeve van de

rioolrechtontwikkeling is reeds in dit GRP rekening gehouden met een jaarlijkse investering voor

afkoppelprojecten van een ton.

I.5, I.10 € 25.000 2011

BEL.3 Opstellen waterverordening In bestaande situaties heeft de gemeente vooral belang om vervuilende activiteiten te weren van

verharde oppervlakken die afgekoppeld zijn. Vervuilende activiteiten op deze locaties moet zoveel

mogelijk geweerd worden aangezien het afstromende hemelwater direct naar het

oppervlaktewater gaat. Voor een goed gebruik van de riolering is er regelgeving gewenst met

betrekking tot lozingen op de riolering zoals koelwater, bronneringswater of grondwater bij

bodemsanering. 

BEH.1, BEL.2 p.m. uren Milieu 

en 

binnendienst

p.m. raming opstellen iom 

afdeling Milieu

2011

BEL.4 Opstellen incidentenplan riolering Aanvullend op de bestaande calamiteitenplannen van gemeente en andere overheden, richt het

incidentenplan riolering zich specifiek op de riolering. Hierin wordt ingegaan op preventie,

bestrijding en beheersing van de aan de riolering gerelateerde calamiteiten. Een belangrijk

onderdeel daarbij is de communicatie en afstemming met hulpdiensten, waterschap en overige

actoren.

Het incidentenplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

BEL.2, BEL.4, BEL.6 

(tegelijk inbrengen in 

de gemeenteraad)

€ 20.000 2012

BEL.5 Opzetten Waterloket en Verbeteren klachtenregistratie Als onderdeel van de Wet Gemeentelijke Watertaken dient de gemeente zorg te dragen voor een 

loket voor vragen en klachten over grondwater. Om een goed inzicht te houden over de klachten 

binnen de gemeente verdient het de voorkeur op watergerelateerde meldingen apart te 

registreren. De klachtenregistratie zal hiervoor geschikt gemaakt moeten worden. 

Concrete doelen bij het verbeteren van de klachtenregistratie en –afhandeling zijn:

- Sneller terugmelden van klachten naar melder (max 2 dag).

- Storingen zijn verholpen binnen 14 dagen

Omdat de gemeente nu ook al fungeert als aanspreekpunt voor bewoners voor klachten en 

meldingen, is het onduidelijk wat er nodig is om een volwaardig waterloket te realiseren. Deze 

maatregel richt zich daarom in eerste instantie op:

- Inventarisatie van de Huidige Situatie ism Balie OR;

- Bepalen van de Gewenste Situatie ism Balie OR en waterpartners;

- opstellen verbeterpunten en benodigde afspraken.

BEL.6 p.m. uren Balie, 

Hhs en 

Provincie

p.m. uren 2012

BEL.6 Invullen grondwaterbeleid Als gevolg van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht zal Hillegom uiterlijk per 1 januari 2013

haar grondwaterbeleid vastgelegd moeten hebben in het gemeentelijke rioleringsplan. Daarin

moet duidelijk worden wat de gemeente van particulieren verwacht, en wanneer de zorgplicht van

de gemeente in werking treedt. Belangrijke onderdelen van het beleid zijn:

- Opstellen eisen ten aanzien van nieuwbouw.

- Opstellen van (kwantitatieve of kwalitatieve) criteria voor structurele grondwateroverlast. Deze

vervolgens vast laten stellen door de gemeenteraad.

- Beschrijven van te doorlopen proces in geval van grondwateroverlast.

De bovenstaande onderwerpen moeten samen een samenhangend beleid vormen. Een onderdeel

dat relatief onafhankelijk kan worden opgepakt is het zogenaamde Grondwaterloket (zie maatregel

BEL.5). Hierin kan invulling geven worden aan de loketfunctie voor klachten en meldingen met

betrekking tot grondwater.

O.4, BEL.5 p.m. uren p.m. uren voor opstellen 

beleid + evt. aanvullende 

onderzoeken

2011

BEL.7 Omzetten rioolrecht naar bestemmingsheffing in de 

rioolrechtverordening

Uiterlijk per 1 januari 2010 zal de gemeente de kosten voor de uitvoering van de zorgplichten

moeten verhalen met behulp van de nieuwe heffing. De oude retributieheffing is dan niet meer

toegestaan. De gemeentelijke rioolverordening zal voor die tijd moeten worden herzien.

takenpakket afdeling 

Belastingen

2009

BEL.8 DuBo hanteren als leidraad Voorkomen van toepassing uitlogende materialen door duurzame materialen voor te schrijven bij

nieuwbouw of verbouwprojecten.

BEL.2 uren 2009

BEL.9 Uitwerken beleid DOB-methode voor onkruidbestrijding Verminderen diffuse verontreining als gevolg van chemische onkruidbestrijding. Met name in

gebieden waar veel is afgekoppeld zorgt dit voor een reductie van de emissie naar het

oppervlaktewater.

BEL.2 uren 2009
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