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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Verlengen planperiode GRP Bergen 2016-2020 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
De planperiode van het Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen 2016-2020 te verlengen tot en 
met 31 december 2022. 
 
Geheimhouding       Nee     Ja  
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
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Voorstelnummer : RAAD210037 
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Opsteller(s) : Simon Zijlstra 
Telefoonnummer : 072 888 00 00 
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
De planperiode van het Gemeentelijke Rioleringsplan Bergen 2016-2020 (GRP) liep tot 31 
december 2020.  
 
Met de invoering van de Omgevingswet vervalt de verplichting van het opstellen van het 
GRP. Deze invoering is meerdere malen verschoven, maar is nu gepland op 1 januari 2022. 
De rol van het GRP lijkt daarom minder belangrijk. De drie gemeentelijke zorgplichten voor 
afvalwater, regenwater en grondwater blijven echter van kracht. Gemeenten overwegen 
daarom om een mogelijk iets aangepaste vorm van het GRP in te zetten voor een goede 
beleidsmatige inbedding. Voor een goed beheer heeft het GRP namelijk zijn nut bewezen. 
 
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE 
De planperiode van het Gemeentelijke Rioleringsplan Bergen 2016-2020 (GRP) liep tot 31 
december 2020. In dit plan zijn de gemeentelijke zorgplichten voor het afvalwater, 
hemelwater en grondwater beschreven. Daarmee geeft de gemeente invulling aan de 
bepalingen uit de Wet Milieubeheer om een gezonde, veilige en prettige leefomgeving in 
stand te houden. 
 
Zoals eerder gesteld, vervalt met de invoering van de Omgevingswet, vermoedelijk in 2022, 
de verplichting van het GRP. De drie zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater 
blijven echter van kracht.   
 
De gemeenteraad stelt met de planvormen onder de Omgevingswet (omgevingsvisie, -
programma en -plan) zijn ambitieniveau, regels en de werkwijze van de gemeente vast. 
Maatregelen krijgen dan hun plek in het omgevingsprogramma en regels krijgen een plek in 
het omgevingsplan. Onderdelen van het huidige GRP worden zo veel mogelijk ontrafeld en 
ingebed in de integrale planvormen die in het kader van de Omgevingswet worden 
vastgesteld.  
 
TOELICHTING OP HET VOORSTEL  
In 2022 treedt de Omgevingswet in werking en regelt de gemeente het stedelijk waterbeheer 
in de omgevingsvisie, omgevingsprogramma en het omgevingsplan. De gemeente kan 
kiezen om een gemeentelijk rioleringsprogramma vast te stellen in plaats van het nu nog 
verplichte Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 
 
Daarnaast wordt in 2021 gewerkt aan het klimaatadaptatieplan. Dit plan bestaat uit een 
klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsprogramma, waarna dit plan verder wordt uitgewerkt 
tot een lokale uitvoeringsagenda. Het klimaatadaptatieplan wordt in een separaat advies aan 
u voorgelegd. 
Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe planvormen in detail eruit zien. Omdat de 
kaders en uitgangspunten van het GRP Bergen 2016-2020 nog steeds geldig zijn, is het 
efficiënt om de planperiode van het GRP te verlengen. Als de planvormen ontwikkeld zijn, 
kunnen we de resultaten verwerken in een nieuw type GRP. Het stedelijk waterbeheer is 
gebaat bij een goede eigen planvorming en een goede plek in het omgevingsbeleid. 
  

https://rioolenraad.nl/doel-4-de-zorgplicht-uitvoeren/
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Het is belangrijk dat er in de overgangsperiode, waarin diverse plannen worden opgesteld, 
geen gaten vallen in beleid en regelgeving. De gemeenteraad zorgt namelijk voor de kaders 
voor en controle van goede uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Een duidelijke 
taakverdeling tussen de gemeente en de particuliere eigenaren van gebouwen en percelen 
is bijvoorbeeld van belang. Ook is van belang dat de gemeentelijke watertaken tegen de 
laagste maatschappelijke kosten kunnen worden gerealiseerd. 

Op hoofdlijnen kan gesteld worden dat de doelen en maatregelen uit het GRP Bergen 2016-
2020 binnen de planperiode gehaald zijn of binnenkort behaald worden. 
Het gaat om: 
- Planmatige uitvoering van het beheer en onderhoud 
- Circa 65% van riolering is inmiddels gescheiden, dus afvalwater en regenwater worden 
apart ingezameld en afgevoerd. Dit leidt tot minder overstortingen van rioolwater op 
oppervlaktewater en dikker afvalwater bij de rioolwaterzuivering leidt tot een hoger 
zuiveringsrendement. 
- Vanuit het regionale samenwerkingsverband is o.a. risico gestuurd beheer nader uitgewerkt 
(voor de kostenbesparing) en is een projectgroep klimaatadaptatie opgezet op basis van een 
intentieverklaring klimaatadaptatie. 
 
We zullen dan voor de periode na 2023 op basis van een aangepaste vorm van het GRP: 
• Definiëren hoe de drie zorgplichten worden ingevuld 
• Vastleggen welke voorzieningen er zijn en in welke staat zij verkeren 
• Planmatig onderhoud en vernieuwing uitvoeren 
• De rioolheffing onderbouwen met kosten, investeringen en financieringswijzen 
• Regels vastleggen 
• Beleidsafspraken maken met het hoogheemraadschap 
• De gemeente trekt bij het vorm geven van de plannen op het gebied van stedelijk 
waterbeheer samen op met de gemeenten in de regio en het hoogheemraadschap. 
 
De bedoeling is om voor alle BUCH-gemeenten vanaf 2023 dezelfde planperiodes te 
hanteren. 
 
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN  
Het alternatief was om een Gemeentelijk rioleringsplan op te stellen op basis van de huidige 
systematiek vooruitlopend op het klimaatadaptatieplan en de planvorming in het kader van 
de Omgevingswet. Vanwege de omvang van de werkzaamheden en de benodigde kosten is 
dit niet efficiënt. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
Zoals bekend werken gemeenten, het hoogheemraadschap en PWN intensief samen in de 
waterketen. In het voorjaar van 2021 werken de gemeenten in de regio Alkmaar gezamenlijk 
aan regionale onderdelen van een ‘blauwdruk’ GRP. Het betreft de gezamenlijke visie, 
ambities en beleidsstrategieën, eventueel inclusief een regionaal uitvoeringsprogramma. 
Deze ‘blauwdruk’ wordt per gemeente nader uitgewerkt met lokale aspecten en aangevuld 
met gemeentelijke beheerstrategieën, uitvoeringskaders en –programma’s, 
kostendekkingsplannen op het moment dat een gemeente aan een nieuw GRP toe is. Voor 
de BUCH-gemeenten wordt geadviseerd om vanaf 2023 dezelfde planperiode te hanteren. 
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RISICO’S  
De verschillende planvormen waaraan momenteel gewerkt wordt, kunnen ertoe leiden dat 
het overzicht even zoek raakt. Het verlengen van de planperiode van het GRP met twee jaar 
tot 2023 leidt ertoe dat we voor de gemeentelijke watertaken voorlopig blijven werken met 
dezelfde bekende uitgangspunten en kaders. 
 
FINANCIËN  
Het GRP beschrijft de projecten, maatregelen en onderzoeken. Het onderbouwt de 
berekening van de trend van de rioolheffing voor de langere termijn. In de jaarlijkse begroting 
worden de actuele investeringsplanning en kosten opgenomen. De bedragen voor de 
exploitatie en investeringen uit het GRP zijn nog steeds relevant voor de begroting. 
De verordening rioolheffing 2020 ging uit van de volgende rioolheffing op basis van 
waterverbruik:  
 
0 m3 t/m 300 m3 €    265,00 
301 m3 t/m 400 m3 €    530,00 
401 m3 t/m 500 m3 €    795,00 
501 m3 t/m 600 m3 € 1.325,00 
601 m3 t/m 1000 m3 € 1.855,00 
1001 m3 t/m 1500 m3 € 2.650,00 
1501 m3 t/m 2000 m3 € 3.975,00 
2001 m3 t/m 2500 m3 € 5.830,00 
2501 m3 t/m 3000 m3 € 7.950,00 
3001 m3 en meer € 11.130,00 
 
Voor het belastingjaar 2021 gelden de volgende tarieven: 

0 m3 t/m 300 m3 €    215,00 
301 m3 t/m 400 m3 €    430,00 
401 m3 t/m 500 m3 €    645,00 
501 m3 t/m 600 m3 € 1.075,00 
601 m3 t/m 1000 m3 € 1.505,00 
1001 m3 t/m 1500 m3 € 2.150,00 
1501 m3 t/m 2000 m3 € 3.225,00 
2001 m3 t/m 2500 m3 € 4.730,00 
2501 m3 t/m 3000 m3 € 6.450,00 
3001 m3 en meer € 9.030,00 
 
Dit is een verlaging en een afwijking van de berekende trend in het GRP: een rioolheffing die 
oploopt tot EUR 368,- in 2020 en dan gelijk blijft. In het GRP is een gemiddelde berekend 
voor alle percelen die minder dan 500 m3 lozen. 
 
De werkelijke rioolheffing volgens de verordeningen pakt lager uit vooral door een 
aanpassing van de financiële uitgangspunten, namelijk de verlaagde rentetarieven. 
We adviseren de meerjarige kostendekkingsberekening en de trend, zoals in het GRP 2016-
2020 is opgenomen, te actualiseren, zodra bekend is, welke financiële gevolgen het 
klimaatadaptatieplan heeft voor de gemeentelijke watertaken. Een definitief voorstel voor de 
tarieven wordt jaarlijks via de begroting opgesteld. 
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DUURZAAMHEID 
Voor de gemeentelijke watertaken is duurzaamheid van belang. Het functioneren van de 
afvalwaterketen heeft gevolgen voor de ecologie. Op rioleringsgebied volgen we de 
ontwikkelingen die tot verbetering kunnen leiden. We gaan na of we onze werkmethodes 
hierop moeten aanpassen. 
 
PARTICIPATIE 
Met het hoogheemraadschap wordt intensief samengewerkt. Het verlengen van het GRP 
Bergen is besproken en het hoogheemraadschap heeft hiermee ingestemd. 
 
Voor de meeste bewoners is het beleidsmatige Gemeentelijk Rioleringsplan ietwat abstract. 
Participatie vindt plaats binnen de projecten. 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Voor de gemeentelijke watertaken is de volgende planning van belang: 
2021:                opstellen en vaststellen klimaatadaptatieplan 
1 januari 2022: verwachte inwerkingtreding Omgevingswet. Vaststellen van de  
                         Omgevingsvisie, het omgevingsprogramma en het omgevingsplan 
2022:                opstellen van een nieuwe opzet van het GRP 
2023:                inwerkingtreding van de GRP’s van Bergen, Uitgeest, Castricum en Bergen  
                         met dezelfde en dus gelijk getrokken planperiode 
 
BIJLAGEN 
 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester 
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