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Gemeente Bergen Noord-Holland  

Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 

Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) 
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Samenvatting 

In de afgelopen periode heeft de gemeente Bergen het belang van een goede riolering aan den 

lijve ondervonden; wateroverlast in 2006 in Egmond aan Zee heeft aangetoond hoe belangrijk een 

goede riolering is voor welzijn en welvaart van haar burgers. Maar er is meer; riolering beïnvloedt 

de watersystemen en daarmee de aantrekkelijkheid van de gemeente als woon- en 

recreatiegebied. Het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is één van de instrumenten om hier op 

een transparante manier inzicht in te geven. 

 

De gemeente Bergen richt zich in de planperiode 2011-2015 op de volgende thema‟s: 

 Het implementeren van de verbrede zorgplichten 

 Het verbeteren van de waterkwaliteit  

 Het inspelen op klimaat- en duurzaamheidsontwikkelingen 

 Het verbeteren van de doelmatigheid van rioleringsactiviteiten 

 

Evaluatie GRP 2006-2010 

 Inzameling van het binnen het gemeentelijke gebied geproduceerd afvalwater: Het saneringsplan is 

uitgevoerd, waarmee conform doelstelling een reductie van 87,5 % is behaald. Daarnaast zijn alle 

nieuwbouwlocaties aangesloten op de riolering. Voor alle niet aangesloten percelen heeft de 

gemeente een ontheffing bij de provincie, hiermee voldoet de gemeente voor 99 % aan het gestelde 

doel 

 Inzameling hemelwater: in 2008 is het maatregelenplan “Maatregelen tegen wateroverlast 2007-

2015” door de gemeenteraad goedgekeurd. De uitvoering hiervan is in volle gang, waarmee de 

gemeente op schema ligt om de gestelde doelen te halen 

 Transport van het ingezamelde water naar een geschikt afleveringspunt: De locaties waar 

vermoedens waren van problemen zijn geïnspecteerd. Op basis van de beoordeling van de 

inspecties is een korte termijnplanning gemaakt voor de meest acute vervangingen 

 Het voorkomen van ongewenste emissies naar het oppervlaktewater, bodem en grondwater: In 

totaal is 25,5 ha afgekoppeld, het overgrote deel van de geplande maatregelen rondom 

riooloverstorten is uitgevoerd en de gemeente is gestart met een monitoringsprogramma van de 

riooloverstorten. Hiermee voldoet de gemeente aan het gestelde doel 

 Het voorkomen van overlast voor de leefomgeving: Door het nemen van maatregelen om 

wateroverlast tegen te gaan heeft de gemeente een forse inspanning geleverd om overlast voor de 

leefomgeving te voorkomen. De gemeente voldoet voor 80 % aan het gestelde doel 

 Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering: het beheersysteem is up-to-date, de 

gemeente stelt jaarlijks een operationeel plan op en werkzaamheden worden met andere 

werkzaamheden gecombineerd voor minimale overlast voor de burger. De gemeente voldoet voor 

90 % aan het gestelde doel 

 Financiën: De rioolheffing is meer gestegen dan in het voorgaande GRP was voorzien. Oorzaak 

hiervoor is dat in het voorgaande GRP de intensieve inspanning voor het tegengaan van 

wateroverlast en schade in Egmond niet was voorzien. Verder was er geen rekening gehouden met 

de invoering van de verbrede zorgplichten. Het saldo van de voorziening is per 1 januari 2011 EUR 

581.738,00 negatief 
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Benchmark Riolering 

In 2008 en 2010 heeft de gemeente deelgenomen aan de Benchmark Riolering. Uit de Benchmark 

2008 kwam naar voren dat wat betreft de uitvoering van haar rioleringstaken de gemeente over de 

volle breedte goed scoort. In de Benchmark 2010 blijft dit beeld overeind; er zijn weinig tot geen 

klachten of storingen bekend. Als kanttekening dient hierbij wel geplaatst worden dat door de grote 

investeringen om de wateroverlast tegen te gaan de kosten per km riolering de afgelopen jaren in 

vergelijking met het landelijk gemiddelde hoger zijn, dit geldt ook voor de rioolheffing. 

 

 

TAST1 Joost Ivanghlaan 
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Beleid voor de komende jaren 

Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken in werking getreden. 

Hiermee is de gemeentelijke rioleringszorgplicht in de Wet milieubeheer (het oude artikel 10.33) 

vervangen door een zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater en zijn er 

zorgplichten en bevoegdheden bijgekomen voor hemelwater en grondwater. Dit GRP geeft invulling aan 

de nieuwe zorgplichten. Ook thema‟s als doelmatig beheer in de waterketen, innovaties en 

duurzaamheid en input vanuit het waterplan Bergen, Castricum, Heiloo en HHNK en het baggerplan zijn 

meegenomen. 

 

Stedelijk afvalwater 

Alle percelen op gemeentelijk grondgebied zijn of moeten worden voorzien van een rioolaansluiting, 

tenzij het betreffende perceel een provinciale ontheffing heeft of lokale zuivering doelmatiger is. Daarbij 

hanteert de gemeente de zogenaamde “brede zorgplicht”. De provinciale ontheffing loopt tot 2014. Op 

dit moment wordt dit de bestuursovereenkomst “Opgave inzameling en het transport van stedelijk 

afvalwater in Noord-Holland” geëvalueerd en bepaald of de overeenkomst in deze vorm wordt 

voortgezet en of het gekozen beleid doelmatig is. Mogelijk leidt dit tot bijstelling van het gemeentelijk 

beleid. 

 

 

Heereweg, Schoorl 13 mei 1985 (foto- familie Nieuwland) 
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Hemelwater 

 

De gemeente hanteert het uitgangspunt dat afvalwater en hemelwater bij de bron moeten worden 

gescheiden. In de gebieden met een gemengd stelsel wordt, met inachtname van de 

voorkeursvolgorde (zie bijlage 2), het overtollige hemelwater aangesloten op het gemengde 

stelsel. In de door de gemeente afgekoppelde en nog af te koppelen gebieden is of wordt naast 

het bestaande gemengd riool een separate hemelwatervoorziening aangelegd.  

Op deze voorziening is het hemelwater van het openbare gebied en waar mogelijk het hemelwater van 

de woningen en percelen aangesloten. Het scheiden van lozingen vanaf particulier terrein of bebouwing 

geschied tot op heden op basis van vrijwilligheid. De gemeente onderzoekt in de komende planperiode 

of een tegemoetkoming in kosten haalbaar is. Op termijn wil de gemeente ook over de mogelijkheid 

beschikken om afkoppelen af te dwingen. Dit wil zij borgen in een afkoppelverordening. 

In nieuwe situaties gaat de voorkeur uit naar het omgaan met hemelwater op het perceel waar het valt 

(de bron). Hierbij is de particulier zelf verantwoordelijk voor de inzameling en de verwerking van het 

hemelwater. Verwerking kan plaatsvinden op eigen terrein door infiltratie in de bodem of het lozing op 

oppervlaktewater. Water dat niet redelijkerwijs door de perceelseigenaar kan worden verwerkt, dient 

door de gemeente te worden ingezameld en verwerkt. 

 

Wateroverlast 

Naar aanleiding van de wateroverlast in Egmond aan Zee heeft de gemeente geformuleerd wat zij 

acceptabel vindt. Uitgangspunt voor het uitvoeringsplan “Maatregelen tegen de wateroverlast 2007-

2015” voor Egmond aan Zee is dat er geen schade mag optreden bij een bui gelijk aan die van 

augustus 2006 (De destijds gevallen bui had een theoretische kans van minder dan eens per 100 jaar). 

Het uitvoeringsprogramma is erop gericht om de kans op schade te verminderen. De gemeente streeft 

er naar dat bij een bui, met een kans op voorkomen minder dan een keer per 100 jaar, in geen enkele 

kern schade optreedt. Wateroverlast in de zin van water op straat waarbij geen directe schade optreedt, 

is wel acceptabel net als tijdelijke hinder. In onderstaande tabel zijn de technische uitgangspunten 

weergegeven voor het ontwerp van de riolering. 

 

Tabel Uitgangspunten acceptatie wateroverlast per gebruiksfunctie. 

 

Gebruiksfunctie Toelaatbare frequentie   

 Hinder Overlast Schade 

Woongebied Eens per 2 jaar1 Eens per 5 jaar Niet (minder dan eens per 100 jaar) 

Bedrijventerreinen Eens per 2 jaar Eens per 5 jaar Niet (minder dan eens per 100 jaar)  

Hoofd infrastructuur Eens per 5 jaar Eens per 10 jaar(max.15 min) Niet (minder dan eens per 100 jaar) 

                                                        
1Bui 08 Leidraad Riolering, neerslag 19,6 mm  
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Het plaatsen van bergingsktatten – Zeeweg, Egmond aan Zee 

 

 

Grondwater 

De zorgplicht voor grondwater is een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Centraal 

staat hierbij dat problemen structureel en de maatregelen doelmatig zijn. De gemeente moet in het 

openbaar gemeentelijk gebied maatregelen treffen om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken. De zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht en leidt niet tot aansprakelijkheid voor 

schadesituaties die zich in het verleden hebben voorgedaan. De gemeente streeft er naar in lijn met het 

Waterbeheerplan van HHNK bestaande grondwaterproblemen op te lossen en te voorkomen dat nieuwe 

ontstaan. Grondwateroverlast als gevolg van bouwkundige tekortkomingen en incidentele 

gebeurtenissen vallen buiten de gemeentelijke zorgplicht. De gemeente hanteert een 

ontwateringcriterium van 0,70m voor primaire wegen. Voor secundaire wegen is dat 0,60m. 
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Oppervlaktewater 

 

Sloot Smeerlaan 2004 

Het oppervlaktewatersysteem zorgt voor het transport van het overtollig grond- en hemelwater naar het 

Noordhollandsch kanaal (in Bergen). De gemeente is onderhoudsplichtige voor een aantal 

oppervlaktewateren (inclusief watergangen) en wil de kwaliteit en kwantiteit daarvan waarborgen. In de 

komende planperiode ontwikkelt de gemeente uitgangspunten om hier invulling aan te geven. 

 

Beheer 

De gemeente heeft dienstverlening richting haar burgers hoog in het vaandel staan. Om deze 

dienstverlening tastbaar te maken stelt de gemeente servicenormen op, publiceert hierover en bewaakt 

de resultaten. Voor wat betreft storingen aan de minigemalen streeft de gemeente ernaar deze binnen 

een dagdeel te verhelpen. In geval van een verstopping verwacht de gemeente dat de bewoner zelf 

actie onderneemt. Indien de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering zit, geldt dezelfde 

hersteltermijn als bij de minigemalen; een dagdeel. 
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Rioolbuis van het Bergerbos moest vervangen worden – wand is zo dun door aantasting dat een gat is ontstaan. 

 

Om inzicht in de kwaliteit van de riolering te behouden worden rioolinspecties uitgevoerd. De 

inspectiegegevens worden verwerkt in het rioolbeheersysteem. Beoordeling van de inspectiegegevens 

vindt plaats conform de landelijk normen. Bij constatering van een ingrijpmaatstaf wordt per 

schadebeeld bepaald welke maatregel noodzakelijk is. Hierbij wordt de afweging gemaakt tussen 

deelreparaties of vervangingen/ renovatie. 

 

De opgave 

Om goed zich te hebben in hoeverre de gemeente voldoet aan het gewenste beleid is een toetsing 

uitgevoerd met de huidige situatie. 

 Alle percelen zijn aangesloten op een voorziening 

 Voor circa 50 % van het rioolstelsel zijn rijdende camera-inspecties uitgevoerd. De gemeente heeft 

daarmee nog onvoldoende inzicht in de toestand van de riolering 

 Het stelsel van de gemeente is hydraulisch getoetst. Op verschillende locaties is „water op straat‟ 

berekend. Daarnaast is voor de kern Egmond aan Zee een WOLK 
2
 uitgevoerd. De gemeente heeft 

in beeld welke inspanningen nog nodig zijn 

 De gemeente voldoet nog niet aan de basisinspanning 

 De gemeente heeft inzicht in het functioneren van het stelsel middels een meetplan 

 De middelen bestemd voor de rioleringsactiviteiten worden doelmatig aangewend 

                                                        
2 WOLK staat voor WaterOverlastLandschapsKaart, voor een nadere toelichting wordt naar het vijfde punt van bijlage 5 verwezen. 
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 Er vindt (te) weinig toezicht plaats op de aanleg van (gescheiden) aansluitingen. Alleen bij de 

aanleg vindt voorlichting aan bewoners plaats over hoe om te gaan met gescheiden stelsels  

 Voor de riolering geldt dat alle gegevens (inclusief drainage) up-to-date zijn opgenomen in het 

rioolbeheersysteem en voldoen aan de eisen volgens de WION. De revisiegegevens worden binnen 

30 dagen verwerkt 

 

Speerpunten 

De speerpunten voor de komende planperiode zijn: 

1. Aanpak van water op straat in alle kernen 

2. Planmatig onderhoud en planmatige vervangingen 

3. Voorkomen foutieve huisaansluitingen gescheiden systemen 

 

Strategie 

De strategie voor de komende planperiode uit de volgende maatregelen: 

 Alle revisiegegevens worden in het beheersysteem verwerkt. Tijdens het verwerken van de 

revisiegegevens worden ook de kolkleidingen in het beheersysteem opgenomen 

 Toezicht en handhaving op het niet aansluiten van hemelwater op druk- of persriool 

 De huidige heffingsgrondslag voor de rioolheffing blijft gehandhaafd 

 Bij nieuwbouwplannen watertoetsproces volgen 

 De komende jaren staan de inspecties in het teken van de inhaalslag, na afronding hiervan 

wordt een langjarige inspectieplanning opgesteld 

 Continueren bestaande meetplan  

 De gemeente zal in de komende planperiode minimaal één keer deelnemen aan de Benchmark 

 In lijn met de afgelopen periode neemt de gemeente maatregelen om de klimaatbestendigheid te 

vergroten 

 Om de aandacht op het gescheiden houden van de waterstromen te houden, publiceert de 

gemeente informatie van de stichting Rioned op haar website. Daarnaast vergroot zij de 

bewustwording ten aanzien van „hoe om te gaan met gescheiden waterstromen‟ binnen de overige 

afdelingen van de gemeente 

 Onderzoek op foutieve aansluitingen in vrijvervalriolering  

 Onderzoek haalbaarheid innovatieve oplossingen  

 Aanwijzen grondwatercoördinator en instellen grondwaterloket 

 Handhaven van het grondwatermeetnet 

 Inzicht verkrijgen in de aard en omvang van de klachten zoals die in het grondwateronderzoek naar 

voren zijn gekomen 

 Daar waar het vermoeden bestaat van een drainerende werking van lekke oude riolering, wordt bij 

de vervanging van deze riolering een drain neergelegd 

 Tweejaarlijks opstellen van een voortgangsrapportage  

 Opstellen nieuw GRP in 2015 

 Opstellen GIS-kaart met urgentiegebieden vervangingen voor afstemming met wegbeheer  

 Jaarlijks opstellen operationeel plan  

 Voortzetten onderhoudsschema pompen, gemalen en overige voorzieningen 

 Vegen centra woonkeren 1 × per week, buiten centra 1 × per maand 

 Kolken zuigen 1 × per jaar, in Egmond aan Zee 2 × per jaar en na een storm 
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 Rioolvervangingen voor de komende drie jaar zijn ingepland op basis van kwaliteitsgegevens. 

Voor de overige riolering is globale vervangingsplanning opgesteld op basis van de Gauss-

verdeling 

 Vervangingen pompen, gemalen, drukriolering en persleidingen volgens strategische planning 

 Verbeter/hydraulische maatregelen conform perspectiefnota 2008 

 De vervangingskosten zijn tot en met 2029 jaarlijks met 20 % verhoogd ten behoeve van afkoppel- 

en verbetermaatregelen 

 

De middelen 

Personele middelen 

Om de strategie zoals opgenomen in dit GRP uit te kunnen voeren is 0,8 fte extra noodzakelijk. In 

de berekeningen is rekening gehouden met deze uitbreiding.  

 

Financiële middelen 

De rioleringsobjecten die bij de gemeente in beheer zijn vertegenwoordigen samen een 

vervangingswaarde van EUR 93,9 miljoen. In totaal zijn in de planperiode investeringen van circa EUR 

14,7 miljoen voorzien. Deze investeringen zorgen in totaal voor circa EUR 2,5 miljoen aan nieuwe 

kapitaallasten. De totale lasten in de planperiode bedragen EUR 24,6 miljoen. Over de beschouwde 

periode van 60 jaar bedragen de lasten circa EUR 369 miljoen.  

 

Voor de kostendekkingsberekening zijn de uitgangspunten Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) in acht genomen. De stand van de voorziening is per 1 januari 2011 

EUR 581.738,00 negatief. Conform afspraken met de provincie zal de voorziening uiterlijk in 2013 een 

positief saldo bereiken. In de berekening is rekening gehouden met het huidig vastgestelde tarieven 

voor 2011. Er is rekening gehouden met een stijging in de heffingseenheden, gebaseerd op de 

prognose woningvoorraad (november 2010). Als uitgangspunt is gehanteerd dat 80% gerealiseerd 

wordt. De inkomsten uit bijdragen overige diensten voor het realiseren van nieuwe rioolaansluitingen en 

de subsidiebijdrage van de provincie Noord-Holland zijn in de berekening meegenomen. 

 

Voor de toekomstige ontwikkelingen van de rioolheffing zijn drie scenario‟s berekend.  

 Scenario 1 is berekend op basis van de in dit GRP genoemde uitgaven en het blijven hanteren 

van het tarief 2011 

 Scenario 2 gaat uit van dezelfde uitgaven als scenario 1, waarbij echter de rioolheffing 

dusdanig is aangepast dat een kostendekkend tarief wordt verkregen 

 In scenario 3 zijn ook de veeg- en baggerkosten deels aan de rioolheffing toegeschreven, ook 

hier is met een kostendekkend tarief gerekend. Hierbij is rekening gehouden met 30 % van de 

veegkosten (EUR 152.000,00 + EUR 19.000,00 BTW) en 50 % van de baggerkosten  

(EUR 241.000,00 + EUR 32.000,00 BTW) 
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In onderstaande tabel is de rioolheffing weergegeven (inflatiepercentage van 1,5 %) 

 

Tabel 0.1 hoogte rioolheffing. 

 

 Scenario 1 

excl. Inflatie 

Scenario 1 

incl. Inflatie 

Scenario 2 

excl. Inflatie 

Scenario 2 

incl. Inflatie 

Scenario 3 

excl. Inflatie 

Scenario 3 

incl. Inflatie 

2011 268 nvt 268  nvt 268  nvt 

2012 268 272  281  286  306  310  

2013 268 276  293  302  348  359  

2014 268 280  293  306  331  346  

2015 268 284  293  311  314  334  

 

 

Veel gedaan maar nog niet klaar  - voorjaar 2011 

http://www.telecontrolnet.nl/bergen/?Qwd=./pompplein_2&Qif=20110221-133000.jpg&Qiv=name&Qis=FS

