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Raadsvoorstel
Onderwerp: Gemeentelijke rioleringsplan 2016-2020 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − het voorliggende GRP gedurende 6 weken ter visie leggen 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
De vaststelling van het nieuwe GRP, planperiode 2016-2020, op basis van het wettelijk 
kader (Wet Milieubeheer artikels 4.22 en 4.23- zie bijlage).   
Het huidige GRP, planperiode 2011-2015, is eind 2015 verlopen. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
In ons beleidsdocument GRP laten we zien welke strategische beslissingen worden 
genomen om, onder de gegeven condities, een goed functionerend rioleringssysteem in 
stand te houden. Het is het middel om een duurzaam rioolsysteem te handhaven. 
Achterliggende reden van de eis om een goed werkend rioolsysteem en een GRP te hebben 
is de volksgezondheid. Dit alles is gebaseerd op een visie die aansluit op de afspraken in het 
Nationaal Bestuursakkoord Water en de afspraken die gemaakt zijn binnen het 
samenwerkingsverband ‘Noord-Kennemerland Noord’. 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en transport van het afval- en 
hemelwater en het voorkomen van structurele grondwateroverlast. De aanpak die in het 
GRP beschreven is, wordt jaarlijks in een uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Daarbij vindt 
telkens een evaluatie plaats van het voorgaande programma en wordt nagegaan of het nog 
in lijn is met het in het GRP uitgezette beleid. Aan het eind van een planperiode worden de 
lopende jaarprogramma’s teruggekoppeld en opgenomen in het volgende GRP. Kleine 
tussentijdse bijstellingen van de GRP- activiteiten worden in de civieltechnische 
meerjarenplanning aangegeven. 
Binnen onze gemeente was er een grote achterstand in het rioolonderhoud. Deze 
achterstand is bijna ingelopen hierdoor zal het hoge investeringsvolume in de komende jaren 
afnemen tot de hoeveelheid die in een beheergemeente is te verwachten bij normaal 
onderhoud. 
 
Via onderstaande link is een visie op de toekomst van de riolering te zien, dit met een oog op 
duurzaamheid. Duurzaamheid in zowel de zin van de levensduur van installaties als 
duurzaam in de zin van verantwoorde economische levensduur en ecologische schade.  
https://www.youtube.com/watch?v=fMIrYKrBkfE 
Hierin is het te zien dat er op rioleringsgebied ontwikkelingen plaatsvinden die tot verbetering 
kunnen leiden. Deze ontwikkelingen worden meegenomen bij de overweging van de 
werkwijze. 
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De speerpunten van dit GRP zijn: 
 

• Investeringsvolume afbouwen van ca. €4M/ jaar naar ca. €1M/jaar in 2021 
• Reconstructie en groot onderhoud wordt in het kader van de meerjarenplanning 

civiele werken uitgevoerd. 
• Innovatie 
• Onderzoek  - wat werkt (het beste)? 
• Klimaatbestendigheid  
• Kennis opbouw en professionalisering van de medewerkers 
• Communicatie met de burgers 

 
 
De meerjaren investeringsplanning civiele werken (MJP-C) is opgesteld op basis van zowel 
het GRP als de Beleidsplan Wegen. De nut en noodzaak van uit te voeren maatregelen 
worden getoetst op de in deze plannen uiteengezette uitgangspunten. Op dit moment loopt 
er een aantal grote projecten om achterstallige rioolvervangingen in te lopen. Daarbij wordt 
tevens de verplichting tot afkoppelen van hemelwater meegenomen. Het niet uitvoeren van 
deze vervangingen geeft het risico op het falen van het systeem wat (riool)wateroverlast tot 
gevolg kan hebben. Ten gevolge van de klimaatverandering en het drangwater uit de duinen 
wordt de vraag van  inwoners om stabilisering van het grondwaterpijl steeds groter. Met de 
rioolvervangingen worden deze problemen tevens meegenomen. Uit onderzoek dat gedaan 
is voor het nieuwe GRP blijkt dat de investeringen deze begrotingsperiode niet verder 
afgebouwd kunnen worden dan nu in de begroting is opgenomen. Vanaf 2020 kan het 
niveau aan rioolinvesteringen verder omlaag.  
 
 
Na de goedkeuring van uw raad zal het concept GRP 6 weken ter visie liggen. Mogelijke 
zienswijzen worden geïnventariseerd en zo nodig verwerkt in het GRP en vervolgens in een 
definitieve versie aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: Vanuit het regionale 
samenwerkingsverband Noord-Kennemerland Noord hebben wij met de vijf regionale 
gemeenten (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo) en het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een gemeenschappelijk 
moederbestand voor de gehele regio opgesteld, wat de basis is van ons GRP. 
Hierin is een gezamenlijke visie over hoe we met onze watertaken omgaan verwerkt. 
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De provincie Noord Holland heeft zijn taken ten aanzien van GRP’s aan HHNK 
gemandateerd en vervolgens zijn deze twee instanties betrokken bij de voorbereiding zoals 
artikel 4.23 van de wet Milieubeheer voorschrijft.  
 

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
 
Burgerparticipatie: . 
Het concept GRP wordt met goedkeuring van de Raad ter visie gelegd voordat het definitief 
is vastgesteld. 
 
Externe communicatie: ja na goedkeuring van het concept-GRP wordt de ter visie legging 
gepubliceerd. 
 
Extern overleg gevoerd met:  samenwerkingsverband Noord-Kennemerland Noord, 
inclusief HHNK, adviesbureau Tauw i.v.m. het kostendekkingsplan, adviesbureau Wareco 
i.v.m. grondwaterbeleid, Zijlstra projectleiding en advies i.v.m. het samenstellen van het 
GRP. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Het GRP is een wettelijke plicht.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Na de ter inzage legging worden de zienswijze verwerkt en wordt het GRP nogmaals ter 
vaststelling aan de raad aangeboden 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

• De basis voor de rioolheffing wordt in het GRP uiteengezet. De heffing genereert een 
kostendekkend bedrag van ca. €6,1M jaarlijks en het GRP geeft aan hoe deze gelden 
besteed zullen worden. 
 

• De actuele standen van investeringen en de voorziening worden telkens in de P&C 
cyclus herzien en vervolgens in de jaarlijkse heffingsvoorstellen verwerkt.  De huidige 
cijfers zijn ook in de begroting meegenomen waarbij de heffing voor 2016 reeds op 
€329 is vastgesteld.   
 

Risico’s 
 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Een gemeentelijke rioleringsplan is een verplichting van Wet Milieubeheer. 
 
 
Bijlagen:  
 
 
 

• Concept Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen (NH) –planperiode 2016-2020 
• Wet milieubeheer Artikels  4.22, 4.23 

 
 
 
 
 
 
Bergen, 19 januari 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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