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RB2021028
Aanleg en onderhoud riolering 2021
Duurzaamheid
A.M. Groot
Openbare ruimte

Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
Heerhugowaard, 9 maart 2021
Voorstel / besluit:
1. Het krediet voor de riolering in de uitbreidingsplannen: De Draai ad € 962.000, De Vaandel
Zuid ad € 734.000, De Vaandel Midden ad € 590.000, Heerhugowaard Zuid ad € 700.000,
Stationsgebied - Gildestraat e.o. ad € 10.000 en Stadshart ad € 110.000 beschikbaar te
stellen.
2. Het krediet voor de rioolgemalenvervanging in de persstelsels in De Noord ad € 300.000
beschikbaar te stellen.
3. Het krediet voor vervanging van de vrijverval riolering Van Duivenvoordestraat ad €
170.000 beschikbaar te stellen.
4. Het krediet voor het groot onderhoud putten Schrijverswijk ad € 140.000 beschikbaar te
stellen.
5. De kredieten te kapitaliseren conform de in het GRP vastgestelde kaders.
Inleiding
De gemeente stelt jaarlijks een kredietaanvraag op voor de aanleg van riolering. Hiervoor is een
raadsbesluit noodzakelijk. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Heerhugowaard zijn de
beoogde activiteiten (plannen en uitvoeringsmaatregelen) voor de planperiode opgenomen. Het
is een bevoegdheid van de Raad om de investeringen van die activiteiten voor het jaar definitief
vast te stellen.
In de gemeente Heerhugowaard zijn diverse uitbreidingsplannen in uitvoering. Deze
uitbreidingsplannen zijn opgedeeld in een bouwrijp maak fase (BRM) waarin o.a. het hoofdriool
wordt aangelegd en een woonrijp maak fase (WRM) waarin de openbare inrichting wordt
afgerond (o.a. aanbrengen kolken, putten op hoogte stellen, etc.). Daarnaast zijn nog een drietal
onderhoudsprojecten nodig, te weten: rioolgemalenvervanging in de persstelsels in De Noord,
vervanging van de vrijverval riolering in de Van Duivenvoordestraat en groot onderhoud van de
putten in de Schrijverswijk.
Een overzicht met de in dit voorstel genoemde plannen is als bijlage toegevoegd.
Beoogd effect
De gemeentelijke zorgplicht te vervullen ten aanzien van de afvoer van rioolwater.
Argumenten
1.1 Vanaf 2021 moet in de bovenstaande uitbreidingsplannen riolering worden aangelegd.
2.1

In 2021 zijn de rioolgemalen in de persstelsels in De Noord aan vervanging toe.
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3.1

De vrijverval riolering in de Van Duivenvoordestraat is aan vervanging toe.

4.1

Er is groot onderhoud nodig voor de putten in de Schrijverswijk.

5.1

De Raad heeft het financiële kader vastgesteld.
De Raad heeft het kader voor de dekking van investeringen riolering op 15 december
2015 vastgesteld in besluit RB2015097, GRP-hoofdstuk 6.3 Financiële middelen.

5.2

De genoemde projecten vallen binnen het GRP.
De benodigde investeringskredieten voor deze projecten worden gedekt vanuit het
vigerende GRP. De met deze projecten gemoeide kapitaallasten passen binnen de in het
GRP vastgestelde jaarlijkse stijging van 4,3% op de rioolheffing.

Kanttekeningen
Het GRP is een verplicht plan op basis van de Wet Milieubeheer. De werkingsduur van het GRP
is niet in de wet vastgelegd. In zijn huidige vorm komt het GRP als verplicht plan te vervallen bij
het ingaan van de omgevingswet.
De verwachting was dat deze verplichting met de ingang van de Omgevingswet zou komen te
vervallen in 2021, maar het is verlengd naar 2022. Een deel van het huidige GRP heeft een plek
in de omgevingsvisie en krijgt dat ook in het omgevingsplan. De investeringsparagraaf zoals in
het GRP is opgenomen heeft een doorkijk over de gehele levensduur van de riolering. Er zal wel
in de riolering geïnvesteerd moeten worden in de vorm van noodzakelijke vervangingen en
verbeteringen. De financiële paragraaf met kostendekkingsplan met doorkijk tot en met 2074 in
het rioleringsplan, alsook in het toekomstig rioleringsprogramma vormt de basis voor
kostendekkend zijn van de gemeentelijke hemelwater-, grondwater- en rioleringszorg.
Financiële gevolgen
De investeringen voor de aan te leggen riolering zijn vermeld in het onderstaande schema. Deze
worden gekapitaliseerd conform de in het GRP vastgestelde kaders. De dekking van de kredieten
riolering is berekend in het GRP hoofdstuk 6.3 Financiële middelen.
De kredieten riolering in dit advies hebben geen effect op de begroting en leiden niet tot extra
stijging bovenop de reeds in het GRP vastgestelde jaarlijkse stijging van 4,3% op de rioolheffing.
Kredieten riolering 2021
Omschrijving

Investeringen

Kapitaliseren

Kapitaallasten
v.a. 2022

Uitbreidingspannen
Riolering BRM/WRM De Draai

€ 962.000

€ 962.000

€

38.400

Riolering BRM De Vaandel Zuid

€ 734.000

€ 734.000

€

27.000

Riolering BRM De Vaandel Midden

€ 590.000

€ 590.000

€

22.000

Riolering BRM Heerhugowaard zuid (Stedelijk gebied)

€ 700.000

€ 700.000

€

26.000

Riolering BRM Stationsgebied - Gildestraat e.o.

€

€

10.000

€

400

Riolering BRM Stadshart

€ 110.000

€ 110.000

€

4.000

Rioolgemalenvervanging in de persstelsels in De Noord

€ 300.000

€ 300.000

€

21.000

Vervanging vrijverval riolering Van Duivenvoordestraat

€ 170.000

€ 170.000

€

6.000

Groot onderhoud putten Schrijverswijk

€ 140.000

€ 140.000

€

5.000

Totaal

€ 3.716.000

€ 3.716.000

€ 149.800

10.000

Overige projecten
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Preventief toezicht
 Ja
 Nee
Communicatie
De projecten worden via het reguliere overleg met de belanghebbenden besproken. Waar nodig,
wordt per project een apart communicatieplan opgesteld. Bij de uitvoering van projecten worden
bewoners op de hoogte gesteld.

Uitvoering
De uitvoering van de projecten zal worden opgepakt zodra de kredieten zijn gevoteerd.
Monitoring/Evaluatie
Rapportage zal plaatsvinden volgens de reguliere bestuurlijke agenda (Burap, Jaarrekening).
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Bijlage: Overzicht plannen

Bijlagenr.

Titel/Onderwerp
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Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 30 maart 2021
RB2021028 Aanleg en onderhoud riolering 2021 :
Bespreekstuk

Nr.:

Voor
Tegen

RB2021028

ALLEN
---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2021;
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 30 maart 2021;
gelet op:
artikel 18 Financiële verordening gemeente Heerhugowaard;
artikel 189 Gemeentewet;
het Gemeentelijk Rioleringsplan;
besluit
1. Het krediet voor de riolering in de uitbreidingsplannen: De Draai ad € 962.000, De Vaandel
Zuid ad € 734.000, De Vaandel Midden ad € 590.000, Heerhugowaard Zuid ad € 700.000,
Stationsgebied - Gildestraat e.o. ad € 10.000 en Stadshart ad € 110.000 beschikbaar te
stellen.
2. Het krediet voor de rioolgemalenvervanging in de persstelsels in De Noord ad € 300.000
beschikbaar te stellen.
3. Het krediet voor vervanging van de vrijverval riolering Van Duivenvoordestraat ad €
170.000 beschikbaar te stellen.
4. Het krediet voor het groot onderhoud putten Schrijverswijk ad € 140.000 beschikbaar te
stellen.
5. De kredieten te kapitaliseren conform de in het GRP vastgestelde kaders.

Heerhugowaard, 20 april 2021
De Raad voornoemd,
de wnd. griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase

