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Voorstel
Het college stelt de gemeenteraad voor om het concept verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan Terschelling 2019 -2023 (vGRP) voor kennisgeving aan te nemen
en vrij te geven voor inspraak en overleg.

Samenvatting
Binnen de openbare ruimte speelt het rioleringssysteem een prominente rol. Niet
alleen draagt het bij aan de bescherming van de volksgezondheid, maar ook aan
het voorkomen van wateroverlast en het aantrekkelijk maken van de woon-,
bedrijfs- en recreatieomgeving. Voldoende redenen om op dit punt goede
afspraken vast te leggen en te zorgen voor een goede financiële dekking. In het
voorliggend verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 is, voor een periode
van vijf jaar, het rioleringsbeleid van de gemeente Terschelling vastgelegd.

Toelichting
Het rioleringssysteem en de maatregelen die de gemeente hierin moet uitvoeren
vertegenwoordigen samen met de overige infrastructuur in de openbare ruimte
een aanzienlijk maatschappelijk en financieel kapitaal. De lokale overheid heeft de
zorgplicht om deze voorzieningen doelmatig en tegen maatschappelijk
aanvaardbare kosten in goede conditie te houden. Het vGRP is één van de
instrumenten om hier op een transparante manier inzicht in te geven.
Dit vGRP beschrijft, als wettelijk verplichte planvorm, op hoofdlijnen hoe richting
wordt gegeven aan de rioleringszorg op Terschelling. Het betreft een strategie
voor de lange termijn. Ook wordt in het plan vastgelegd welke personele en
financiële middelen er nodig zijn om de strategie te kunnen realiseren. Hiermee
wordt de continuïteit van de rioleringszorg gewaarborgd, in lijn met de eisen uit de
wetgeving.
Historie
In het concept vGRP wordt teruggekeken op de planperiode 2013-2018. In het
plan wordt beschreven welke maatregelen en onderzoeken de gemeente
uitgevoerd heeft en welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
De wettelijke basis van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is
vastgelegd in een drietal wetten.
De taken en verplichtingen die de gemeente op het gebied van riolering heeft, zijn
van oudsher vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm artikel 10.33). Eén van de
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verplichtingen uit de Wet milieubeheer betreft het opstellen van een verbreed
gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). In het vGRP moet inzichtelijk worden gemaakt
welke voorzieningen op het gebied van riolering in beheer zijn, welke effecten
deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer en
onderhoud gemoeid zijn, rekening houdend met toekomstige vervanging en/of
verbetering. In de Wet milieubeheer is ook de zorgplicht voor stedelijk afvalwater
vastgelegd.
Sinds de introductie van de Wet gemeentelijke watertaken op 1 januari 2008 dient
de gemeente niet alleen zorg te dragen voor stedelijk afvalwater, maar ook voor
regenwater en grondwater.
Hierdoor is het traditionele taakveld van de rioleringszorg binnen de gemeente
veranderd in een ‘verbreed’ pakket van watertaken. De Wet gemeentelijke
watertaken is met ingang van 22 december 2009 opgegaan in de Waterwet.
De wettelijke kaders rond de rioolheffing zijn vastgelegd in de Gemeentewet. Op
basis hiervan kan een gemeente kiezen voor een gecombineerde of een gesplitste
heffing en voor verschillende heffingsgrondslagen, bijvoorbeeld naar rato van het
drinkwaterverbruik of op basis van de WOZ-waarde. De totale rioolheffing mag op
lange termijn echter nooit meer bedragen dan het bedrag dat nodig is voor de
uitvoering van de gemeentelijke watertaken.
De Wet milieubeheer en de Waterwet zullen in 2021 opgaan in de Omgevingswet.
Deze wetwijziging heeft als direct gevolg dat de planverplichting voor het vGRP
komt te vervallen. Het is nu nog te vroeg om in dit vGRP te anticiperen op de
Omgevingswet. In de komende planperiode gaat de gemeente deze verbinding
verkennen.
Nadat de raad het concept vGRP vrijgeeft voor inspraak en overleg (met de
overlegpartner waterschap) wordt het concept vGRP voor 6 weken ter inzage
gelegd en kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan geven. De zienswijzen
kunnen voor de raad aanleiding zijn het vGRP gewijzigd vast te stellen.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Het plan zorgt ervoor dat in de toekomst een goed werkend rioolstelsel is
gewaarborgd. Dit is van belang voor de samenleving ,toerisme en economie.
Een niet goed rioolstelsel zal stank en wateroverlast veroorzaken met alle
gevolgen van dien.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
De lasten, gemoeid met de gemeentelijke rioleringszorg, worden volledig gedekt
uit de inkomsten via de rioolheffing. Om schommelingen in de lasten op te kunnen
vangen en daardoor ook de schommelingen in de rioolheffing te voorkomen,
maakt de gemeente gebruik van een Egalisatie voorziening riolering.
De gemeente streeft naar een solide beleid ten aanzien van de financiering van de
strategie uit het voorliggende GRP.
Het financieel beleid is gericht op een goede instandhouding van bestaande
voorzieningen en de vervanging hiervan op de lange termijn, rekening houdend
met nieuwe inzichten en klimaatveranderingen. Uitgangspunt is om dit tegen een
kostendekkend tarief aan te bieden.
.
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De stand van deze voorziening bedroeg op 1 januari 2019 € 969.534,00. Uit de
kostendekkingsberekening is gebleken dat een voorziening van € 447.163,00
voldoende is om de kosten voor de riolering in de komende periode te financieren.
Het verschil, te weten € 522.371,00 kan ten goede komen aan de algemene
reserve. Deze mutatie zal worden verwerkt in de jaarrekening 2019.

Communicatie/interactiviteit
Tijdens de ter inzage legging zal er een openbare Informatieavond worden
gehouden.

Advies van de raadscommissie
N.v.t.

Ter inzage liggende stukken
-

Concept verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Terschelling 2019-2023;
Concept Raadsbesluit verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023;

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 17 september 2019
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

W.R.H. van Schoonhoven,
Loco-secretaris / adjunct-directeur

J.B. Wassink,
burgemeester

Bijlagen
- Vergelijking tarieven rioolheffing 2019 met andere gemeenten
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Vergelijking tarieven rioolheffing 2019 met andere gemeenten
Wanneer het tarief rioolheffing wordt vergeleken met andere gemeenten in
Nederland, ontstaat het volgende beeld.
Zowel het meerpersoons- als eenpersoonstarief zijn € 179,- voor de Gemeente
Terschelling. Het meerpersoonstarief is hiermee net iets onder het landelijk
gemiddelde en het eenpersoonstarief is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten 2019

