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Voorstel
1. Gemeentelijk Rioleringsplan 2012 – 2016 vaststellen.
2. Rioolheffing in 2013 en 2014 verhogen met 3,7% (exclusief indexering) en in 2015 en 2016
verhogen met 1,7% (exclusief indexering).

Achtergrond
In opdracht van ons college heeft DHV in samenwerking met de Buitendienst en onze financiële
beleidsmedewerker het concept Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2012-2016 opgesteld. De
geldigheidsduur van het GRP is 5 jaar. Het GRP richt zich inhoudelijk op een langere periode dan de
geldigheidsduur. De grote investeringen van het riool strekken zich immers over een groot aantal jaren
uit.
Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar het ter inzage liggende concept plan en dan vooral
de hoofdstukken 5 (maatregelen) en 6 (middelen en kostendekking).

Argumenten
Een goed beheer van de riolering is in het belang van de volksgezondheid, het milieu en het beperken
van wateroverlast. De gemeente Schiermonnikoog heeft de taak dit te bereiken tegen de laagst
mogelijke maatschappelijke kosten. Om goede integrale beleidsafwegingen te kunnen maken op het
terrein van bodem- en waterkwaliteit, infrastructuur en rioleringszorg, vormt het Gemeentelijk
Rioleringsplan voor ons college een belangrijk instrument.
Het GRP 2012-2016 is het eerste verbrede GRP, waarin naast de afvalwaterzorgplicht ook expliciet de
hemelwater- en grondwaterzorgplicht aan bod komen.

Kanttekeningen
Het GRP vormt de beleidsmatige en financiële basis voor de werkzaamheden aan het riool voor de
periode 2012 tot en met 2016. Na vaststelling door uw raad van het GRP gaan we over tot uitvoering
ervan. Belangrijk onderdeel van die werkzaamheden is vervanging van het riool en het afkoppelen
van het hemelwater in een groot gedeelte van de wijk “Nieuw Dokkum” Deze werkzaamheden gaan
we gelijktijdig uitvoeren met andere inrichtingswerkzaamheden (o.a. groot wegenonderhoud in het
kader van een nieuw wegenonderhoudplan) in genoemde wijk. Ook sluiten we hierbij aan op het
project herstructurering Riich.

Financiële toelichting
Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 6 van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Samengevat dient
voor een blijvend kostendekkende rioolheffing het huidige gemiddelde tarief van € 168,44 te
worden verhoogd. Om het saldo t/m 2072 positief te houden dient hiervoor het tarief in 2013 en 2014
met 3,7% te worden verhoogd. Dit is lager dan de prognose in het vorige GRP à 5,8% per jaar. De

stijging van 3,7% is exclusief de jaarlijkse indexering, maar inclusief de BTW-verhoging naar 21%
(gevolg van het lenteakkoord). In de periode 2015 t/m 2024 is een verdere stijging van iets meer dan
1,7% per jaar benodigd. Vanaf 2025 is de heffing kostendekkend en zijn er geen verdere stijgingen
nodig.
De „uiteindelijke‟ heffing bedraagt € 214,52 (constant, exclusief jaarlijkse indexatie). Landelijk gezien is
dit laag.
Raadsbehandeling op 2 oktober 2012.
Tijdens de behandeling van dit voorstel door uw raad zijn twee vragen gesteld. Deze beantwoorden
wij hieronder.
1.
Waarom is het verschil tussen de rioolheffing voor een- en meerpersoonshuishoudens zo groot.
Antwoord.
De rioolheffing wordt geheven naar een vast bedrag en een variabel bedrag. Het variabele bedrag is
afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. De tarieven
gaan in 2013 omhoog met 5,7% (3,7% + 2%). Het vaste bedrag aan rioolheffing is (na vaststelling
door uw raad) in 2013:
 € 31,92
per eenheid van 0 tot en met 50 m3;
 € 63,96
per eenheid van 51 tot en met 250 m3;
 €160,32
per eenheid boven 250 m3,
Het variabele bedrag per volle kubieke meter water is € 1,16.
Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen één- en meerspersoonshuishoudingen. De grondslag
van de heffing is het waterverbruik. Normaliter is het waterverbruik voor alleenstaanden lager dan voor
meer persoonshuidhoudingen.

2. Kan het toegepaste rentepercentage nog wat naar beneden worden bijgesteld, zodat de verhoging
van de rioolheffing lager kan worden. Oftewel is het toegepaste rentepercentage reëel?
Antwoord.
Wij werken met algemene financiering. Dit betekent dat wij onze leningen gebruiken om onze totale
financieringsbehoefte mee af te dekken. Over de aangetrokken leningen betalen wij rente. De totale
rentelasten over onze leningen rekenen wij vervolgens via een jaarlijks bij de begroting vastgesteld
rentepercentage door aan de investeringen. Hiervoor hanteren wij al een aantal jaren een
rentepercentage van 4,5%. In bijlage 4 van de begroting 2013 treft u onze leningen aan. Het
gemiddelde rentepercentage over de door ons aangetrokken leningen bedraagt ruim 4,3%. Dat
betekent dat de gehanteerde rente van 4,5% reëel is.
Deze beantwoording van de vragen leidt niet tot een wijziging van ons voorstel.
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