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1 Inleiding
De gemeente Texel heeft wettelijke taken op het gebied van
afvalwater, hemelwater en grondwater. In dit gemeentelijk
rioleringsplan (hierna GRP) omschrijven wij hoe we invulling geven
aan deze wettelijke zorgtaken. In dit plan geven wij ook aan hoe wij
invulling geven aan nieuwe ontwikkelingen als
klimaatveranderingen, besparingen in de waterketen,
gegevensbeheer, levensduurverlenging. Het eerste onderdeel van het
GRP betreft het algemene beleidsdeel van het GRP Noordkop. Het
algemene beleidsdeel is uitgewerkt in het gemeentespecifieke
onderdeel dat nu volgt.
Het gemeentespecifieke deel beschrijft welke maatregelen,
activiteiten, onderzoeken en middelen nodig zijn om de gestelde
doelen in de aankomende planperiode te realiseren. Hiermee dient
het als uitvoeringsprogramma voor de aankomende planperiode.
Bovendien wordt concreet aangegeven op welke wijze wij het
beheer van de huidige riolering en andere voorzieningen het beste
kunnen vormgegeven, inclusief de benodigde kosten. Het totale
programma vormt het uitgangspunt voor het kostendekkingsplan en
de rioolheffmg.
Het GRP sorteert voor op de Omgevingswet (2019) door het
betrekken van de relevante partijen die belast zijn met watertaken in
de openbare ruimte, waaronder het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, afdelingen binnen de gemeente zoals Ruimtelijke
Ontwikkeling en de milieudienst RUDNHN. Onderdelen van het
GRP worden opgenomen in de omgevingsvisie die later door de
gemeenteraad wordt vastgesteld.
20170829 GRP Noordkop gemeentespecifiek Texel.docx

Samen met het integrale beheerplan openbare ruimte, leidraad
inrichting openbare ruimte, moederbestek en het basisrioleringsplan
vormt dit GRP de invulling van de gemeentelijke rioleringszorg.
Vanwege de integrale aanpak is er een relatie met de uitvoering op
het gebied van wegen, groen, water en nutsvoorzieningen. Het GRP
stellen wij vast voor de periode 2018-2022.
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2 Huidige situatie
In het gemeenschappelijke deel van dit Gemeentelijk Rioleringsplan
is de evaluatie van de voorgaande planperiode behandeld. In de
bijlage is dit voor de gemeente Texel meer in detail uitgewerkt.
Vervolgens gaan we in dit hoofdstuk na welke voorzieningen we
beheren en wat de toestand ervan is.

Tabel 1 Overzicht rioleringsonderdelen gemeente Texel
Onderdeel

Lengte / aantal / inhoud

Gemengd riool

49 km

Vuilwaterriool

50 km

Regenwaterriool

39 km

2.1 Algemeen

Totaal vrijverval

138 km

2.1.1 Aanwezige voorzieningen

Anders

De gemeente is voorzien van de volgende rioleringsonderdelen.

Drukleiding
Drainage
BBB’s
Volume BBB’s

114 km
2 km
1 st
176 m3

Overstorten

12 st

Pompunits

313 st

Gemalen

23 st

Gemalen van HIINK

10 st

Persleiding

0 km

Regen wateruitlaten

87 st

IBA’s / septic tanks

302 st

IBA’s eigendom gemeente
20170829 GRP Noordkop gemeentespecifiek Texel.docx

Okm

9 st
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2.1.2 Toestand objecten
We maken onderscheid tussen vrijvervalriolering, die gebruik maakt
van de zwaartekracht, en persleidingen, waarbij onder druk wordt
afgevoerd.
Vrijvervalriolering
Het doel van inspectie is inzicht verkrijgen in de kwaliteit van de
vrijvervalriolen. Alle inspectiegegevens worden opgeslagen in de
rioolbeheersystemen. Nog niet alle inspectiegegevens zijn goed
verwerkt. De achterstand hierin wordt in de planperiode 2018 t/m
2022 weggewerkt.
De inspectie en de reiniging van de vrijvervalriolen is uitgevoerd in
Noordkop-verband. Reinigings- en inspectiebestekken zijn
gezamenlijk aanbesteed.
Gemalen, persleidingen en drukrioolunits
De gemeente controleert het functioneren en de onderhoudstoestand
van de gemalen, de persleidingen en de drukrioolunits.
Geconstateerde storingen worden verholpen door de eigen
storingsdienst. Om veel voorkomende storingen/meldingen op te
lossen, worden ze gebundeld op de markt gezet.
Conclusie; aan de functionele eis dat inzicht moet bestaan
in de toestand van de riolen is gedeeltelijk voldaan. Er is
weliswaar veel geïnspecteerd, maar nog niet alle
resultaten zijn beoordeeld.
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2.2 Stedelijk afvalwater
2.2.1 Nog niet aangesloten bestaande bebouwing
In het buitengebied zijn 269 percelen aanwezig die niet zijn
aangesloten op de riolering of zijn voorzien van een IBA klasse lil.
Het afvalwater van deze percelen wordt via een septic tank op
oppervlaktewater geloosd. Hiervoor heeft de provincie ontheffing
verleend. Bij bestaande lozingen waarvan de ontheffing verloopt en
die niet voldoen aan de wettelijke minimale eis van een VST kan
worden volstaan met de bestaande voorziening, mits de lozing niet
plaatsvindt in een gebied waarvoor een bijzondere bescherming
geldt. Tijdens periodiek overleg tussen de gemeenten en het
hoogheemraadschap worden deze situaties besproken.
2.2.2 Functioneren van de voorzieningen
Het hydraulisch- en milieutechnisch functioneren van rioolstelsels
wordt onderzocht en beschreven in zogenaamde
‘BasisRioleringsPlannen’ (BRP).
Hydraulisch functioneren
Het hydraulisch functioneren van de verschillende rioolstelsels in de
kernen van de gemeente is in de basis op orde. De aandacht richt
zich nu op het uitvoeren van onderhouds- en
vervangingswerkzaamheden. Het hydraulisch functioneren wordt
planmatig onderzocht, zodra de vaste gegevens compleet zijn,
halverwege deze planperiode.
Milieutechnisch functioneren
Het meest actuele basisrioleringsplan 2014-2018 van de gemeente
geeft weer dat aan het milieutechnisch functioneren wordt voldaan.
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Beoordeling van lozingen uit de riolering
Voor de beoordeling van lozingen uit de riolering hanteren wij het
denkstappenmodel van STOWA/RIONED. In dit model staan de
doelen en effecten voor het optimaliseren van het stedelijk
waterbeheer centraal en niet de inspanning.
Rioolgemalen, drukrioolunits, persleidingen
Het overgrote deel van de hoofdrioolgemalen en drukrioolgemalen is
voorzien van telemetrie. De met telemetrie uitgeruste gemalen zijn
aangesloten op de eigen hoofdpost (AquaView-H-). De sturing en
controle op het fimctioneren van de gemalen vindt vanaf deze
hoofdpost plaats.
Gemalen zijn eens per jaar gecontroleerd op hun werking en aan de
hand daarvan zijn maatregelen vastgesteld en uitgevoerd. Het
preventief en correctief onderhoud van de gemalen wordt in eigen
beheer uitgevoerd, ook buiten kantoortijden. Persleidingen zijn niet
planmatig gereinigd. Dit gebeurt alleen als daar aanleiding toe is,
bijvoorbeeld bij verstopping.
2.2.3 Monitoring gemengd stelsel
Het Basisrioleringsplan 2014-2018 geeft inzicht in het theoretisch
functioneren van het gemengd rioolstelsel. In Noordkop-verband is
een meetprogramma gestart voor het monitoren van de gemengde
rioolstelsels. Om meer inzicht in het werkelijk functioneren van het
gemengde stelsel te verkrijgen zijn vier overstortmeters geplaatst in
het kader van dit programma. Daarnaast is een neerslagmeter
geïnstalleerd. Het hoogheemraadschap verzamelt en beheert de
meetresultaten. Een analyse van deze resultaten is nog niet
uitgevoerd.
20170829 GRP Noordkop gemeentespecifiek Texel.docx

2.2.4 Foutieve aansluitingen
Bekend is dat op een aantal locaties in het buitengebied verhard
oppervlak op de drukriolering is aangesloten. De gemeente streeft er
naar uitsluitend huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater via
de drukriolering in te zamelen. Ook in het vrijvervalstelsel komen
foutieve aansluitingen voor: afvalwater op regenwaterriolen en
regenwater op vuilwaterriolen. Als hier meldingen van zijn, wordt
geprobeerd dit op te lossen.
2.2.5 Reiniging van de voorzieningen
Onderscheid is gemaakt in de reiniging van vrijvervalriolen, kolken,
gemalen, drukrioolunits en pers- en drukleidingen. Het reinigen van
de voorzieningen draagt er mede toe bij dat het functioneren van de
rioleringsobjecten wordt gewaarborgd. Planmatige reiniging van de
voorzieningen is door derden uitgevoerd. Incidentele reiniging voert
de gemeente uit met eigen materieel.
Vrijvervalriolen
Door hogedrukreiniging zijn zand, slib en vuil verwijderd uit de
vrijvervalriolen. Reiniging van de vrijvervalriolen heeft meerdere
doelen:
7. Het uitvoeren van inspectie-, reparatie- en
renovatiewerkzaamheden.
Voorafgaand aan de uitvoering van inspectie-, reparatie- en
renovatiewerkzaamheden is het riool gereinigd. Reiniging van
vrijvervalriolering vindt plaats in combinatie met rioolinspectie. Een
planning is opgesteld voor het periodiek reinigen en inspecteren van
het rioolstelsel. In de afgelopen jaren is dit in samenwerking gedaan
met de gemeenten in de Noordkop. Visuele inspectie van de
vrijvervalriolen wordt in principe door derden uitgevoerd.
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2. Het waarborgen van het hydraulisch en milieutechnisch
functioneren van het vrijvervalstelsel.
De reinigingsfrequenties zijn aangepast aan de behoefte. De focus
ligt daarbij op reiniging van kritische delen van het rioolstelsel.
Op veel locaties binnen de gemeente is er sprake van ongelijkmatige
verzakking van het rioolstelsel. Hierdoor ontstaat verloren berging,
waardoor slib tot bezinking komt. Dit heeft verschillende negatieve
effecten: de effectieve berging neemt af, de overstortingsfrequentie
en het -volume nemen toe, het bezonken slib kan leiden tot slechtere
kwaliteit van het overstortingswater en de kans op verstopping
neemt toe (mogelijk met stankoverlast en afname van de
hydraulische capaciteit).

Pers- en drukleidingen
Pers- en drukleidingen zijn niet planmatig gereinigd. Reiniging vindt
alleen plaats bij verstopping van de leiding. Dit gebeurt gemiddeld 2
keer per jaar, voornamelijk aan het strand.

Kolken
Kolken zijn minimaal een keer per jaar gereinigd en geïnspecteerd
door eigen personeel. De kolken zijn in het beheerpakket
opgenomen.

2.3.1 Verwerking van regenwater
Inzameling en verwerking van regenwater vindt o.a. plaats via
regenwaterstelsels, een aantal wadi’s en waterdoorlatende
verharding. Op een aantal locaties wordt regenwater bovengronds
afgevoerd en via de berm geïnfiltreerd in de bodem.

Wegen
De gewenste veegfrequentie van de wegen is niet gehaald. Dit heeft
als gevolg dat kolken meer vervuilen.
Gemalen en drukrioolunits
De gemalen en drukrioolunits zijn jaarlijks gereinigd en
geïnspecteerd door de eigen dienst. Ook het oplossen van storingen
en het doorvoeren van verbeteringen (preventief onderhoud) voert de
eigen dienst uit.

20170829 GRP Noordkop gemeentespecifiek Texel.docx

Conclusie: door het reinigen van de rioleringsobjecten en
het vegen van wegen zorgt de gemeente er voor dat de
afstroming naar de riolen en in de riolen wordt
gewaarborgd en waar nodig wordt verbeterd.

2.3 Regenwater

2.3.2 Overzicht aanwezige voorzieningen
Bij nieuwbouwprojecten en bij vervanging van gemengde stelsels
zijn regenwaterstelsels aangelegd als onderdeel van een gescheiden
rioolstelsel. Als verhard oppervlak van het gemengd stelsel is
afgekoppeld, is dit oppervlak aangesloten op een regenwaterriool of
direct geloosd op oppervlaktewater.
In de gemeente zijn wadi’s aanwezig voor de opvang en infiltratie
van regenwater bijvoorbeeld voor het gemeentehuis en in Den Burg
West.
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Conclusie: de afstroming van de regenwaterriolen wordt
gewaarborgd en waar nodig verbeterd. De overige
voorzieningen voor de inzameling en de verwerking van
het regenwater zijn planmatig onderhouden.
2.4 Grondwater
Er wordt van grondwateroverlast gesproken als hinder of schade in
de woning, erf of tuin optreedt, als gevolg van een te hoge
grondwaterstand. Op een aantal plaatsen zijn maatregelen genomen
om de grondwateroverlast op te heffen door verbeterde afvoer. In die
situaties bleek de gemeente de verantwoordelijke partij om
maatregelen te nemen. In de overige situaties had zij een adviserende
rol (waterloket).
De drainage is niet planmatig onderhouden. Het huidige onderhoud
bestaat uit het incidenteel doorspuiten van drainagebuizen naar
aanleiding van klachten en grondwaterproblemen. Een
vervangingsplanning voor de ontwateringsmiddelen is er niet.
Er is nauwelijks inzicht in het verloop van de grondwaterstanden in
het stedelijk gebied van de gemeente. De afgelopen planperiode zijn
36 peilbuizen geplaatst. In Noordkop-verband wordt onderzocht op
welke wijze registratie, opslag en beheer van grondwaterstanden zal
gaan plaatsvinden.
Conclusies: incidenteel ervaren bewoners grondwater als
overlast. De gemeente heeft enkele drainagestrengen in
beheer. Er is nauwelijks inzicht in het verloop van de
grondwaterstanden in het stedelijk gebied.
20170829 GRP Noordkop gemeentespecifiek Texel.docx

2.5 Gegevensbeheer
Om onze riolering optimaal te beheren, is het van belang om over
goede en actuele gegevens te beschikken. De gegevens van het
vrijvervalriool houden wij bij in Gisib. In de toekomst is het
mogelijk om onderhoudsmaatregelen integraal te plannen met andere
disciplines, zoals wegen en groen. Voor de gemalen gebruiken wij
Aquaview en Sam, omdat dit specifiek is toegerust op het beheer van
technische installaties.
Vaste gegevens (wat hebben we?)
Als gevolg van tijdgebrek zijn gegevens niet consequent
geactualiseerd. Daardoor is een achterstand ontstaan in de vaste
gegevens en heeft vervuiling van de gegevens plaatsgevonden.
Bovendien hebben wij de afgelopen jaren niet voldoende aandacht
kunnen geven aan ‘goed gegevensbeheer’. Dit hebben we
ondervangen door in de Noordkop een gemeenschappelijke
rioolgegevensbeheerder aan te stellen.
Aanleveren revisiegegevens
Het tijdig verkrijgen van revisiegegevens na uitvoering van
werkzaamheden aan de riolering is een aandachtspunt. Intern moet
het belang hiervan nadrukkelijker aangegeven worden. Extern moet
er voor gezorgd worden dat aannemers en ontwikkelaars na de
aanleg van de riolering een goede revisie aanleveren. In het kader
van de WION heeft de gemeente namelijk ook de plicht om actueel
gegevensbeheer te voeren
Inspecties (wat is de kwaliteit?)
De afgelopen planperiode hebben wij jaarlijks riolering
geïnspecteerd. Deze inspecties zijn zoveel mogelijk per wijk
uitgevoerd, rekening houdend met geplande werkzaamheden om te
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herstraten en met herinrichtingen. Hierdoor heeft de gemeente de
actuele staat van voorzieningen goed in beeld. De gegevens worden
gebruikt bij het dagelijks beheer en de planning van
werkzaamheden. Bijvoorbeeld om te bepalen of reparatie of
vervanging nodig is en of het riool nog mee kan tot de volgende
herbestrating.
Conclusie: De gegevens voldoen niet aan de huidige
kwaliteitsmaatstaven. Door het aanstellen van een gezamenlijke
gegevensbeheerder is een aanzet gegeven tot een verbetering van
het gegevensbeheer.

2.6 Vergunningen
Het voorkómen van nadelige gevolgen, die bedrijven of instellingen
kunnen veroorzaken aan de gemeentelijke riolering is een
gemeentelijke taak. In de gemeente zijn bedrijven aanwezig waarop
toezicht moet worden uitgeoefend in het kader van de Wet
milieubeheer. De controlerende taak heeft de gemeente uitbesteed
aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD
NHN). Deze dienst neemt het periodiek bemonsteren van afvalwater
bij deze bedrijven mee in de cyclus die al bestond voor de
inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer. Dat wil zeggen
dat een groot deel van de voorkomende lozingen met de algemene
regels uit het Activiteitenbesluit wordt geregeld, uitgezonderd de
IPPC-inrichtingen (grote milieuvervuilende bedrijven).
De gemeente beschikt over een aansluitvergunning voor het lozen
van afvalwater op de zuiveringen. Deze aansluitvergunning wordt
vervangen door een afvalwaterakkoord (AWA), waarin het
20170829 GRP Noordkop gemeentespecifiek Texel.docx

hoogheemraadschap en de gemeente Texel afspraken maken over de
hoeveelheid afvalwater die wordt overgedragen bij de
ovemamepunten, en een aansluitovereenkomst, waarin de technische
aspecten van de aansluitingen worden vastgelegd.
Conclusie: er is inzicht in de lozingen van de bedrijven
binnen de gemeente. Voor zover nodig beschikken alle
bedrijven over de noodzakelijke vergunningen. Ook
leggen de gemeente en het hoogheemraadschap afspraken
vast in een afvalwaterakkoord en aansluitovereenkomst.
2.7 Meldingen en voorlichting
Meldingen over de riolering en (grond)wateroverlast komen op
verschillende manieren binnen: per telefoon, via de gemeentelijke
website, mail of via een bericht op facebook. De klachten worden
geregistreerd en gespecificeerd (aard, oorzaak).
Bij rioolwerkzaamheden, die overlast voor de bewoner kunnen
veroorzaken, zijn de betrokkenen vooraf geïnformeerd door een
huis-aan-huis brief voor direct aanwonenden, een persbericht in de
locale bladen en een bericht op de gemeentelijke website. Bij
reiniging en inspectie van riolering zijn de bewoners schriftelijk
ingelicht over de werkzaamheden.
Meldingen van uitvoeringsgerichte aspecten worden vrijwel altijd
binnen 1 dag afgehandeld.
Conclusie: de afhandeling van meldingen en voorlichting
verdient blijvende aandacht.
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3
Uitgangspunten rioleringszorg
Texel
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3 Uitgangspunten rioleringszorg Texel
3.1 Doelen
Om de wettelijke gemeentelijke zorgplicht voor haar watertaken
concreet en toetsbaar te maken, past de gemeente de systematiek van
‘doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden’ toe.
De doelen geven de gewenste situatie weer voor het beheer van de
bestaande en de aanleg van nieuwe voorzieningen. Uit de doelen
voor de komende planperiode zijn eisen afgeleid, die aan het
functioneren van de riolering als systeem of aan de toestand van de
objecten (riolen, putten, rioolgemalen) worden gesteld. Om de
doelen te halen, moet de riolering aan die functionele eisen voldoen.
Maatstaven zijn vastgesteld om te bepalen of aan de functionele
eisen wordt voldaan.
De gemeente heeft de volgende doelen voor de gemeentelijke
watertaken geformuleerd;
1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater
2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater
3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de
particulier)
4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater
5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming
van een gebied niet structureel belemmert
De komende planperiode wordt de systematiek van doelen,
functionele eisen en maatstaven geactualiseerd in samenwerking met
de Noordkop gemeenten.
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3.2 Gemeentelijke zorgplichten stedelijk afvalwater, regen- en
grondwater
3.2.1 Stedelijk afvalwater
Wij maken verschil in stedelijk afvalwater in het buitengebied en
binnen de bebouwde kom.
Inzameling stedelijk afvalwater in buitengebied
Als sprake is van sanering van lozingen in het buitengebied, kiest de
gemeente voor de smalle zorgplicht. Bij de smalle zorgplicht gaat de
zorg van de gemeente niet verder dan het aanleggen van (drukjriolering, waar dat doelmatig is. Voor bestaande en nieuwe lozers is
minimaal een IBA I voldoende. Vanwege het rendement adviseert de
gemeente een IBA II toe te passen, maar dit is geen verplichting.
Alle kosten voor onderhoud en beheer van VST, IBA I en IBA II
zijn voor de lozers.
Voor een eventuele aansluiting op het gemeentelijk riool maakt de
gemeente eerst een kostenraming. De kosten voor aanleg zijn voor
de initiatiefnemer. De gemeente hanteert een regeling dat de
gemeente 25% van de aanlegkosten betaalt als deze kosten hoger
zijn dan EUR 7.500,- (excl. BTW). Dit is ontstaan als
stimuleringsregeling. Als de kosten minder dan EUR 7500,- zijn,
betaalt de initiatiefnemer.
Bij vervanging van de bestaande septic tank moet deze worden
vervangen door minimaal een VST (IBA klasse I of hoger). Het
wordt dan ook redelijk geacht de eigenaren van panden waaruit deze
lozingen plaatsvinden, de tijd te gunnen zelf een voorziening aan te
leggen. Een goed moment hiervoor is tijdens een verbouwing of als
de bestaande septic tank onvoldoende functioneert.
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DoeJmatigheidscriterium keuze aanleg riolering en toepassing IBA
De gemeente Texel past een drempelbedrag van € 15.000,(exclusief btw) toe bij een nieuwe woning in het buitengebied. Dit
bedrag is gebaseerd op de geschatte aanlegkosten van een IBA
klasse I. Aanleg van riolering wordt dus als doelmatig beschouwd
als de kosten per aansluiting lager zijn dan dit drempelbedrag.
Momenteel is het hoogheemraadschap samen met de
samenwerkende gemeenten een onderzoek gestart naar het
functioneren van de IBA’s III.
Als de gemeenten geen maatregelen uitvoert, moet de lozer zelf een
voorziening aanleggen die voldoet aan het wettelijk vereiste
minimum (VST of IBA klasse I). Voor de lozer gelden alle
verplichtingen uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens.
Inzameling stedelijk afvalwater binnen bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom wordt bij nieuwbouw altijd riolering
aangelegd of kan er op bestaande riolering worden aangesloten.
Lozingen warmte-koude opslagsystemen (WKO)
De laatste jaren worden als bron van duurzame energie vaker
bodemenergiesystemen (of warmte-koude opslagsystemen, WKO’s)
in gebruik genomen. De gemeente wil meer invloed en inzicht
krijgen op de kwantiteit en kwaliteit van WKO-lozingen om
negatieve effecten op het functioneren van het afvalwatersysteem te
kunnen beoordelen. Het heeft de voorkeur van de gemeenten en het
Hoogheemraadschap dat de lozingen in de bodem teruggebracht
worden en niet op het oppervlaktewater of de riolering.
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3.2.2 Regenwater
De zorgplicht voor het regenwater heeft het karakter van een
inspanningsverplichting. Het houdt in dat de gemeente zorg moet
dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van het
regenwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet,
redelijkerwijs niet kan worden gevraagd het afvloeiende regenwater
op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. Naast de
zorg voor het afstromende regenwater van particuliere terreinen
heeft de zorgplicht ook betrekking op het regenwater dat van
openbaar terrein afstroomt.
De regenwaterzorgplicht houdt in dat de gemeente een voorziening
aanbiedt, waarin het regenwater geloosd kan worden. Welke
voorziening dit is, maakt voor de zorgplicht niet uit.
Om afstromen via het oppervlak te bevorderen, is het ook
noodzakelijk het ontvangende terrein of oppervlaktewater in stand te
houden. Zonder goed onderhoud van deze onderdelen komt de
afstroming in het geding. Daarom is er vanaf 2018 voor gekozen
55% van de watertaken te dekken uit de rioolheffing. Grondslag
hiervoor is de samenhang van het oppervlaktewater met het
vasthouden, bergen en afvoeren van overtollig regenwater vanuit de
openbare ruimte en aangrenzend particulier terrein.
Scheiden van regenwater en afvalwater
Het scheiden van regenwater en afvalwater (ontvlechten) is geen
doel op zich, maar een bewuste keuze. Het afkoppelen wordt
uitgevoerd in combinatie met riool- en wegreconstructies. Het tempo
van afkoppelen wordt dus bepaald door ruimtelijke ontwikkelingen.

16

Afkoppelen dient verschillende doelen:
1. Het leidt tot een verbetering van de kwaliteit van het
oppervlaktewater, doordat het aantal overstortingen en ook de
overstortingshoeveelheden vanuit het gemengde stelsel afnemen;
2. Het draagt bij aan een duurzamer rioleringssysteem, doordat er
minder regenwater wordt verpompt en naar de zuivering wordt
afgevoerd. De zuivering kan hierdoor op een hoger rendement
werken en grondstoffen (voor hergebruik) en medicijnen kunnen
beter worden gescheiden;
3. Het verbeteren van de doorstroming van oppervlaktewater;
Het hydraulisch ontlasten van het gemengd stelsel om wateroverlast
te verminderen en de gevolgen van de klimaatsverandering op te
kunnen vangen.
Afkoppelmethode
Volgens de huidige praktijk worden voornamelijk wegen
afgekoppeld. Bij afkoppelen wordt een traditioneel regenwaterstelsel
in de weg aangelegd. Waar mogelijk wordt dakoppervlak
afgekoppeld, eventueel in samenwerking met de
woningbouwvereniging.
De huidige methode van het afkoppelen van verhard oppervlak
wordt in de komende planperiode (2018 t/m 2022) niet voortgezet.
De aandacht verschuift naar alternatieve maatregelen om met
regenwater om te gaan.
Per situatie moeten we maatwerk leveren, waarbij alternatieve
oplossingen worden onderzocht, zoals oppervlakkige afvoer en
doorlatende verharding. Pas als er geen alternatieven zijn, wordt
teruggevallen op het traditionele regenwaterstelsel.
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In de meeste gevallen is de kwaliteit van het afstromende regenwater
van daken en wegen geen probleem om in het oppervlaktewater te
lozen. De kwalitatieve en kwantitatieve effecten van afkoppelen
worden per project met het hoogheemraadschap besproken.
Om voldoende resultaat te boeken, zullen ook bewoners en bedrijven
op hun perceel de benodigde maatregelen moeten nemen. De meest
efficiënte aanpak om deze aanpassingen te doen, is bij renovatie. Het
volledig scheiden van stromen (afval- en regenwater) zal daarom pas
na lange tijd een feit zijn.
Foutieve aansluitingen bij gescheiden stelsels worden zo veel
mogelijk voorkomen door toepassing van verschillende kleuren van
de buizen, controle van de bouwaanvragen en intensiever toezicht bij
de aanleg van riolering. Geconstateerde foutieve aansluitingen
worden, mits doelmatig, op projectbasis hersteld.
Wateroverlast en klimaatverandering
Om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, moet de riolering
voldoende afVoercapaciteit hebben en de openbare ruimte voldoende
bergingscapaciteit. Aanvullende waterberging in de openbare ruimte
is beperkt mogelijk: op straat (tussen de banden) en in de bodem. Op
projectbasis worden de mogelijkheden onderzocht om de openbare
ruimte zo aan te passen dat berging op straat of oppervlakkige
afstroming van regenwater via het wegdek en de berm naar het
oppervlaktewater kan plaatsvinden, zonder dat daarbij hinder
ontstaat.
Vanuit economisch oogpunt wordt de capaciteit van het
rioleringssysteem tot een bepaalde grootte aangelegd. Hierdoor kan
het voorkomen dat water op straat optreedt. Wij onderscheiden 3
gradaties: hinder, ernstige hinder en overlast.
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Stichting RIONED: Normen wateroveriast
Tijdens hevige neerslag kan er'waterop straat' optreden. Bij'waterop straat'
wordt onderscheid gemaakt in 3verschillendegradaties:
Hinder: kort durend beperkte hoeveelheden 'water op straat', meteen duur
inde orde van 15-30 minuten.
Ernstige hinder: forse hoeveelheden 'waterop straat', ondergelopen tunnels,
opdrijvende putdeksels, met een duur in de orde van 30-120 minuten.
Overlast: langduriger en op grotere schaal 'waterop straat', waterin winkels,
woningen met materiële schade en mogeli|( ook ernstige belemmering van

In geval van hinder worden niet direct maatregelen getroffen. Er
wordt een beroep gedaan op het acceptatievermogen van de burgers
en aanpassing van hun gedrag (o.a. aanpassen rijgedrag om het
golven van water te voorkomen).
In geval van ernstige hinder met een frequentie van optreden van
circa lx per 2 jaar treft de gemeente bij de uitvoering van
reconstructiewerken zodanige maatregelen, dat de kans op het
optreden van ernstige hinder aanmerkelijk kleiner wordt.
In geval van optreden van overlast met schade tot gevolg treft de
gemeente (tijdelijke) bovengrondse kostenefficiënte maatregelen om
het risico op schade te beperken. Om structurele overlast te
voorkomen, onderzoekt de gemeente oorzaken en
oplossingsrichtingen en brengt deze, mits doelmatig, in uitvoering.
Vooralsnog blijven we de bestaande riolering toetsen aan de hand
van neerslag extremen en de risico’s die daarmee gepaard gaan met
betrekking tot schade aan woningen en gebouwen. Bij het ontwerp
betrekken we zo veel mogelijk de openbare ruimte (zie
Klimaatverandering).
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Wateroverlast kan ook optreden als woningen en gebouwen
onvoldoende beschermd zijn tegen het instromen van regenwater,
bijvoorbeeld door het ontbreken van drempels. Uitgangspunt is dat
ook in de toekomst hinder wordt beperkt en schade zo veel mogelijk
wordt voorkomen.
Uitwerking zorgplicht regenwater
Door klim^latverandering neemt de kans op wateroverlast in het
stedelijk gebied toe. Om te anticiperen op de klimaatverandering,
worden regenwaterriolen aangelegd en verhard oppervlak
afgekoppeld, waardoor het bestaand gemengd stelsel minder zwaar
wordt belast en er meer ruimte ontstaat voor het opvangen van de
voorspelde toename van de neerslagintensiteit.
Op projectbasis worden de mogelijkheden onderzocht de openbare
ruimte zodanig aan te passen dat berging op straat of afstroming
van regenwater via de straat kan plaatsvinden. In de planperiode
wordt de huidige werkwijze voor het afkoppelen van verhard
oppervlak niet voortgezet, maar meer ingezet op alternatieve
methoden om met regenwater om te gaan. Het afkoppelen wordt,
mits doelmatig, gecombineerd met andere werkzaamheden.
In bestaand stedelijk gebied wordt de particulier niet verplicht het
regenwater op het eigen terrein te verwerken. Er wordt geen
lozingsverordening voor grond- en regenwater opgesteld.
Bij nieuwbouw en renovatie wordt van de particulier geëist het
regenwater op eigen terrein te verwerken, in het geval het perceel
direct grenst aan oppervlaktewater. Als de particulier redelijkerwijs
hiervoor niet kan zorg dragen, is de gemeente verplicht een
voorziening aan te bieden voor de afvoer van regenwater van
particuliere percelen.
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3.2.3 Grondwater
Grondwater speelt een belangrijke rol binnen de gemeentelijke
openbare ruimte. In de Waterwet is een deel van de zorg voor het
grondwater bij de gemeente neergelegd. De zorgplicht voor het
grondwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
De gemeente Texel wil in haar gebied een grondwaterstand hebben,
die geen structurele overlast veroorzaakt bij de bewoners en
bedrijven.
Op een aantal locaties binnen de gemeente wordt grondwateroverlast
ervaren. Er zijn meldingen van natte kruipruimten. Het is overigens
niet duidelijk in hoeverre de grondwaterstand hier debet aan is. Op
basis van het aantal binnengekomen klachten en meldingen van
bewoners en bedrijven en de omvang van de problemen, is
geconcludeerd dat er geen sprake is van grootschalige
grondwateroverlast in het stedelijk gebied van de gemeente Texel.
Er is nauwelijks inzicht in het verloop van de grondwaterstanden in
het stedelijk gebied van de gemeente.
Bij de invulling van de grondwaterzorgplicht kiest de gemeente voor
de volgende aanpak:
a) Het grondwaterloket is geïntegreerd in het al aanwezige
gemeentelijke klachten- en meldingensysteem.
b) Als uit klachten en meldingen blijkt dat sprake is van
grondwateroverlast, neemt de gemeente het initiatief tot het
uitvoeren van onderzoek om de oorzaak te achterhalen.
c) Als uit onderzoek blijkt dat de verantwoordelijkheid voor de
grondwateroverlast ligt bij de gemeente neemt de gemeente
eventueel maatregelen voor het opheffen van de overlast. De
gemeente beschouwt het nemen van maatregelen voor het opheffen
van grondwateroverlast als doelmatig, als deze worden
gecombineerd met andere werkzaamheden.
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d) Op eigen terrein heeft de bewoner zelf de verantwoordelijkheid
het grondwaterprobleem op te lossen en te voorkomen. De gemeente
betaalt geen bouwtechnische maatregelen en legt geen drainage op
particulier terrein aan. Als verwerking van overtollig grondwater op
eigen perceel niet mogelijk is, zal de gemeente, indien doelmatig,
aan bewoners de mogelijkheid bieden grondwater af te voeren door
dit bijvoorbeeld aan te laten sluiten op het aanwezige of nieuw aan te
leggen gemeentelijk drainagesysteem of op de (regenwater)riolering.
Voor het vaststellen van (structurele) grondwateroverlast wordt geen
gebruik gemaakt van ontwateringscriteria. Het inzicht in het verloop
van de grondwaterstanden ontbreekt hiervoor.
Bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met het heersende
grondwaterregime door de nieuwbouw op een zo gunstig mogelijke
plek in het watersysteem te ontwerpen en hydrologisch neutraal te
ontwikkelen. Aspecten als kruipruimteloos bouwen en een
voldoende hoog vloerpeil worden hierbij meegenomen om
grondwaterproblemen te voorkomen. Hiermee wordt invulling
gegeven aan het ‘niet afwentelen’-principe (WB21). De gemeente
hanteert bij de ontwikkeling van nieuwe (stedelijke) gebieden een
ontwateringsdiepte van 0,70 m beneden het gemiddeld straatpeil (zie
figuur 1). Dit wordt bij voorkeur gerealiseerd door ophoging van het
te bebouwen terrein.
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Figuur 1 Toetsingscriteria voor grondwaterstanden
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Voor de borging van een goede ontwatering van te ontwikkelen
gebieden voert de gemeente in overleg met het hoogheemraadschap
een watertoets uit. Hierin is aangegeven: de benodigde oppervlakte
open water, hoe met regenwater wordt omgegaan en op welke wijze
voldoende ontwatering wordt gerealiseerd.
De invloed van de klimaatverandering op de optredende
grondwaterstanden is nog onbekend.
Uitwerking zorgplicht grondwater
Als uit klachten en meldingen blijkt dat er sprake is van
grondwateroverlast, neemt de gemeente het initiatief tot het
uitvoeren van onderzoek. Als uit onderzoek blijkt dat de
verantwoordelijkheid voor de grondwateroverlast ligt bij de
gemeente, neemt de gemeente eventueel maatregelen voor het
opheffen van de overlast. Het nemen van maatregelen wordt als
doelmatig beschouwd als deze worden gecombineerd met andere
werkzaamheden.
Bewoners zijn verantwoordelijk voor de grondwaterproblematiek
op het eigen perceel.
Bij nieuwbouw wordt voldoende ontwateringsdiepte gecreëerd.
3.3 Klachtenafhandeling en voorlichting
Klachten over de riolering en (grond)wateroverlast komen op
verschillende manieren binnen: per telefoon, via de gemeentelijke
website of door storingsmeldingen via telemetrie. Na een melding
wordt een ontvangstbevestiging per e-mail gestuurd. Als de
meldingen niet binnen de aangegeven tijd worden opgelost, wordt
een bericht verstuurd via e-mail. Er bestaat momenteel geen
standaardprocedure voor de omgang met klachten over (grond-)
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wateroverlast. De klachten worden geregistreerd en gespecificeerd
(aard, oorzaak etc.). Trends en aantallen worden bijgehouden.
Bij rioolwerkzaamheden, die overlast voor de bewoner kunnen
veroorzaken, worden de betrokkenen vooraf geïnformeerd door een
huis-aan-huisbrief voor direct aanwonenden, een persbericht in de
locale bladen en een bericht op de gemeentelijke website. Bij
reiniging van riolering worden de bewoners schriftelijk ingelicht
over de werkzaamheden.
3.4 Duurzaamheid
In de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente zijn in
algemene bewoordingen aspecten opgenomen over duurzaam
inkopen en energiebesparing bij infrastructurele voorzieningen. Zo
gelden bij aanbesteding van werken de criteria voor duurzaam
inkopen, waarin energiebesparing expliciet een plaats heeft. Ook bij
vervanging van pompen en gemalen is er aandacht voor
energiegebruik en klimaatbestendigheid.
3.5 Vestigen zakelijk recht
In het verleden is voorgekomen dat het juridisch eigendom van de
openbare riolering en drainage op percelen niet goed is vastgelegd.
Voor het beheer en onderhoud van de openbare riolering en drainage
is dit wel wenselijk. Ook bij de nieuwe aanleg van dit soort openbare
voorzieningen is dit van belang.
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4
De opgave
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4 De opgave
4.1 Inleiding
De opgave geeft de hoofdlijnen weer van een aanpak die leidt tot het
bereiken van de gestelde doelen. Het is een combinatie van
onderzoek (inspectie, studie) en maatregelen (onderhoud,
verbetering en vervanging), geplaatst in de tijd. Naast de
gemeenschappelijke activiteiten in het Uitvoeringsprogramma
samenwerking waterketen Noordkop 2017-2020 voeren gemeenten
werkzaamheden uit die gericht zijn op de specifieke gemeentelijke
situaties.
4.2 Aanleg voorzieningen voor stedelijk afvalwater, regen- en
grondwater
4.2.1 Aanleg bij bestaande bebouwing
De gemeente hanteert de smalle zorgplicht voor de sanering van de
ongezuiverde lozingen in het buitengebied. Dit houdt in dat lozers
zelf verantwoordelijk zijn voor de aanleg van voorzieningen. In dit
GRP is een bedrag als bijdrage gereserveerd voor de aanleg van
riolering in het buitengebied. In de praktijk gaat het om een beperkt
aantal woningen.
4.2.2 Aanleg bij nieuwbouw
De kosten voor het ontwerp, het besteksgereed maken en de aanleg
van de riolering voor nieuwbouw worden niet verrekend via de
rioolheffing, maar via de grondexploitatie.
De ontwikkelingen zijn beperkt: aan de oostkant van Den Burg
worden 100 tijdelijke en 40 vaste woningen ontwikkeld (start in
2017). Het wordt een kolkloze wijk, dus de hoeveelheid af te voeren
regenwater is gering.
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Ruimtelijke ontwikkelingen worden besproken met het
hoogheemraadschap. Dit is van belang voor de prognose van de
hoeveelheden afvalwater die naar de rwzi worden afgevoerd. Ook bij
de voorbereiding van rioleringsplannen voor nieuwbouwgebieden
wordt het hoogheemraadschap betrokken en wordt de watertoets
doorlopen.
Percelen in inbreidingslocaties worden in de meeste gevallen
aangesloten op het bestaande stelsel.
Voor de aanleg van riolering maakt de gemeente gebruik van een,
door de gemeenteraad vastgestelde Leidraad Inrichting Openbare
Ruimte (LIOR). Hierin zijn onder andere de technische eisen voor de
aanleg van riolering opgenomen.
4.2.3 Aanleg grondwatervoorzieningen bij bestaande bebouwing en
nieuwbouw
Op dit moment zijn er geen concrete projecten met
grondwatermaatregelen gepland. Voor kleinschalige maatregelen en
advieswerk is budget gereserveerd.
Bij nieuwbouw wordt onderzocht of aanvullende drainage in de
openbare ruimte nodig is. De kosten voor de aanleg van de drainage
worden verrekend via de grondexploitatie. Het beheer en onderhoud
na aanleg wordt verrekend via de rioolheffing.
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4.2.4 Zakelijk recht
De gemeente streeft ernaar dat alle noodzakelijke voorzieningen die
nodig zijn om invulling te geven aan de zorgplichten in openbaar
gebied liggen en in eigendom zijn en blijven van de gemeente. Als
dit niet lukt wordt het zakelijk recht notarieel vastgelegd.
Voor het op orde brengen van deze situaties is in de komende
planperiode een budget opgenomen.
4.3 Beheer van de bestaande voorzieningen (exploitatie)
In het beheer van de bestaande voorzieningen wordt onderscheid
gemaakt in het uitvoeren van onderzoek en het uitvoeren van
maatregelen (zowel object- als systeemgericht).
4.3.1 Planvorming en onderzoek
Beheer vraagt een actieve rol van de beheerder. Om te bepalen
welke activiteiten moeten worden uitgevoerd, wordt door onderzoek
informatie verzameld over het functioneren van de riolering en de
toestand van de objecten.
Dit GRP is mede gebaseerd op informatie uit het
rioolbeheersysteem. Op enkele onderdelen is nader onderzoek
noodzakelijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in jaarlijks en
incidenteel onderzoek.
Rioolbeheersysteem
Om goede afwegingen te maken is het van groot belang dat de
rioleringsgegevens actueel, volledig en nauwkeurig zijn. De
gegevens vormen de basis voor een groot aantal activiteiten in het
rioolbeheer, zoals berekeningen, financiële doorrekeningen,
informatievoorziening derden, klachten en vergunningen.
Onvolledige gegevens kunnen leiden tot ondoelmatige investeringen.
Dit willen we voorkomen. Ook komt er steeds meer data beschikbaar
voor derden (open dataAVION). Het is van belang dat onze data juist
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en volledig is. Dit maakt een integrale benadering en analyse
mogelijk. Het leidt tot een betere kwaliteit van de BGT
(basisregistratie Grootschalige Topografie) en de BRO
(basisregistratie ondergrond) waarvoor de gemeente
verantwoordelijk voor is.
We hebben geconstateerd dat onze data, net als bij de
regiogemeenten, op onderdelen te wensen over laat. De afgelopen
planperiode hebben wij hier gezamenlijk invulling aan gegeven,
door het aanstellen van een gezamenlijke
rioleringsgegevensbeheerder. De gegevensbeheerder zorgt bij de vier
gemeenten dat de gegevens op tijd en volgens gestelde
kwaliteitsnormen verwerkt worden.
In de vorige planperiode is gestart met het inwinnen van vaste
rioleringsgegevens door inmeten. Deze planperiode brengen wij de
gegevens verder op orde. De mectwerkzaamheden worden
uitbesteed.
Inzicht in kwaliteit
De komende planperiode gaan we oude inspectiegegevens (niet
ouder dan 5 jaar) koppelen aan de rioleringsgegevens. Aan het eind
van de komende planperiode zijn alle inspectiegegevens gekoppeld.
Bijhouden beheerbestand (voor riolering en grondwater)
Naast de inhaalslag is het van belang dat de gegevens continue
worden geactualiseerd, zodat actuele systeem- en objectinformatie
beschikbaar is.

23

De reguliere terugkerende werkzaamheden zijn:
het periodiek bijwerken van de revisiegegevens (vervanging van
riolering en drainage);
- toevoegen van nieuw aangelegde riolering en drainage
(nieuwbouw);
invoeren van nieuwe inspectie- en reinigingsgegevens.
Opstellen operationeel jaarplan riolering
Aan het doelmatig organiseren van de zorgplicht voor de riolering
wordt invulling gegeven door, na vaststelling van dit GRP, jaarlijks
een operationeel plan op te stellen. Hierin wordt het in het GRP
omschreven rioleringsbeheer vertaald in een operationeel
rioleringsprogramma, waarin aanleg, onderzoek en maatregelen voor
het komende jaar worden opgenomen.
Het GRP toont een theoretische vervangingsplanning. Een nadere
analyse van deze planning kan leiden tot een verschuiving van
prioriteiten. Vervolgens wordt een integrale afweging gemaakt met
andere disciplines als wegbeheer, groen en externe partijen
bijvoorbeeld nutsbedrijven. Dit resulteert in een definitief
operationeel uitvoeringsplan.
Opstellen incidentenplan gemalen en persleidingen
De gemeente stelt een incidentenplan voor de riolering op. Met het
hoogheemraadschap wordt afgestemd welke aspecten van de
riolering in het plan worden opgenomen. In het incidentenplan
worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
gemeente, het hoogheemraadschap en derden, bij incidenten met de
riolering vastgelegd. Het plan wordt in samenwerking met de
gemeenten in de Noordkop opgesteld.
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Actualiseren afvalwaterakkoord
In samenwerking met het hoogheemraadschap is in 2017 het
afvalwaterakkoord geactualiseerd. Het afvalwaterakkoord is een
dynamisch document. Tweejaarlijks worden de resultaten
geëvalueerd. Bij de evaluatie worden nieuwe ontwikkelingen
meegenomen, zodat in de toekomst nieuwe modules kunnen worden
ontwikkeld of bestaande modules kunnen worden aangepast.
Monitoring rioolstelsels
In samenwerking met de Noordkop-gemeenten wordt uitvoering
gegeven aan het meetplan voor het monitoren van het gemengd
rioolstelsel. De metingen worden uitgevoerd in het stelsel, ter plaatse
van riooloverstorten en gemalen. Daarnaast zijn er neerslagmeters
geïnstalleerd. Deze metingen worden uitgevoerd om gegevens te
verzamelen over het hydraulisch functioneren van de riolering in het
bijzonder en het functioneren als geheel binnen het watersysteem.
Hiervoor is een meetplan opgesteld.
Tijdens de planperiode wordt dit meetproject gezamenlijk met de
Noordkop gemeenten geëvalueerd. Vervolgens volgt een besluit hoe
we hier een vervolg aan gaan geven en hoe we de meetresultaten
kunnen toepassen in het rioleringsbeheer.
Opstellen GRP
In 2022 wordt een nieuw GRP opgesteld. Hiervoor is geld
gereserveerd.
Opstellen basisrioleringsplan (BRP)
In de planperiode wordt begonnen met het opstellen van
basisrioleringsplannen (BRP) voor de kernen. Deze plannen
behandelen het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de
riolering (berekeningen van water op straat en riooloverstortingen op
oppervlaktewater).
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De kosten voor het opstellen van de BRP-en zijn opgenomen in het
kostendekkingsplan. Onderzocht wordt of dit in Noordkop-verband
uitgevoerd kan worden.
Tussenstand kostendekkingsplan
We evalueren de financiële stand van zaken door het tussentijds
opstellen van een kostendekkingsplan. Op basis van de resultaten
gaan we na of bijgestuurd moet worden. Hierover wordt de raad
geïnformeerd.
Opsporen en herstellen foutieve aansluitingen
Binnen de gemeente komen foutieve aansluitingen voor. Er zijn twee
fouten te onderscheiden: lozing van afvalwater op
regenwaterriolering en lozing van regenwater op vuilwaterriolering
(vrij verval- en drukriolering). De eerste situatie komt weinig voor.
Als dit geconstateerd wordt, moet zo snel mogelijk worden
ingegrepen door de veroorzaker.
De tweede situatie komt meer voor en zorgt vooral bij drukriolering
voor problemen. Doelstelling van de gemeente is om veroorzakers te
informeren, bewust te maken van de problematiek en aan te sturen
op het afkoppelen van het aangesloten regenwater.
Als deze methode niet het gewenste effect heeft, moeten we
overwegen om afkoppelen te verplichten.
Klachtenregistratie
Klachten over de riolering en (grond)wateroverlast komen op
verschillende manieren binnen; per telefoon, via de gemeentelijke
website of door storingsmeldingen (telemetrie). Er is een
standaardprocedure voor de omgang met klachten over (grond-)
wateroverlast met een zaakgericht systeem. De klachten worden
geregistreerd en gespecificeerd (aard, oorzaak etc.). Trends en
aantallen worden bijgehouden.
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Inspectie vrijvervalriolen
De gemeente Texel hanteert tot nu toe een inspectiecyclus van
eenmaal per 10 jaar voor gemengd en dwa-riool. Voor rwa wordt
eenmaal per 20 jaar gehanteerd.
In het samenwerkingsverband is een project ‘gedifferentieerd
reinigen en inspecteren’ uitgevoerd. Doelstelling was om door deze
differentiatie een kostenbesparing door te voeren. Het potentiële
financiële voordeel weegt voor Texel niet op tegen het
waarschijnlijke verlies van informatie. In de komende planperiode
zullen we dus de bestaande cycli blijven hanteren. Daarnaast worden
inspecties uitgevoerd bij de voorbereiding van renovatieprojecten en
bij calamiteiten.
Voorafgaand aan de inspectie wordt het riool gereinigd. Na het
inspecteren van de riolering worden de resultaten beoordeeld om
eventuele maatregelen te kunnen vaststellen.
Opzetten grondwatermeetnet
In de planperiode is een grondwatermeetplan opgesteld en een
meetnet aangelegd. In Noordkop-verband wordt de komende
periode onderzocht op welke wijze registratie, opslag en beheer van
de gemeten grondwaterstanden het best kan plaatsvinden.
Hiervoor zijn geen extra middelen opgenomen.
4.3.2 Maatregelen
Onder maatregelen wordt verstaan: onderhoud, reparatie, renovatie,
vervanging en verbetering. Door deze maatregelen wordt de
technische staat van de objecten in de vrijvervalstelsels gewaarborgd
(waarborgen van stabiliteit, waterdichtheid en afstroming).
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Op basis van de gegevens van de vrijvervalriolen uit de
rioolbeheerbestanden, is een vervangingsplanning op hoofdlijnen
opgezet en is een raming gemaakt van de vervangingsinvestering
van de vrijvervalriolen in de komende 60 j aar. De levensduur van de
vrijvervalriolen kan sterk uiteenlopen. Het tijdstip waarop de
vrijvervalriolen moeten worden gerenoveerd of vervangen, wordt
niet alleen door de technische levensduur bepaald.
Vervanging van andere infrastructuur (wegen, leidingen) of
verbeteringsmaatregelen kunnen soms ook aanleiding zijn om het
riool voortijdig te vervangen.
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5
Professionaliseren beheer
waterketen
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5

Professionaliseren beheer waterketen

De ambities die we hebben om meer kwaliteit te leveren, de
kwetsbaarheid te verminderen en kosten te besparen, maar ook de
nieuwe uitdagingen die op ons afkomen, zoals de
klimaatverandering en de veroudering van onze riolering, vragen ons
om het rioolbeheer verder te professionaliseren. Een aantal aspecten
lichten wij toe.
5.1 Samenwerken in de Noordkop
De Noordkop omvat de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon,
Schagen en Texel. Samenwerking tussen deze gemeenten en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op het gehied van
inzameling en verwerking van stedelijk afValwater vindt al plaats
vanaf 2001. Ook wordt sinds enkele jaren nadrukkelijk de
samenwerking gezocht met het drinkwaterbedrijf PWN. Sinds 2014
is ook een verbinding gelegd met de vier andere
samenwerkingsregio’s in Noorderkwartier: het gebied boven het
Noordzeekanaal.
Het doel van de samenwerking is om bewoners en bedrijven goede
voorzieningen te bieden op gebied van riolering, afValwater en
drinkwater. Daarmee draagt de regio ook bij aan het realiseren van
de doelstellingen voor 2020 uit het landelijk Bestuursakkoord Water
uit 2011: terugdringen van de kosten voor de afValwaterketen met
12,5 % ten opzichte van 2010 en voor drinkwater met 5%, het
verbeteren van de kwaliteit en verminderen van de personele
kwetsbaarheid. Deze doelstellingen gaan we volgens de meest
recente inzichten ook halen. De samenwerking bevalt dus uitstekend,
is succesvol en zetten we voort.
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Waterwet, artikel 3.8
Waterschappen en gemeenten dragen zorg voor de met het oog op een
doelmatig en samenhangend waterbeheer benodigde afstemming van
taken en bevoegdheden waaronder het zelfstandige beheer van inname,
inzameling en zuivering van afValwater.

Doelstelling van het bestuursakkoord water is om in de periode
2011-2020:
• de stijgende kosten te reduceren ‘minder - meer’;
• de kwetsbaarheid van organisaties te verminderen en
• de kwaliteit van de rioleringszorg te vergroten.
In Noordkop is dit uitgewerkt uitvoeringsprogramma 2017 - 2020.
Een aantal zaken uit het uitvoeringsprogramma is in hoofdstuk 4 van
dit GRP nader toegelicht.
5.2

Samenwerken intern

5.2.1 Regionale Uitvoeringsdienst
Handhaving op grond van de Wet milieubeheer wordt uitgevoerd
door de RUD. Deze dienst voert deze taken uit onder mandaat. Op
grond van het huidige
handhavingsprogramma
Milieudienst
worden jaarlijks een aantal
Hop van Noord-Hoffsnd
bedrijven gecontroleerd.
Onderdeel van deze controles
zijn de lozingsaspecten.
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Tijdens de controle wordt beoordeeld of er lozing van
bedrijfsafvalwater plaatsvindt op de gemeentelijke riolering en of
hiervoor zuiveringstechnische voorzieningen noodzakelijk zijn.
Aanwezige zuiveringstechnische voorzieningen worden beoordeeld
op deugdelijke werking. Er vindt geen actieve informatieuitwisseling plaats tussen de RUD en de vakafdeling van de
gemeente.
5.2.2 Watertoets
Bij nieuwbouw willen wij klimaatbestendig bouwen stimuleren. De
ontwikkeling mag niet leiden tot een verslechtering van de bestaande
waterhuishoudkundige en geohydrologische situatie. Grondwater
moet voldoende opgepakt worden in het "watertoetsproces" door in
een vroeg stadium de waterhuishoudkundige en geohydrologische
aspecten mee te wegen bij de ontwikkeling van de
nieuwbouwlocaties. De toekomstige beheerskosten zijn leidend bij
het onderzoeken van mogelijke ontwerpen.
Het onderdeel stedelijk afvalwater moet meer verankerd worden in
de watertoetsprocedure. Te vaak wordt ervan uitgegaan dat riolering
aanwezig is, terwijl dit niet het geval is. Dit kan in een later stadium
tot vertraging en onduidelijkheid leiden.
5.2,3 Vergunningverlening
De lozingsregels voor inrichtingen zijn geregeld in het
Activiteitenbesluit. Alle lozingen vanuit bedrijven in
oppervlaktewater, bodem en rioolstelsels worden met dit besluit
geregeld. Met het Activiteitenbesluit zijn zowel de lozingen vanuit
milieuvergunningplichtige bedrijven, als een groot aantal Wvovergunningplichtige lozingen vervangen door algemene regels. Ook
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voor de rest van deze categorie lozingen zijn algemene regels van
kracht met het Besluit algemene regels voor lozingen buiten
inrichtingen. Op een zeer beperkte groep lozingen zal een
individuele beschikking van toepassing blijven. Dat zijn onder
andere lozingen vanuit IPPC-bedrijven en lozingen vanuit
activiteiten die worden genoemd in bijlage 1 van het
Activiteitenbesluit.
Met de inwerkingtreding van de Wabo is de gemeente
vergunningverlener. Hierbij is samenwerking met specialisten van
het hoogheemraadschap van belang.
5.2.4 Ruimte en vakafdelingen
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare
ruimte. Een goede aanpak vereist integraal beheer en onderlinge
afstemming tussen de verschillende afdelingen en vakdisciplines. In
projecten wordt rioolbeheer zo veel mogelijk integraal opgepakt met
weg-, groenbeheer en ruimtelijke ordening. Zo blijft de overlast voor
de bewoner tot een minimum beperkt en worden kosten bespaard.
Modern rioolbeheer
5.3
Levensduurverlenging
Tot dusver zijn inspectieresultaten leidend zijn bij het plannen van
rioolvervanging. Maar we gaan over naar een andere methode. We
gaan ervan uit dat de riolering pas vervangen wordt als het einde van
de levensduur is bereikt. De vervangingsinvesteringen vormen
namelijk een groot aandeel van de lange termijn kosten. Door meer
inzicht te verkrijgen in de werkelijke levensduur krijgen we een
beter beeld van de lange termijn investeringen. Vervolgens kan de
rioolheffing hierop afgestemd worden.
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In de aankomende planperiode willen wij de levensduur meer in
detail onderzoeken door:
• het monitoren van de kwaliteitsontwikkeling van de riolering op
basis van de oude en nieuwe inspectiegegevens en
beoordelingen;
• het jaar van vervanging in het beheersysteem aan te passen op
basis van de inspecties en beoordelingen.
• het vaststellen van de werkelijke kwaliteit van de riolering op het
moment dat deze wordt vervangen. Met deze informatie uit de
praktijk kunnen wij de levensduur steeds beter schatten.
Risico gestuurd beheer
Volgens de huidige systematiek om riolen te vervangen, hanteren
wij één norm voor alle rioleringen. In ons grondgebied kunnen we
echter onderscheid maken in meer en minder belangrijke riolen. Het
bezwijken of niet goed functioneren van een belangrijk riool heeft
een groter gevolg dan bij een minder belangrijk riool. Zo willen we
bijvoorbeeld niet dat een groot riool onder een hoofdweg bezwijkt.
Het bezwijken van een klein riool in een achterpad leidt tot veel
minder risico’s. Het belangrijke riool zullen we daarom beter en
meer monitoren (inspecteren en eventueel vervangen/relinen) dan
het riool in het achterpad.
De aankomende planperiode willen wij deze systematiek in
regioverband verder uitwerken en implementeren in ons
beheersysteem. Zo kunnen wij onze tijd en middelen effectiever
inzetten. De nieuwe NEN3399-2015 zal verder uitgewerkt worden
en worden toegespitst op de vast te stellen ‘risicoklassen’.
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Bepalen vei-vangingskosten
De rioolbeheersystemen werken met algemene kostenkentallen.
Vaak benaderen deze niet de werkelijke kosten, omdat zij geen
rekening houden met lokale omstandigheden en gemeentespecifieke
toerekening van kosten.
De aankomende planperiode gaan wij op basis van de werkelijke
uitvoeringskosten, de kostenkentallen evalueren. Als het mogelijk is,
worden deze opgenomen in de beheersystemen. Hiermee krijgen wij
een beter beeld van de lange termijn investeringen.
Besparen op aanleg en rioolvervanging
5.4
Rioolvervangingen vormen binnen rioolbeheer een grote kostenpost.
Op dit gebied zien wij de volgende kansen.
5.4.1 Integrale aanpak
AI sinds de fusie wordt de riolering vervangen in combinatie met de
vervanging van de bovenliggende infrastructuur. Als riolering op
basis van de NEN 3399 aan vervanging toe is, worden de
vervangingsplanningen van de arealen wegen en groen afgestemd en
vastgelegd in het meerjaren vervangingsplan. Naast aanzienlijke
kostenbesparingen wordt hiermee de overlast voor de inwoners tot
een minimum beperkt. De aankomende planperiode hanteren wij
weer het devies ‘gezamenlijk, tenzij’. Deze planperiode onderzoeken
wij of wij dit breder kunnen oppakken met het waterleidingbedrijf en
andere nutsbedrijven.
5.4.2 Relinen
Bij relining wordt aan de binnenkant van een bestaand riool een
kunststof kous aangebracht. Met deze methode wordt de levensduur
aanzienlijk verlengd. In sommige gevallen kan worden gesteld dat
de levensduur van de gerenoveerde buis gelijk is aan een nieuwe
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buis. Niet in alle gevallen is het mogelijk of wenselijk om een buis te
relinen. Vooral in gebieden waar we van gemengd naar gescheiden
stelsel overgaan (afkoppelen) zal er in ieder geval één buis
aangelegd moeten worden.
Relinen is ook geen optie als:
• het wenselijk is om het riool te vergroten (capaciteitsvergroting);
• het riool veel verloren berging (weinig buffercapaciteit) heeft;
• er veel lekkage in het riool geconstateerd is en relining kan
leiden tot grondwateroverlast;
• het afschot niet optimaal is.
Voor de lange termijn denken wij dat 20% van ons areaal in
aanmerking komt om te worden gerelined. Deze ‘besparing’ is in het
kostendekkingsplan al meegenomen.
5.4.3 Kwaliteit bij aanleg van riolering
Bij aanleg en vervanging van riolering gaan wij ervan uit dat een
beton riool 50 jaar en een kunststof riool 70 jaar meegaat. Als de
kwaliteit bij aanleg niet voldoende is, ontstaan er eerder klachten.
Dit leidt tot extra onvoorziene kosten. Om de kwaliteit te borgen,
gebruiken wij voor onze werkzaamheden de Leidraad Inrichting
Openbare Ruimte (LIOR) en het moederbestek. Hierin zijn de
normen aangegeven die wij hanteren bij vervanging en nieuwe
aanleg. Ook verwachten wij dat externe partijen deze normen
hanteren voor riool dat uiteindelijk in ons beheer komt. De kwaliteit
zal gedurende de uitvoering goed gecontroleerd moeten worden. Het
riool ‘verdwijnt’ na aanleg onder de grond en op dat moment is de
kwaliteit niet meer te achterhalen. Onze organisatie heeft een tekort
aan toezichthouders.
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Branchestandaard
5.5
De verwachting is dat de personele kwetsbaarheid de komende j aren
toeneemt. Veel professionals bereiken de pensioengerechtigde
leeftijd. Hun vervangers hebben niet altijd dezelfde vakinhoudelijke
kennis. Steeds meer gemeenten gaan over op algemenere
functieprofielen, waarbij zij vooral de competenties vastleggen en de
kennis ondergeschikt lijkt.
Stichting RIONED, de kennisorganisatie op het gebied van
rioleringsbeheer, heeft deze ontwikkeling onderkend en heeft de
zogenaamde ‘branchestandaard riolering’ ontwikkeld. Hiermee
kunnen hiaten in kennis en competenties in een regio in beeld
worden gebracht. In de Noordkop hebben we deze branchestandaard
als een van de eerste pilots in Nederland uitgevoerd. Er kwam een
herkenbaar beeld uit:
Op een aantal technische aspecten hebben we voldoende kennis
in huis.
Voor een aantal kennisvelden, bijvoorbeeld op het gebied van
wet- en regelgeving, is de kennis geconcentreerd bij één of
enkele partijen.
Voor een aantal andere kennisvelden zal de kennisbasis versterkt
moeten worden. Dit geldt vooral voor Beoordelen van
inspectiebeelden en vaststellen van maatregelen en voor Inzicht
in het functioneren van het stelsel en het uitvoeren van
hydraulische berekeningen.
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Op basis van deze bevindingen werken wij een plan van aanpak uit
om de kwetsbaarheid van het rioleringsbeheer verder te
verminderen. Hierbij gaan we maximaal inzetten op samenwerking
binnen de regio Noordkop. Gezamenlijk zullen we de extra
benodigde kennis binnenhalen. Daarbij vinden we het prima als in de
regio bijvoorbeeld twee of drie mensen ontwikkelingen op het
gebied van waterregelgeving volgen, als alle gemeenten maar
makkelijk toegang hebben tot deze personen als zij met regelgeving
te maken krijgen. Voorop staat dat kennis optimaal wordt gedeeld.
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6
Organisatie en financiën
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6 Organisatie en financiën
In dit hoofdstuk zijn de personele en financiële middelen
gekwantificeerd. Deze middelen zijn nodig om de in dit plan
gestelde doelen voor de rioleringszorg op basis van de strategie te
kunnen realiseren.
6.1 Personele middelen
Iedere gemeente kampt vaak al jaren met personeelstekort in de
rioleringszorg. Om dit te onderhouwen is een aantal meetmethodes
beschikbaar:
1. Landelijke norm Leidraad D2000: Theoretische benadering
2. Feitenonderzoek 2014 naar aanleiding van het
Bestuursakkoord Water
3. Branchestandaard rioleringszorg: Nieuwe meetmethode op
basis van benodigde en aanwezige kennis/vaardigheden
4. Texelse situatie: Pragmatische benadering.
1. Landelijke norm Leidraad D2000
Voor het volgen van de norm van Stichting Rioned wordt gekeken
naar harde kengetallen: de grootte van de gemeente op basis van het
aantal bewoners, de grootte van het rioolareaal en de hoogte van de
investeringen Voor de gemeente Texel geeft de Leidraad aan dat 6,5
fte nodig zijn voor het doelmatig uitvoeren van de
rioleringszorgplicht. Hierbij gaat het om de fte’s ‘binnendienst’,
waarbij al rekening gehouden is met de inhuur, die onze uitvoerende
organisatie al toepast.
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Kortom:
Landelijke norm geeft aan
Beschikbare fte’s gemeente Texel
Theoretisch tekort

6,5 fte
2,35 fte
4,15 fte

De norm houdt geen rekening met de behoefte van de buitendienst.
Vaak wordt dit werk uitbesteed. In de Texelse situatie is dit niet
wenselijk in verband met de oproeptijd en het specialistische
karakter van het werk.
2. Feitenonderzoek 2014
In 2014 heeft onafhankelijk Ingenieursbureau Arcadis in het kader
van het Bestuursakkoord Water een ‘Feitenonderzoek’ uitgevoerd
naar de rioleringszorg bij de gemeentes in Nederland per regionaal
samenwerkingsverband. Hierbij is ook gekeken naar de personele
bezetting.
Voor Texel was het overzicht van het personeel als volgt:
1,8 fte
Beschikbare fte’s (2013)
4 fte
Benodigde fte's volgens GRP '13-'18
Benodigde fte's bij maximale uitbesteding 2,6 fte
Benodigde fte’s bij minimale uitbesteding 7 fte
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Schagen

■Aantal fte vaste formatie
binnendienst voor riolering en
stedelljk waterbeheer
■ Aantal volgens GRP totaal benodigde
fte binnendienst voor riolering en
stedelijk waterbeheer

Hollands Kroon

■ FTE'sberekend bijminin^aal
uitbesteden

Die 2 kennisgebieden geven aan dat er een tekort is aan
gespecialiseerde, technische inhoudelijke kennis op het
gebied van gegevensbeheer en inspectie, meten en
analyseren en hydraulische inzicht
De verdeling van kennis over de overige kennisgebieden
geeft aan dat de aandacht van de aanwezige mensen
verdeeld wordt over zo veel mogelijk aspecten om te
proberen om 'de bal in de lucht te houden'.
Kennisscan Noordkop

Den Helder

■ FTE's berekend bij maximaal
uitbesteden

Kroon

S«l*td, Wet- en ftegetgevtng
WatcrtHjishoudinf
Werkwt(ie andere veKfebteden
Inbedding in organisatie en plannen
Middelenmanagement
Ondenocks-methoden en technieken
Verwerken vistteggen en valideren
Punctioneren rioolstelsel & hydraulische berekeningen

Figuur 2 Formaties gemeenten Noordkop

Dit toont ons wat het effect is van het uitbesteden op het
personeelsbestand.
3. Branchestandaard rioleringszorg
Met de Branchestandaard (of kennisscan) van Rioned is onlangs de
benodigde en beschikbare kennis bij de vier gemeenten in de
Noordkop onderzocht. Hierbij is onderscheid gemaakt in 12
kennisgebieden. Het resultaat is een beeld van de capaciteit die mist
bij de individuele gemeentes. Mogelijk kunnen we dit via de
samenwerking in de Noordkop opvangen.
De Texelse kennis scoort op 10 van de 12 kennisgebieden gemiddeld
en op 2 kennisgebieden onder het gemiddelde. Voor Texel kunnen
twee conclusies worden getrokken:
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Beoordelen ondertotksresultaten
Technische kennis ontwerp
Technische kertnts maatregelen
Uitbesteden en contractvormen

Figuur 3 Kennisscan volgens de branchestandaard van Rioned

Deze conclusies vragen om een andere aanpak:
• Texel heeft te weinig werk op de specifieke kennisgebieden
om iemand met deze kennis volledig in dienst te nemen. Dit
geldt ook voor de andere 3 gemeenten in de Noordkop. Maar
het gezamenlijk invullen van kennisleemtes is een
mogelijkheid. Aan het kennisgebied gegevensbeheer en deels
inspectie is al invulling gegeven door het aannemen van een
gezamenlijke gegevensbeheerder. Om ook invulling te
kunnen geven aan de overige 'specialismes' is het plan om
vanuit de samenwerking extra inzet op de andere
kennisgebieden te regelen.
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•

Om de overige werkzaamheden te verbeteren, is het nodig
om voor de rioleringszorg 1 fte uitbreiding aan te nemen
voor het beter verdelen van de werkdruk. Deze persoon zal
voornamelijk ingezet worden op projectvoorbereiding en
toezicht op de werken. Verwacht wordt dat de 10 genoemde
kennisgebieden hierdoor beter zullen scoren. De bestaande
bezetting kan zich daarbij meer gaan focussen op enkele
aandachtsgebieden.

4. Texelse situatie
Een overzicht is gemaakt met de werkelijke behoefte van de
afdeling. Hierbij is een opsomming gemaakt van de werkzaamheden
die uitgevoerd moeten worden om te voldoen aan de gemeentelijke
rioleringszorgplicht. Zowel de inzet van de binnendienst als van de
buitendienst is onderzocht. Conclusie:
Benodigde inzet binnendienst:
Benodigde inzet buitendienst:
Benodigde inzet totaal:

4,35 fte (fors lager dan
de landelijke norm!)
1,95 fte (exclusief
storingsdienst)
6,30 fte

Naar benodigde functie ziet het overzicht er dan als volgt uit.

Tabel 2 Benodigde formatie binnendienst (voorstel GRP 2018-2022)
Functie

Dekking

Gemalenbeheer

1

post "directe loonkosten'

Klein onderhoud riool en
kolken (kolkenzuiger)

1

post "directe loonkosten'

extra Inzet voor kolken
(uitbesteding)

0,2

post "kolken'

Rioolbeheerder HBO

0,85

post "directe loonkosten'

Regievoerder (integrale
bewaking)

0,2

post "directe loonkosten’

Projectmedewerker MBO+

0,8

post "directe loonkosten'

Gezamenlijk specialist
gegevensbeheer

0,25

post "gegevensbeheer'

nu beschikbaar

4,3

Gezamenlijke speeialist
hydraulica en assets

0,25

zou dan gedekt moeten worden
uit "samenwerking Noordkop"

Gezamenlijke specialist
monitoring en analyse

0,25

zou dan gedekt moeten worden
uit "samenwerking Noordkop"

1

zou dan gedekt moeten worden
uit "directe loonkosten"

Projectmedewerker MBO
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fte

uitbreiding

1,5

verschil

0,5

inhuur dekking uit
projectbudgetten (uitbesteding)
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Voor de afweging voor inhuur of aannemen van extra personeel
(MBO+) kan er vanuit gegaan worden dat de kosten per uur gelijk
zijn (in de praktijk is het uurtarief voor inhuur iets hoger). Nadeel
van inhuur is dat altijd begeleiding vanuit de opdrachtgever nodig is.
Dit gaat ten koste van de bestaande personele inzet. Met andere
woorden: een projectmedewerker inhuren per project levert 2/3
voordeel in tijd op voor de prijs van 1 eigen medewerker.
In het kader van het Bestuursakkoord Water zullen bovenstaande
personele maatregelen zorgen voor verlagen van de kwetsbaarheid,
verbeteren van de kwaliteit en uiteindelijk zorgen voor verlagen van
de kosten. Dit laatste komt vooral doordat nut en noodzaak van te
treffen maatregelen beter onderzocht kunnen worden, terwijl
momenteel door tijdgebrek nog wel eens teveel op de automatische
piloot wordt gewerkt en teveel op aannames beslissingen worden
genomen.
Dekking voor de uitbreiding van het personeelsbestand kan via het
GRP meegenomen worden en heeft daarmee geen effect op de
Algemene Middelen van de gemeente.
6.2 Financiële middelen
De komende planperiode (2018 tot en met 2022) worden diverse
activiteiten uitgevoerd om riolering en grondwatervoorzieningen aan
te leggen en te beheren om de gestelde doelen te kunnen halen. In
deze paragraaf zijn de benodigde financiële middelen samengevat en
is aangegeven hoe in de dekking van de kosten wordt voorzien. De
uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van het
kostendekkingsplan zijn opgenomen in het geactualiseerde
Kostendekkingplan riolering gemeente Texel (3 augustus 2017).
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Kostendekking
Bij het actualiseren van het kostendekkingsplan is rekening
gehouden met de richtlijnen uit het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Volgens artikel 44
van de BBV kan gebruik worden gemaakt van een
tariefegalisatievoorziening om ongewenste schommelingen in de
rioolheffing te voorkomen. Voorzieningen worden gevormd wegens
kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt,
mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het
begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een
begrotingsjaar. In het kostendekkingsplan is uitgegaan van één
heffing voor de totale kosten van de zorgplichten. Voor meer
informatie over de achtergronden wordt verwezen naar het
geactualiseerde kostendekkingplan.
Kanttekeningen bij de geschetste ontwikkeling rioolhefflng
Voor het opstellen van het kostendekkingsplan is een zo nauwkeurig
mogelijke inschatting gemaakt van alle te nemen maatregelen en de
daarbij behorende investeringen. Om in het GRP alle te verwachten
uitgaven in beeld te brengen en daardoor ‘langetermijnverrassingen’
zo veel mogelijk uit te sluiten, is een planningshorizon van het GRP
en het kostendekkingsplan aangehouden van 60 jaar. Voor een
dergelijk lange periode kunnen niet alle gebeurtenissen exact worden
geschat. Daarom wordt benadrukt dat het GRP in principe wordt
vastgesteld voor de planperiode (2018 t/m 2022), maar dat dit
gebeurt in het licht van de lange termijn.
Naast de in dit GRP genoemde maatregelen zijn in de nabije
toekomst mogelijk extra maatregelen te verwachten, waarvan de
financiële consequenties op dit moment niet kunnen worden
ingeschat.
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De marges en onzekerheden in de financiële aspecten zijn vaak
groot. Rente en inflatie kunnen in grote mate fluctueren. Het
kostendekkingplan wordt daarom periodiek geactualiseerd.
Financieringsvormen
Voor de dekking van de kosten van aanleg en beheer van riolering
onderscheiden we 3 soorten financiële stromen.
De rioolheffmg
De kosten voor de gemeentelijke (collectieve) watertaken worden
gefinancierd vanuit de gemeentelijke rioolheffmg. De rioolheffing is
bedoeld voor het beheer, onderhoud, vervangen en verbeteren van de
bestaande riolering. Van ieder perceel dat direct of indirect
aangesloten zit op het gemeentelijke rioolstelsel wordt de eigenaar
belast met de rioolheffmg.
(Grond)exploitatie bij nieuwe aanleg
De rioolheffing mag niet worden aangewend voor de dekking van
nieuwe aanleg. Bij uitbreidingen wordt de aanleg van het openbaar
rioolstelsel en het aansluiten van het perceel in de grondprijs
verwerkt. Bij inbreidingen of ontwikkelingen in de kernen en het
buitengebied betaalt de ontwikkelaar de (gevolg)kosten die nodig
zijn voor de aanleg, uitbreiding en/of vergroting van het openbaar
rioolstelsel plus de kosten voor aansluiting van de huisaansluitingen
op het openbaar rioolstelsel.
Nieuwe aansluiting
Als een particulier of bedrijf bij nieuwbouw een aansluiting op
bestaande riolering wenst dan zijn de kosten voor de aanvrager. De
aanvrager dient hiervoor een aanvraag in bij de gemeente (op basis
van de aansluitverordening), waarna de gemeente het werk uit laat
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voeren. Een aansluiting bestaat uit een vuilwateraansluiting en waar
nodig een regenwateraansluiting.
Kosten voor de aanleg of aanpassing van riolering op particulier
terrein tot aan de erfgrens zijn in alle gevallen voor rekening van de
eigenaar of zakelijk gerechtigde.
Kostendekking
Op de korte termijn (planperiode 2018 t/m 2022) en lange termijn
(beschouwde periode van 60 j aar) worden activiteiten uitgevoerd
voor de aanleg en het beheer van de gemeentelijke watertaken. In dit
GRP zijn de activiteiten voor de korte termijn die nodig zijn om de
beoogde doelen te halen, in detail uitgewerkt. In deze paragraaf zijn
de benodigde financiële middelen samengevat en is aangegeven hoe
in de dekking van de kosten kan worden voorzien.
Kosten
In het kostenoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen
exploitatie- en investeringsuitgaven.
Uitgangspunten
Voor de financiële doorrekening zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd.
Technische afschrijving
De gemeente Texel hanteert een theoretische levensduur voor de
verschillende objecten. Het vervangen is gebaseerd op de
daadwerkelijke toestand van de objecten en niet op leeftijd. De
theoretische levensduur wordt wel gebruikt bij bepalen van de
investeringen op lange termijn. De lange termijn investeringen zijn
gebaseerd op de technische levensduur van de riolering; 60 jaar.
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Tabel 3 Afschrijvingen van riolering
Object

Afschrijving

Vrijverval riool beton

50jaar

Vrijverval riool kunststof

70jaar

Persleidingen

50jaar

Gemalen bouwkundig

40 jaar

Gemalen electro/mechanisch

15jaar

Gemalen pompen

15jaar

Gemalen buitenopstellingskast

24 jaar

Een wijziging ten opzichte van andere jaren is dat er nu vanuit
gegaan wordt dat alle betonnen riolen met een diameter groter dan
500 cm, niet vervangen worden, maar gerelined. Dit heeft de
gemiddelde jaarlijkse kosten voor groot onderhoud verlaagd met
€ 400.000. De theoretische besparing op groot onderhoud hierdoor
komt op circa 22%.
Reserve
Tot heden is in het rioolfonds een reserve van € 750.000
aangehouden om in het geval van een calamiteit twee grote projecten
uit te kunnen voeren. Omdat de kennis van de kwaliteit van het
areaal is toegenomen, is de kans op zulke calamiteiten afgenomen.
Hierdoor kan de reservering verlaagd worden naar € 250.000.
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BTW
Vanwege de korting op de algemene uitkering bij de invoering van
het BTW Compensatie Fonds (BCF) wordt ook BTW in de
rioolheffing meegenomen. Gemeenten zijn vrij om deze BTW wel of
niet in de heffing onder te brengen. Voor de komende periode zal de
gemeente bij de berekening van de heffing BTW meenemen in de
berekening van het tarief
Jaarlijks wordt een percentage van 21% aan BTW doorbelast aan de
rioolheffing op basis van directe exploitatiekosten en het werkelijke
bedrag van de gemaakte uitgaven.
Investeringen
Voor de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.
• Het vervangingsschema in de planperiode is gebaseerd op de
resultaten van de uitgevoerde inspecties.
• Vervangingen worden, als het zinvol is, uitgevoerd in combinatie
met weg- en groenbeheer en eventuele werkzaamheden van de
nutsbedrijven.
• Voor de lange termijn zijn gemeentespecifieke kostenkentallen
gehanteerd.
• Eerste aanleg van de riolering is verdisconteerd in de grondprijs
en wordt gedekt vanuit de (grond)exploitatie.
(Oude) Kapitaalslasten
De gemeente Texel schrijft haar rioleringsuitgaven direct af,
waardoor er geen nieuwe kapitaallasten ontstaan. Er is echter nog
wel een aantal lopende kapitaallasten, waaraan jaarlijks afschrijving
en rente wordt toegerekend. Deze posten zijn relatief klein. De

39

boekwaarde loopt snel naar beneden gedurende de planperiode en is
Oin 2055.
Heffingseen heden
Per 1 januari 2018 bedraagt het aantal heffmgseenheden 11.733. Dit
aantal stijgt in de eerste tien jaar met 15 per jaar. Daarnaast stijgt het
aantal heffingseenheden in de jaren 2019 en 2020 met 50 eenheden
extra als gevolg van de ontwikkeling aan de oostkant van Den Burg
(100 extra aansluitingen).
Rioolheffing
• De (gemiddelde) rioolheffing per (equivalente) heffmgseenheid
bedraagt in 2018 (startjaar) € 265.87;
• De rioolheffing is kostendekkend;
• De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: de geraamde
opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen
(Gemeentewet artikel 229b);
• Reserveren voor toekomstige vervangingsinvesteringen - door
dotaties aan de reserves en/of (spaar)voorziening is toegestaan;
• Reserveren alleen voor uitbreiding van het voorzieningenniveau
is niet toegestaan;
• De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere
doeleinden dan voor het gemeentelijk rioolstelsel (inclusief
grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel
hebben een relatie met de verbrede watertaken;
Berekeningsresultaten
Voor een uitgebreid overzicht van de berekeningsresultaten wordt
verwezen naar het kostendekkingsplan van Arcadis d.d. 3 augustus
2017. Het rapport is als aparte bijlage toegevoegd aan dit GRP.
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Het kostendekkingsplan is doorgerekend met 5 varianten. Variabelen
hierbij zijn enerzijds een toerekening van de kosten van de
watertaken en anderzijds de snelheid waarmee een stijging van de
kosten verwerkt wordt in de rioolheffing:
1. 0% toerekening watertaken, kleine stijging ineens.
2. 55% toerekening, stijging over 5 jaar
3. 75% toerekening, stijging over 5 jaar
4. 55% toerekening, stijging over 10 jaar
5. 75% toerekening, stijging over 10 jaar
De resultaten van de vijf doorgerekende varianten zijn weergegeven
in tabel 4 en figuur 4.
Tabel 4 Samenvatting berekening kostendekking vijf varianten periode 2018 t/m
2077 (prijspeil 2018)

Variant

Variant

Heffing
2018

€

1

255.04

Variant
2

265.87

Variant
3

€

€

271.87
€

Variant
4

265.87

Variant

€

Heffing
2023

Max.
heffing

Rentelasten
2018 t/m 2077

Restboekwaarde
2077

€261,79 € 504 075
€261.28 (2054
- 2076)

€0

€ 286.96 € 504 075
€ 286.96 (2023
- 2048)

€0

€295.86 € 504 075
€295.86 (2023
- 2052)

€0

€ 290.07 € 504 075
€275.96 (2029
- 2048)

€0

€ 284.73 € 298.90

€0

€ 504 075

40

voorkeur. De financiële prognose van variant 4 vormt dus de basis
voor de gemeentelijke begroting en de jaarlijks vast te stellen
rioolheffing. Deze variant heeft het verwachte lastenpatroon en
inkomstenpatroon volgens figuur 2.
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VAR 1:1 jaar stijgen, toerekening 0%

--------VAR3: 5 jaar stijgen, toerekening 75%

2048

2058

2068

—*VAR2: 5 jaar stijgen, toerekening 55%
VAR4: 10 jaar stijgen, toerekening 55%

VAR5; 10 jaar stijgen, toerekening 75%

Figuur 4 Benodigd heffingsverloop gemeente Texel periode 2018 t/m 2077
volgens vijf onderzochte varianten (prijspeil 2018)

Volgens alle varianten moet de rioolheffing de eerstvolgende jaren
stijgen om op een kostendekkend niveau te komen. Uit de
vergelijking van de varianten blijkt dat een kortere stijgingsperiode
leidt tot een snellere stijging van de rioolheffing. Bij een langere
stijgingsperiode is de stijging minder snel, maar stijgt de heffing
uiteindelijk wel tot een hoger niveau. Daarnaast blijkt dat het
hanteren van een hoger percentage van de toerekening van de kosten
voor watertaken een aanzienlijk effect heeft op de heffing. Omdat
maximaal 55% van de watertaken toegerekend mag worden en een
stijging over 10 leidt tot een acceptabele stijging heeft variant 4 de
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Figuur 5 Verwacht lastenpatroon en inkomstenpatroon volgens Variant 4 van de
gemeente Texel periode 2018 t/m 2077 (prijspeil 2018)
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Bijlagen
Bijlagen A
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

Evaluatie planperiode 2014-2017
Uitvoeringsprogramma Samenwerking afValwaterketen
Noordkop
Kostendekkingsberekeningen, rapport Arcadis
Branchestandaard
Meerjarenplan groot onderhoud periode 2018 tot en met 2022

Bijlage B
Nota Beheer en Onderhoud gemeentelijk Oppervlaktewatersysteem
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Bijlage A-1 Evaluatie planperiode 2014-2017
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Stand van zaken vigerend GRP Texel
Status

Activiteiten 2014

Kousmethcxle Schilderend
Toelichting

Beheer en onderhoud

Reinigen en inspecteren riolering (1:10

JaaÜ____________________

Herstellen grondwaterafvoer Herenstraat
Den Hoorn _______________________
Doorrekenen geheel cluster De

y

y

Onderzoek/samenwerken
Cocksdorp

y

Onderhoud hoofdriool

y

Kosten samenwerking HHNK /
Gemeenten

y

Vervangen pompen (techn. gedeelte)

y

Kosten NEN 3140 keuringen

Exploitatie pompgemalen

y
y

Opzetten incidenten/calamiteitenplan

y
X

Gegevensbeheer

X

Meetplan

y

Vervangen pompput Om de Noord
Reinigen trottoir en straatkolken
Onderhoud trottoir- en straatkolken

Niet geheel vervangen, gereviseerd.
Prioriteit bij andere gemalen._______

y
y

Renovatie en vervanging

Vervangen riolering Vlamkast OS

y

Vervangen riolering Achterom DB

y

Vervangen riolering Schilderend DB

y

Vervangen riolering Diek DH

y

Vervangen riolering Schoolstraat OE

y
X

Vervangen riolering Groeneplaats tot
Steenenplaats DB_______________

uitgesteld door centmmplan Den Burg

Aanleg en verbetering van voorzieningen

Aanleg HWA Vlamkast OS

y

Aanleg HWA Achterom DB

y

Aanleg HWA Schilderend DB

y

Aanleg HWA Diek DH

y
y
X

Aanleg HWA Schoolstraat OE
Aanleg HWA Groeneplaats tot
Steenenplaats DB__________
Aanleg HWA en DWA Gasthuisstraat DB

Uitgesteld door centrumplan Den
Burg_______________________
Deels vanuit GREX Den Burg West
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Gestart in 2015

Monitoring noordkop
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Status

Activiteiten 2015

Toelichting

Meetpian

Reinigen en inspecteren rioiering (1:10

JliÜ____________________
Onderhoud hoofdriooi
Vervangen pompen (techn. gedeelte)
Exploitatie pompgemalen
Vervangen pompcluster Slufterweg
Reinigen trottoir en straatkolken
Onderhoud trottoir- en straatkolken

y

Status

Activiteiten 2016
Reinigen en inspecteren riolering (1:10 jaar)

X

Onderhoud hoofdriool

y
y

y

Vervangen pompen (techn. gedeelte)

y
y

Exploitatie pompgemalen

y
y

Vervangen riolering Kogerstraat

X

Vervangen riolering Bemhardlaan Ie fase

y

Vervangen riolering Nikadel - Tussen de
Brinken

y
X

Vervangen riolering Wezenland DB

y

Vervangen pompput De Toes OE

X

Aanleg HWA Bemhardlaan Ie fase naar
Volmolen__________________________

y

Aanleg HWA Wezenland DB

y

Aanleg bijriool Barentzstraat

y

Uitgesteld naar volgende
planperiod

Uitgesteld icm Planet De Koog

y

Kosten NEN 3140 keuringen

y
y

Vervangen pompputten cluster Ruigendijk

y

Reinigen trottoir en straatkolken

y
y

Onderhoud trottoir- en straatkolken

Geen tijd om OMOP te regeien

Post overschreden door
herstellen kapot gereden
toegangsweg en vervangen
aanvoerleidlng____________
Naar 2017 door aantal
noodsprongen.

Renovatie en vervanging

Uitgesteld icm revitalisatie
bedrijventerrein________
Uitgesteld naar volgende
planperiode___________
Uitgesteld icm revitalisatie
bedrllverTterreln_________

Vervangen riolering Bemhardlaan 2e fase DB

y
y

Vervangen riolering Hoogereind Vermaningspad_________________________

y

Vervangen riolering De Naai - Hoge Achterom

y

Vervangen riolering
Koetebuurt / Kerkplein / Kerkstraat /
Blazerstraat____________________

y

Vervangen riolering Achtertune OE

Combi werk PWN
icm Loodsenproject
Deels kous, koetebuurt combi
PWN

Aanleg en verbetering van voorzieningen

Onderzoek/samenwerken
Cluster De Cocksdorp is uitgelopen
Doorrekenen geheel cluster De Koog
X
Kosten samenwerking HHNK!
Gemeenten

y

ging

Aanleg en verbetering van voorzieningen

Aanleg HWA Kogerstraat

Toeiichting

Beheer en onderhoud

y
y

Renovatie en vervan

Gegevensbeheer

Monitoring noordkop

y

Beheer en onderhoud

Aanleg HWA Achtertune OE
Aanleg HWA Bemhardlaan 2e fase DB
Aanleg Hoogereind - Vermaningspad DW

Gestart met inmeten cluster De
Cocksdorp_________________
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Aanleg HWA
Koetebuurt/Kerkplein/Kerkstraat/Blazerstraat

y
y
y
y

Combi werk PWN
Geen HWA in Blazerstraat en
Kerkplein. Combi PWN_____
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Onderzoek/samenwerken

X
Doorrekenen gehele cluster Oude schild
Kosten samenwerking HHNK / Gemeenten

y

Kosten NEN 3140 keuringen

y
y

Gegevensbeheer

y

Meetplan
Activiteiten 2017

Status

Cluster De Cocksdorp heeft
vervolg gekregen door HWAproblematiek buitengebied en
stelsel HHNK ____________

Gezamenlijke
gegevensbeheerder is
begonnen, aanschaf integraal
beheer programma in 2017.
ingemeten Oosterend, De Waal
en deel Den Burg___________

y

Onderhoud hoofdriool

y

Vervangen pompen (techn. gedeelte)

y
y

Exploitatie pompgemalen

Reinigen trottoir en straatkolken
Onderhoud trottoir- en straatkolken

y

Renovatie en vervanging

Vervangen riolering Waalderstraat

X

Uitgesteld naar volgende planperiode

Vervangen riolering Bemhardlaan 3e
fase
__________________

y
X

Uitgesteld naar volgende planperiode

X

Uitgesteld naar volgende planperiode

X

Uitgesteld naar volgende planperiode

Vervangen riolering Burgerhoutstraat
Vervangen riolering Burgwal tot
Weverstraat________________
Vervangen riolering BurdetstraatDrijverstraat_________________

Aanleg en verbetering van voorzieningen

Aanleg HWA Waalderstraat

X

Uitgesteld naar volgende planperiode

Aanleg HWA Burgwal tot Weverstraat

X

Uitgesteld naar volgende planperiode

Aanleg HWA Burdetstraat Drijverstraat_________________

X

Uitgesteld naar volgende planperiode

Relinen leiding onder zelfpluktuin

y

Onderzoek/samenwerken

Doorrekenen geheel cluster Den Burg

X

Kosten samenwerking HHNK /
Gemeenten
________

y

Kosten NEN 3140 keuringen

y

Gegevensbeheer

y

Meetplan

y
y

Vervangen pompput RST

Aanleg HWA Burgerhoutstraat

y
X

Toelichting

Beheer en onderhoud

Reinigen en inspecteren riolering
(1:10 laar)
______________

Aanleg HWA Bemhardlaan 3' fase

Uitgesteld naar volgende planperiode
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y

Deels gestart In 2017, rest in volgende
planperiode
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Bijlage A-2 Uitvoeringsprogramma Samenwerking afvalwaterketen Noordkop
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Bijlage A-3 Kostendekkingsberekeningen, rapport Arcadis
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Bijlage A-4 Branchestandaard
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Bijlage A-5 Meerjarenplan groot onderhoud periode 2018-2022
Overzicht riolering 2018

Overzicht riolering 2019

Normaal onderhoud

Onderhoud en reparatie

Reinigen en inspecteren riolering (1:10 jaar)
Onderhoud hoofdriool
vervangen en exploitatie pompgemalen (zgn klein onderhoud)
Betreft Rozendijk 22, Vak-Vak, Novalishoeve en Parel van Tessel
Onderhoud trottoir- en straatkolken

Reinigen en inspecteren riolering (1:10 jaar)
Onderhoud hoofdriool
vervangen en exploitatie pompgemalen (zgn klein onderhoud)
Betreft De Kajuit, CIV, Naalrand 58, Jonkers bergen
Onderhoud trottoir- en straatkolken

Renovatie en vervanging

Vervangen riolering Lijnbaan
Riolering Weststraat/Gravenstraat
Vervangen riolering KantoorstraatA/ismarkt/zwaanstraat

Renovatie en vervanging

Vervangen riolering Burdetstraat-Drijverstraal DB
Riolering park Hogelandt
Riolering De Driehoek

Aihankelijk van de jaarlijkse inspecties kan de prioritering van de
projecten veranderen.___________________________________
Aanleg en verbetering van voorzieningen

HWA riolering Lijnbaan
HWA Riolering Weststraat/Gravenstraat
HWA Riolering Kantoorstraat/Vismarkt/Zwaanstraat
HWA Riolering Kogerstraat
Kous Californieweg
Kous Gerritslanderdijkje en Gerritslanderdwarsweg
Plaatsen uitstroombakken

Afhankelijk van de jaarlijkse inspecties kan de prioritering van de
projecten veranderen.
_________________________
Aanleg en verbetering van voorzieningen

HWA Vervangen riolering Burdetstraat-Drijverstraat DB
HWA Riolering park Hogelandt
Kous Grensweg
Kous hwa Dageraad
Kous Hollewal
Kous Trompstraat (tussen bruinvis en zeemanskerkje)
Kous Emmalaan (Schilderend-Haffelderweg)en oversteek thvelemert'
Plaatsen uitstroombakken
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Overzicht riolering 2020

Overzicht riolering 2021

Normaal onderhoud

Onderhoud en reparatie

Reinigen en inspecteren riolering (1:10 jaar)
Onderhoud hoofdriool
vervangen en exploitatie pompgemalen (^n klein onderhoud)
Betreft Westerweg 61, Om de Noord, Gasthuisstraat (Mantje)
Onderhoud trottoir- en straatkolken
Renovatie en vervanging

Vervangen riolering Van Neckstraat
Vervangen riolering Oost

Reinigen en inspecteren riolering (1:10 jaar)
Onderhoud hoofdriool
vervangen en exploitatie pompgemalen (zgn klein onderhoud)
Betreft Paal 9, en coaten Abbewaal, Bos en Zee en Welkoop
Onderhoud trottoir- en straatkolken
Renovatie en vervanging

Vervangen riolering BurgerhoutstraatDB
Vervangen riolering Burgwal tot Weverstraat DB
Vervangen riolering Slotskolk
Riolering De Driehoek

Afhankelijk van de jaarlijkse inspecties kan de prioritering van de
projecten veranderen.
Aanleg en verbetering van voorzieningen

HWA vervangen riolering Van Neckstraat
HWAvervangen riolering Oost
HWA Heemskerkstraat
Vervangen riolering Nikadel-Tussen de Brinken
Plaatsen uitstroom bakken
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Afhankelijk van de jaarlijkse inspecties kan de prioritering van de
\proJecten veranderen.______________________________ _
Aanleg en verbetering van voorzieningen

HWA vervangen riolering BurgerhoutstraatDB
HWA riolering Burgwal tto Weverstraat DB
HWA riolering Slotskolk
HWA riolering De Driehoek
HWAJulianastraat
Kous Waalderstraat
Kous Rio Grande
Kous Barentzstraat van Heemskerkstraat-Ruiterstraat
Kous Heemskerkstraat
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Overzicht riolering 2022
Onderhoud en reparatie

Reinigen en inspecteren rioiering (1:10 jaar)
Onderhoud hoofdriooi
vervangen en exploitatie pompgemalen (zgn klein onderhoud)
Betreft De Stoip, Zwaanstraat, Scholieboe
Onderhoud trottoir- en straatkoiken
Renovatie en vervanging

Rioiering Ada van Hollandstraat
Riolering Pieter van Cuyckstraat
Rioiering Molenstraat
Riolering Vogelensangh
Afhankelijk van de jaarlijkse inspecties kan de prioritering van de
projecten veranderen.
Aanleg en verbetering van voorzieningen

HWAAda van Hollandstraat
HWA Pieter van Cuyckstraat
HWA Molenstraat
HWA Vogelensangh
HWAWaalderstraat
HWA Keesom laan
Kous Witte Kruislaan
Kous Julianastraat
Kous Haffelderweg
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Bijlage B Nota Beheer en Onderhoud gemeentelijk
Oppervlaktewatersysteem
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