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INLEIDING
Nederlandse gemeenten hebben een wettelijke zorgtaak voor stedelijk
afvalwater, hemelwater en grondwater. Een gemeentelijk
rioleringsplan dient als kader om deze zorgtaak beleidsmatig,
financieel en uitvoeringstechnisch vorm te geven. De vier Noordkop
gemeenten hebben gekozen om elkaar hierin te helpen en dus
gezamenlijk dit kader te schrijven.
Gekozen is om het gemeentelijk rioleringsplan in twee delen te
maken; een gezamenlijk beleidsplan en een eigen, gemeentespecifiek
deel dat als beheerplan moet worden beschouwd. Dit document betreft
het gemeentespecifieke deel voor de gemeente Den Helder en geeft
een gedetailleerd beeld van de concrete aanpak van de zorgtaak voor
de riolering. Het beschrijft het maatregel- en uitvoeringsprogramma
voor de komende planperiode.
Een beheerplan is tijdsgebonden en heeft dus een geldigheidsduur. Dit
plan gaat over de periode 2018-2022.
De inhoud van dit document heeft een sterke relatie met andere
beleidsstukken, regelgeving, richtlijnen en overeenkomsten. De
voornaamste relaties zijn:

Ook sorteert het gemeentelijk rioleringsplan alvast voor op de
komende Omgevingswet, door het betrekken van relevante partijen die
belast zijn met watertaken in de openbare ruimte; het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de milieudienst
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland noord (RUD NHN).
De indeling van het document kent een klassieke indeling verdeeld
over vijf hoofdstukken;
- Hoe hebben we het de afgelopen periode gedaan? Een
uitgebreide evaluatie waarmee goed inzicht verkregen wordt in
de materie en daardoor ook de relatie gelegd kan worden met
de activiteiten die de komende vijf jaren zijn gepland.
- Wat zijn de uitgangspunten voor de rioleringszorg? Waar moet
de riolering aan voldoen als we het hebben over een goed
functionerend systeem?
- Wat gaan we doen om een goed functionerend systeem te
krijgen, houden en nog meer te verbeteren?
- Hoe gaan we de kwaliteit van het beheer verder verbeteren?
- Wat hebben we nodig om het gewenste resultaat te krijgen?
Verder kent dit plan een aantal bijlagen.

Waterwet, Wet Milieubeheer,
Activiteitenbesluit, Bouwbesluit
Wetgeving
Besluit Begroting & Verantwoording
provincies en gemeenten
Bestuursakkoord Water
Beleid
Notitie zorgplicht hemelwater en grondwater
Nieuw Perspectief Openbare Ruimte
Richtlijnen
Leidraad Riolering, NEN normen
Afvalwaterakkoord, SamenwerkingsOvereenkomsten
overeenkomst afvalwaterketen Noordkop
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1. SAMENVATTING
Beheerplan riolering 2018-2022 gemeente Den Helder in het kort
Algemeen
• Een goede functionerend stelsel en bedrijfszekerheid zijn
essentieel voor onze volksgezondheid en kwaliteit van het
milieu.
• De rioleringszorg kent drie zorgplichten voor respectievelijk
afvalwater, hemelwater en grondwater. In dit GRP staat
beschreven wat we onder de zorgplichten verstaan en hoe we
de komende vijf jaar deze zorgplichten uitvoeren.
• We werken nauw samen met het hoogheemraadschap en de
Noordkop gemeenten om het beheer efficiënter en goedkoop
uit te voeren.
Evaluatie afgelopen periode
• Het geplande groot onderhoud aan riolering is grotendeels
uitgevoerd of in voorbereiding om uit te voeren;
• De inspecties om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit zijn
geïntensiveerd. De doelstelling van aantal te inspecteren
kilometers is ruimschoots gehaald.
• Het traject van geplande maatregelen om de
oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren is afgerond.
Het afkoppelen van de openbare ruimte is volledig gereed.
De bouw van een bergbezinkvoorziening is op aangeven van
het hoogheemraadschap geannuleerd.
• Op 7 november 2016 is beleid vastgesteld hoe concreet wordt
omgegaan met de zorgplichten hemelwater en grondwater.
• Een onderzoek naar capaciteit en kennis van het beheer is
afgerond. Op een aantal punten is deze onder de maat. De
capaciteit bij de beheerafdeling is in 2016 vergroot.

•

Er waren structurele onderschrijdingen op de exploitatie.
De stand van de voorziening is daardoor hoger dan verwacht.

Uitgangspunten rioleringszorg
• We kennen onderscheid tussen bebouwd en onbebouwd
gebied. Voor het buitengebied hanteren we een smalle
zorgplicht;
• Bij nieuwbouwontwikkelingen is maatwerk en innovatie
nodig. Dit vraagt om vroegtijdige betrokkenheid van de
gemeentelijke afdelingen;
• Afkoppelen van hemelwater is geen automatisme maar
maatwerk;
• Af en toe wordt wateroverlast door extreme neerslag
geaccepteerd. Klimaatadaptieve maatregelen worden zoveel
mogelijk uitgevoerd met een gebiedsgerichte aanpak;
• Grondwatermaatregelen worden alleen in openbaar gebied
genomen;
• Alle maatregelen dienen effectief en doelmatig te zijn.
Opgave voor de komende planperiode
• vijf doelstellingen zijn als speerpunt opgenomen:
implementatie risicogestuurd beheer
onderhoudsplanning 100% uitgevoerd
uitvoeringsplan samenwerking Noordkop uitgevoerd
rioolgegevens op orde
meer aandacht voor grondwaterproblemen;
• Er is een concreet onderzoeksprogramma met vijf
onderzoeksvraagstukken;
• We gaan het bewustzijn bij projectontwikkelaars om
klimaatadaptief te bouwen, vergroten;
• We gaan meer renoveren als alternatief voor vervangen;

•

We maken een plan van aanpak om efficiency gemalenbeheer
te vergroten.

Professioneel beheer van de waterketen
• We werken tot in ieder geval 2022 nauw samen met HHNK,
PWN en de Noordkop gemeenten;
• Intern stemmen we ontwikkelingen goed met elkaar af;
• We gaan meer communiceren en adviseren om de
zelfredzaamheid van bewoners te bevorderen;
• We voeren diverse projecten uit, samen met de Noordkop
gemeenten om het rioolbeheer en-onderhoud nog
kosteneffectiever te maken;
• Kennis en kunde gaan we versterken en informatie delen met
verschillende partijen en belanghebbenden.
Organisatie en financiën
• De huidige formatie is vergeleken met verschillende
onderzoeksbronnen en meetmethoden;
• In de begroting zijn middelen opgenomen voor uitbreiding van
taken om de verschillende doelstellingen te kunnen halen;
• Taken worden meer gebundeld en voorbereidende
werkzaamheden worden meer uitbesteed;
• Er zijn twee financieringsmethoden doorgerekend om te
kunnen vergelijken;
• De huidige voorziening, groot € 7.2 miljoen, wordt zoveel
mogelijk benut om het heffingstarief te kunnen verlagen.
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2. HUIDIGE SITUATIE
2.1 Evaluatie afgelopen planperiode
Het Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 betrof een versnelde
actualisatie van de planperiode 2009-2013. Reden hiervoor was dat de
geprognotiseerde uitgaven teveel gingen afwijken van de werkelijke
situatie. Beleidsmatig was er daarom niet veel ruimte om nieuwe
doelen te stellen. In de afgelopen planperiode zijn drie speerpunten
benoemd:
- ‘no-regret’ maatregelen uitgevoerd
- beleid voor de zorgplichten hemel- en grondwater uitgewerkt en
operationeel in gang gezet.
- volledig inzicht in de kwaliteit van oudere riolen.
Voor elk van de drie zorgplichten voor de rioleringszorg is in dit
hoofdstuk samengevat wat er is gedaan en wat het resultaat is geweest.
De resultaten van de drie speerpunten komen hierin terug.
2.2 Zorgplicht Afvalwater
‘No regret’ maatregelen uitgevoerd
Maatregelen bestaande uit de bouw van een bergbezinkvoorziening,
10 km hemelwaterriool en “flankerende” maatregelen om de kwaliteit
van het oppervlaktewater in theorie te verbeteren.
Op aangeven van het hoogheemraadschap is in 2013 besloten om de
bouw van de bergbezinkvoorziening te annuleren. Met de komst van
het Bestuursakkoord Water verviel de plicht om aan een theoretische
norm te voldoen als het rendement in de praktijk niet aantoonbaar
gemaakt kon worden. Daarnaast kreeg de verbouwde

rioolwaterzuivering meer capaciteit dan voorzien en bleek o.b.v.
metingen het oppervlaktewater in Den Helder al een goede kwaliteit te
hebben.
Het annuleren betekende wel dat de verwachte investeringen die
zouden worden afgeboekt op de voorziening, ongeveer € 1,5 miljoen
euro lager waren. Deze besparing is ingeboekt als resultaat voor de
besparingsdoelstelling van het Bestuursakkoord Water.
De ombouw van 10 kilometer gemengde riolering naar gescheiden
riolering was medio 2016 gereed. De flankerende maatregelen bestaan
uit het verder ombouwen naar een gescheiden riolering, o.a. via een
gebiedsgerichte aanpak in de Grote Rivierenbuurt.

Inzicht in de kwaliteit van het vuilwaterriool
Sinds 2011 zijn de rioolinspecties aanzienlijk geïntensiveerd.
Van gemiddeld 3 naar 20 kilometer per jaar. De rioolinspecties
werden door de vier Noordkop gemeenten gezamenlijk aanbesteed.
In de planperiode is ruim 100 km geïnspecteerd en gereinigd.
M.b.t. reiniging is dit circa 65% van het gestelde doel (31 km per
jaar). In totaal is 93% van de riolering , aangelegd voor 1970,
geïnspecteerd. Daarnaast is ervaring opgedaan met aanvullend
onderzoek naar de constructieve sterkte van riolen in Julianadorp.
Veel riolen in deze wijk zijn door H2S gassen aangetast.
Uit constructief onderzoek bleek circa 50% van de bemonsterde
betonbuizen dermate aangetast te zijn dat onderhoud op korte termijn
nodig is. Renovatie van deze slechte riolen is reeds in voorbereiding
bij de aannemer.

Gegevensbeheer
Naast de kwaliteit van de riolering is afgelopen periode ook aandacht
besteed aan de kenmerken van de riolering. In de afgelopen
planperiode bleek dat de gegevens in de praktijk vaak afweken van de
gegevens in de beheerbestanden. De beheergegevens waren soms zeer
gedateerd, incompleet of incorrect. Het riool in de Huisduinerweg was
hier een voorbeeld van. Sinds september 2016 hebben de vier
Noordkop gemeenten daarom gezamenlijk een medewerker in dienst
genomen die het gegevensbeheer op het gewenste niveau moet
brengen.

Naast meldingen en reparaties vormt
ook ‘het gebruik’ van het riool een
belangrijke graadmeter. Waar stroomt
het meeste afvalwater en kunnen de
buizen deze stroom goed verwerken?
De afgelopen planperiode is op kleine
schaal gemeten bij riooloverstorten. De
afgelopen periode zijn analyses van
deze metingen nagenoeg niet
uitgevoerd. Aantoonbare knelpunten in
het vrijvervalstelsel zijn daardoor niet
inzichtelijk.
Met het hoogheemraadschap is daarom
afgesproken (in 2015 vastgelegd in
geactualiseerd Afvalwaterakkoord) om

Areaal
Er is onderscheid tussen vrijvervalriolering, persleidingen, gemalen en
kleine pompunits. De hoeveelheid riolering dat de gemeente beheert,
is licht toegenomen door de aanleg van nieuwe riolering in ’t Laar,
De Dogger, Kooypunt en het Willem Alexanderhof.
De gemeente beheert de volgende voorzieningen:
Figuur 2. Riooloverstort
Vrijverval riolering
Pers- en drukleiding
Gemalen (diverse afmetingen)
Bergbezinkvoorzieningen
Wadi's
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de komende planperiode deze knelpunten en effecten op de kwaliteit
van het oppervlaktewater inzichtelijk te krijgen.

Figuur 1. Globaal overzicht rioolvoorzieningen.

Het functioneren van de drukriolering is op orde. Diverse gemalen zijn
voorzien van telemetrie om sneller te kunnen reageren op storingen.

Functioneren van het vuilwaterriool
Het aantal meldingen van bewoners is een belangrijke graadmeter om
te bepalen of een riool goed functioneert. Niet altijd lukt het om
verstoppingen of schades te voorkomen. Plaatselijke reparaties zijn
dus uitgevoerd door de buitendienst. De afgelopen planperiode is niet
bijgehouden waar er reparaties zijn uitgevoerd, hoeveel meldingen
gerelateerd aan het functioneren van het riool er zijn ontvangen of
hoeveel storingen de gemeente zelf heeft geconstateerd.

Onderhoud
Voor deze planperiode was ingeschat dat totaal 10 kilometer
vervangen of gerenoveerd zou worden. Uiteindelijk is 7250 meter van
het geplande onderhoud uitgevoerd. Circa 2500 meter wordt in de
loop van 2018 uitgevoerd. Onverwachts is het riool in de
Huisduinerweg vervangen.. Na verscheidene verzakkingen en een adhoc inspectie bleek het riool dringend aan vervanging toe te zijn.
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2.3 Zorgplicht hemelwater
Beleid zorgplicht hemelwater
In november 2016 is, als één van de speerpunten van het GRP 20132017 én deelproject van Perspectief openbare ruimte, beleid
vastgesteld hoe concreet wordt omgegaan met de zorgplicht voor
hemelwater. Dit beleid vormt gelijk de input voor dit GRP. Voor de
zorgplicht hemelwater is het ambitieniveau “Af en toe wateroverlast
mag” vastgesteld. Een niveau waar de lat niet gelijk heel hoog wordt
gelegd maar waar gefocust wordt op de meest gevoelige gebieden.
De organisatorische aanpak (de uitvoering van de extra taken vanaf
2018) is in de nieuwe exploitatieberekening verwerkt. In hoofdstuk 6
wordt hier verder op ingegaan.
Areaal
Als onderdeel van het eerder genoemde “no-regret maatregelen”, is de
afgelopen 5 jaar ruim 10 kilometer nieuwe hemelwaterriolering
aangelegd. Daarnaast is ook in de uitbreidingsgebieden van ’t Laar,
De Dogger, Kooypunt en Willem Alexanderhof nieuwe
hemelwaterriolering aangelegd. Veel van de buizen in de nieuw
aangelegde riolen hebben ook nog een nevenfunctie; het afvoeren van
grondwater. Dit komt door het gebruik van geperforeerde buizen
omhuld met filterdoek.
Overige voorzieningen om hemelwater te verwerken, op te slaan en af
te voeren, zijn in Den Helder vrijwel niet aanwezig. In het Marinapark
is succesvol een alternatieve methode beproefd en uitgevoerd; het
afvoeren van overtollig regenwater naar diepere bodemlagen.

Figuur 3. Grindkoffer in Marinapark t.b.v. infiltratie hemelwater
Functioneren en de kwaliteit van het hemelwaterriool
De kwaliteit van de verschillende hemelwaterrioolstelsels is in
beperkte mate onderzocht. Enerzijds vanwege de geringe hoeveelheid
en anderzijds vanwege de relatief jonge leeftijd van deze stelsels.
Met het oog op een veranderend klimaat en de grotere kans op
extreme neerslag die hierdoor ontstaat, is de hydraulische capaciteit
wel getoetst aan theoretische, extreme buien. In de meeste gevallen
ontstaat geen overlast op straat. Op enkele locaties in Julianadorp en
Binnen de Linie ontstaat toch ‘water-op-straat’.

Foutieve aansluitingen en foutief gebruik
Foutieve aansluitingen leiden vaak tot vervuiling van het
oppervlaktewater. De afgelopen planperiode is geen onderzoek
uitgevoerd naar foutieve aansluitingen. Tijdens de verbouw van de
parkeergarage Sluisdijkstraat is ontdekt dat de toiletten van
winkelpanden aan de zuidzijde van de Beatrixstraat op een
hemelwaterriool waren aangesloten. Dit probleem is opgelost.
In december 2016 zijn bewoners via de lokale kranten verzocht om
hun frituurvet (oliebollen bakken) niet in het huishoudelijk riool te
storten. Dit sluit aan bij een landelijke campagne die jaarlijks rond de
feestdagen wordt gehouden. Vet in het riool is lastig te verwijderen en
leidt regelmatig tot verstoppingen. Het riool in de Sluisdijkbuurt (net
40 jaar oud) moet al aangepast worden vanwege regelmatige
verstoppingen door vet.

Figuur 4. artikel Helderse Courant oktober 2016
De openbare ruimte is echter nog niet ingericht om het regenwater
tijdens extreme neerslag te bergen op locaties waar er geen overlast
ontstaat of bovengronds af te voeren naar het oppervlaktewater.
Voor de komende jaren liggen hier dan ook de grootste kansen.
In de bestaande woonbuurten waar een nieuw hemelwaterriool is
aangelegd, is enkel de openbare wegverharding aangesloten op dit
nieuwe riool. Met een relatief eenvoudige ingreep is het mogelijk om
grote hoeveelheden dakoppervlak aan te sluiten op het
hemelwaterriool. In 2017 is gestart met de voorbereiding om in
Oud-Den Helder en de Grote Rivierenbuurt de voorkanten van de
daken aan te sluiten op het hemelwaterriool.

2.4 Zorgplicht grondwater
In november 2016 is, gelijktijdig met de zorgplicht voor hemelwater,
concreet beleid vastgesteld hoe vanaf 2018 om te gaan met
grondwater. De grondwaterstanden in alle woonwijken zijn
tweemaandelijks gemeten. Er is daardoor een goed beeld verkregen
hoe het in de gemeente is gesteld. De afgelopen planperiode is het
aantal meldingen bij de gemeente over grondwater gestaag
toegenomen. Echter, kijkend naar het totaal aantal huishoudens,
bedraagt het aantal meldingen minder dan 1%.
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2.5 Communicatie
Communicatie over riolering heeft voornamelijk plaatsgevonden in
relatie met grondwatermeldingen. Bewoners zijn meer geïnformeerd
over regelgeving via opgestuurde brochures en links naar interessante
websites.

Figuur 5.brochure Rioned over hemelwater en riolering
2.6 Duurzaamheid
Nagenoeg alle buizen en putten worden tegenwoordig gemaakt van
gerecycled materiaal. Het renoveren van buizen in plaats van het
vervangen, is de afgelopen jaren gegroeid tot ongeveer 20% van het
geplande onderhoud. Deze methode is goedkoper maar leidt vooral tot
veel minder hinder en opbreken van weg en riool. Renoveren
vermindert eveneens het gebruik van grondstoffen.

2.7 Vergunningen
Het voorkómen van nadelige gevolgen door verkeerd gebruik van het
riool door bewoner of bedrijven, is een verplichte taak van de
gemeente vanuit de Wet Milieubeheer. De controlerende taak is
uitbesteed aan de RUD NHN. De meeste lozingen worden sinds 2008
geregeld via algemene regels uit het Activiteitenbesluit en Besluit
lozingen afvalwater huishoudens. Bij nieuwbouwontwikkelingen dient
de gemeente de ingediende plannen te toetsen op deze algemene
regels. In het begin van de afgelopen planperiode was het niet altijd
duidelijk hoe deze regels werden getoetst. Via een digitaal proces
toetst de afdeling Stadsbeheer sinds 2015 op eerder genoemde regels
bij nieuwbouwaanvragen. Met de komst van de Omgevingswet zullen
het RUD en de afdelingen VVH, Stadsbeheer en Ruimte & Economie
afspraken moeten maken hoe dan de toetsing het beste uit te voeren.
Jaarlijks ontvangt de gemeente aanvragen voor nieuwe
rioolaansluitingen. Voornamelijk bewoners die een woning hebben
gekocht met een bestaande aansluiting op een septictank. De afdeling
Stadsbeheer verzorgt deze aansluiting tegen betaling van vastgestelde
leges. Dit proces is in 2016 geautomatiseerd via Inproces.
2.8 Financiën en personele inzet
Voor goed en doelmatig rioolbeheer zijn twee zaken van belang;
- recente en accurate gegevens van het riool
- goed inzicht in de kosten en uitgaven
Zowel voor de gemeente Den Helder als voor de overige
Noordkopgemeenten, is geconcludeerd dat beide zaken verbeterd
kunnen worden. Benchmarks met andere gemeenten, berekeningen
volgens de Leidraad riolering en een kennistoets van de stichting
Rioned heeft laten zien dat de Noordkopgemeenten kwetsbaar zijn op

het gebied van capaciteit en kennis. Den Helder, als grootste gemeente
kent vooral een onderbezetting op beheer- en beleidstaken. Als eerste
stap heeft de functie van rioolbeheerder bij team Beheer Openbare
Ruimte daarom een fulltime status gekregen en is een medewerker
aangetrokken die de Noordkopgemeenten helpt het gegevensbeheer te
verbeteren. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de benodigde
capaciteit.
De afgelopen planperiode kenmerkte zich verder door
onderschrijdingen op exploitatieniveau. Ook lukte het niet altijd om de
projectplanning op tijd af te krijgen met als gevolg dat prognoses van
kapitaallasten in het GRP gingen afwijken van de werkelijkheid en de
hoogte van de egalisatievoorziening niet slonk maar juist flink
groeide. Het annuleren van de bouw van een bergbezinkvoorziening
en de vertraging van het uitvoeren van geplande investeringen naar
2018, betekende dat de waarde van deze investeringen, groot circa €
2,3 miljoen, niet van de egalisatievoorziening zijn afgeboekt.
Om betere grip op de financiën te krijgen, is in 2017 Noordkopverband een inventarisatie uitgevoerd om de exploitatiebegroting meer
uniform en eenvoudiger te maken. De samenwerking tussen
rioolbeheerder en financieel adviseur is ook verbeterd, de
exploitatiebegroting van het product riolering is tussentijds enkele
keren aangescherpt. Daarnaast is het heffingstarief in 2016 verlaagd
van €176,- naar € 157,- om de ontstane overdekking op te heffen.

.

Vanuit het oogpunt van het Bestuursakkoord Water is de Noordkop en
de gemeente Den Helder in het bijzonder, op de goede weg. De
doelstelling van 12,5% kostenbesparing in 2020 wordt ruimschoots
gehaald.
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3. UITGANGSPUNTEN RIOLERINGSZORG
3.1 Algemeen
De rioleringszorg bij de gemeente bestaat uit drie verschillende
zorgplichten:
1. zorgplicht stedelijk afvalwater;
2. zorgplicht hemelwater;
3. zorgplicht grondwater.
Om de uitgangspunten van deze drie zorgplichten concreet en
toetsbaar te maken, maakten we gebruik van een landelijke
systematiek van ‘doelen, functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden’. Deze benadering is te weinig gericht op de gebruikers
en de omgeving. In dit GRP worden de functionele eisen, maatstaven
en meetmethoden daarom niet nader beschreven. Op landelijk niveau
wordt er aan een vernieuwde systematiek gewerkt die meer
flexibiliteit biedt. Desondanks zijn er wel kerntaken (doelen) die de
gemeente moet uitvoeren om het beheer van de bestaande en aanleg
van nieuwe voorzieningen op een goed niveau te realiseren. Dit zijn:
1. zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
2. zorgen voor inzameling en verwerking van regenwater (voor zover
niet van particulier mag of kan worden verwacht);
3. zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming
van een gebied binnen de bebouwde kom niet structureel
belemmert.
4. doelmatig beheer, aanleg en onderhoud van de riolering

3.2 Uitgangspunten horend bij de kerntaken
3.2.1. stedelijk afvalwater
De inzameling en transport van stedelijk afvalwater is van oudsher de
kerntaak van de rioleringszorg. Het heeft een belangrijke bijdrage
gehad in het hoge niveau van volksgezondheid die we in Nederland nu
kennen. Het is dus belangrijk dat woningen en bedrijven zijn
aangesloten op de riolering, deze riolering goed functioneert en de
bedrijfszekerheid van de riolering is gewaarborgd.
We maken onderscheid tussen bebouwd gebied en onbebouwd gebied
(het buitengebied). Den Helder is een redelijk verstedelijkte gemeente
en heeft daarom naar verhouding weinig woningen en bedrijven in het
buitengebied die afvalwater produceren. De kleine dichtheid van
bebouwing in het buitengebied zorgt voor een afwijkende aanpak van
de zorgplicht. Wij hanteren hier een “smalle” zorgplicht. De gemeente
legt vanuit doelmatigheidsafweging zo min mogelijk
vrijvervalriolering aan maar kiest voor drukriolering. Daarnaast
hanteren we in komende planperiode geen deadline om, in het geval
van ongesaneerde lozingen waaronder ook de eenvoudige septictanks
van bewoners vallen, een verbeterde septictank (IBA klasse 1 of 2)
aan te leggen. De effecten voor het milieu zijn vanwege de kleine
schaal van het landelijk gebied in de gemeente Den Helder hiervoor te
klein. Wel hebben we inzicht in de locaties van ongesaneerde
lozingen en bijbehorende mogelijkheden om de lozing te zuiveren of
aan te sluiten op riolering. Nieuwbouwontwikkelingen kunnen ertoe
leiden dat aanpassing van de ongesaneerde lozing wel voor een
bepaalde termijn nodig is.
Bij nieuwbouw hanteren we een tweedeling van de zorgplicht. In
bebouwd gebied wordt altijd nieuwe riolering aangelegd waarop de
nieuwe woningen en bedrijven worden aangesloten. In het
buitengebied hanteren wij een doelmatigheidscriterium. Per woning

wordt een drempelbedrag van € 9.000,- (geschatte kosten van aanleg
van een IBA 1) gehanteerd. Aanleg van riolering is dus doelmatig als
de totale kosten onder dit drempelbedrag liggen. De aanlegkosten zijn
altijd voor de eigenaar/aanvrager. Hogere kosten staan niet meer in
verhouding tot het te verwachten milieurendement. Verder gelden alle
regels uit het Besluit lozingen afvalwater huishoudens (BLAH).
Bij bedrijven is er sprake van maatwerk. Hier wordt getoetst aan het
Activiteitenbesluit om te bepalen wat vanuit regelgeving nodig is.
Het toepassen van warmte-koude-opslag bij nieuwbouw neemt de
laatste jaren toe. Meer kennis en inzicht op de effecten van deze
techniek bij de gemeente is nodig. Als uitgangspunt wordt gehanteerd
dat lozingen in het kader van warmte-koude-opslag, in de bodem
plaats vinden en niet op het oppervlaktewater òf de riolering.
De beheerafdeling van de gemeente is gesprekspartner van de
ontwikkelaar voordat vergunningen worden aangevraagd.
3.2.2 hemelwater
In het beleidsdeel van het gemeentelijk rioleringsplan van de
Noordkop is de zienswijze op deze zorgplicht aangescherpt ten
opzichte van ons GRP 2013-2017. Inzichten zijn veranderd. De
nieuwe inzichten zijn vertaald in de notitie zorgplichten hemelwater
en grondwater, die op 7 november 2016 door de gemeenteraad is
vastgesteld en ons visiedocument Perspectief Openbare Ruimte.
Hemelwater dat valt op de openbare ruimte en op de daken van
bebouwing, is schoon en waardevol voor lokaal gebruik of berging.
Het afvoeren van hemelwater naar de rioolwaterzuivering staat hier
haaks op en dient dus geleidelijk verminderd te worden.

1. het ontlast het gemengde stelsel waardoor er minder (vaak)
afvalwater overstort op het oppervlaktewater;
2. het draagt bij aan een duurzamer rioleringssysteem, doordat er
minder regenwater naar de zuivering wordt afgevoerd.
Zuivering kan efficiënter uitgevoerd worden;
3. de capaciteit om bovengemiddeld zware regenbuien op te
vangen, neemt toe, bij aanleg van separate hemelwaterriolen.
Het afkoppelen van hemelwater van de bestaande riolering is echter
geen automatisme of doel op zich, maar een bewuste keuze die vraagt
om maatwerk. Daar waar er sprake is van een bovengemiddelde
vervuiling van de openbare ruimte (drukke parkeerterreinen of
marktpleinen) of riolering met een beperkte doorstromingcapaciteit,
wordt per situatie bepaald of afkoppelen verstandig is òf dat er
ondersteunende maatregelen (bijv. filterconstructies) nodig zijn.
In nieuwbouw- en inbreilocaties is, conform het Bouwbesluit, het niet
toegestaan om schoon hemelwater af te voeren naar het vuilwaterriool.
Dakvlakken en tuinen in bestaande woongebieden kunnen eenvoudig
afgekoppeld worden. Bij onderhoudsprojecten wordt hieraan
uitvoering gegeven.
Uitgegaan wordt van samenwerking met bewoners en
woningcorporaties waardoor geen verordening nodig is.
Direct afvoeren via een regenwaterriool naar het oppervlaktewater
wordt zoveel mogelijk voorkomen. De voorkeursvolgorde voor
verwerking van hemelwater is ‘lokaal bergen / infiltreren / afvoeren’.
Infiltreren van regenwater zal niet overal in Den Helder mogelijk zijn
vanwege een matige bodemopbouw of matige grondwaterstanden. We
zoeken naar innovatieve oplossingen om geheel of deels aan de
voorkeursvolgorde te voldoen.

De komende periode wordt het afkoppelen doorgezet. Hiermee wordt
het volgende bereikt:
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De effecten van een veranderend klimaat worden steeds extremer.
Sporadisch water-op-straat op niet-kwetsbare locaties wordt
geaccepteerd. De inrichting van het openbaar gebied wordt op
sommige locaties aangepast om tijdelijk een overschot van
hemelwater te kunnen bergen en zodoende overlast tot een minimum
terug te dringen.
Aanpassingen aan de inrichting van de openbare ruimte, voeren we
zoveel mogelijk uit in combinatie met overig onderhoud of
herinrichting via de gebiedsgerichte aanpak.

Figuur 6. Proefopstelling OS&O terrein met concept wegprofiel

Klimaatadaptatie vraagt om maatwerk. Niet alle buurten zijn even
gevoelig voor extreme neerslag. Uitgegaan wordt van het scenario “Af
en toe wateroverlast mag" uit de vastgestelde beleidsnotitie voor de
zorgplichten hemel- en grondwater. Maatregelen die bekostigd
worden vanuit de rioolheffing, worden eerst getoetst op noodzaak en
effect, op basis van recente gegevens en onderzoeken.
Bij nieuwbouwplannen wordt vanuit wetgeving een “goede
ruimtelijke ordening” vereist. Door het veranderend klimaat wordt het
kunnen verwerken van extreme neerslag steeds belangrijker.
Ruimtelijke ontwikkelingen derden dienen te worden besproken met
o.a. de beheerafdeling en het hoogheemraadschap om bijvoorbeeld te
kunnen toetsen aan beschikbare capaciteit van de riolering, af te
stemmen met gepland onderhoud en te kunnen toetsen of er geen
toekomstige beheerproblemen kunnen ontstaan. Toetsing aan beleid in
het Gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan Noordkop (denk aan
eigen verantwoordelijkheid voor verwerking van hemelwater) is
daarbij uitgangspunt.

Figuur 7. Proefopstelling Marinapark

3.2.3. grondwater
Grondwater in de bodem is een natuurlijk verschijnsel met
verschillende verschijningsvormen (artesisch, freatisch en capillair) en
de stroming in de bodem is door vele invloedsfactoren zeer complex.
De zorgplicht betekent een inspanningsverplichting waarbij de
gemeente vrijheid heeft om te bepalen wat zij onder de zorgplicht
verstaat. Voor de invulling van de zorgplicht worden alleen de
woonwijken en bedrijfsterreinen in beschouwing genomen. Het
buitengebied, recreatieterreinen en het havengebied worden buiten
beschouwing gelaten.
Een hoge of lage grondwaterstand is op zich niet erg. Het voorkomen
van hoge of lage standen is daarom geen doel op zich. De gemeente
streeft ernaar om structureel, nadelige gevolgen voor de bestemming
van een gebied te voorkomen. Maar niet voor elke prijs!
Doelmatigheid bij oplossingen en te nemen maatregelen wordt altijd
afgewogen.
Maatregelen worden genomen in openbaar gebied. Particuliere
perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de onderhoudsstaat
van bebouwing en het perceel. Maatregelen voeren we zoveel
mogelijk uit in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare
ruimte, via een gebiedsgerichte aanpak. De communicatie en
advisering naar de bewoners willen we verbeteren.

De actiepunten en streefwaarden die horen bij dit ambitieniveau, zijn
1-op-1 overgenomen;
“Droge voeten houden”. Maximaal acht weken per jaar is de gemeten
grondwaterstand ‘matig’ (kleiner dan 70 cm onder het maaiveld). In de
laaggelegen gebieden geldt dat de gemeten opbolling maximaal vier
weken per jaar meer dan 30 cm is. Het resultaat is een optimale
situatie voor bomen en infrastructuur. Wel bestaat er een kleine kans
op aantasting van houten funderingspalen en verzilting van de bodem.

Voortvloeiend uit dit ambitieniveau gaan we het volgende doen:
- we houden inzicht in de actuele grondwaterstanden;
- we nemen maatregelen op overlastgevoelige locaties;
- bewoners worden bijgestaan met onderzoek, advies en
eventuele subsidies zodat zij sneller ook hun eigen
verantwoordelijkheid nemen;
- Bij te ontwikkelen gebieden willen we een goede ontwatering
geborgd hebben. Hiervoor voeren we een watertoets uit;
- Er wordt een minimum ontwateringsdiepte beneden het lokale
straatpeil gehanteerd (zie figuur 8), overeenkomstig de
richtlijnen van SBR, het kenniscentrum voor de bouw. Deze
diepte wordt bij voorkeur gerealiseerd door ophoging van het
bouwterrein om hogere beheerkosten van drainagesystemen te
voorkomen of tot een minimum te beperken;
- Oplossingen voor inbreilocaties worden in nauw overleg met
de vergunningverlenende dienst en de commissie Ruimtelijke
kwaliteit Den Helder besproken.

Op 7 november 2016 heeft de gemeenteraad, ter voorbereiding op dit
GRP, het ambitieniveau “Droge voeten houden” vastgesteld.
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Functie
Woningen met kruipruimte
Tuinen / openbaar groen
Hoofdwegen
Overige infrastructuur

Minimale ontwatering
(meters t.o.v. gemiddeld hoog
grondwaterpeil)
0,7
0,5
1,0
0,7

Figuur 8. Richtlijnen SBR
3.2.4. doelmatig beheer, aanleg en onderhoud van riolering
Vanuit het Bestuursakkoord Water, werken we aan het terugdringen
van kosten, het verbeteren van de kwaliteit en het verminderen van de
kwetsbaarheid. De rioleringszorg wordt uitgevoerd met
maatschappelijk geld dat is opgehaald via de rioolheffing. We gaan
hier zorgvuldig mee om. Onderhoud wordt uitgevoerd als het echt
nodig is. Nieuwe voorzieningen worden alleen aangelegd als dit een
aantoonbaar effect heeft op het verhelpen van een probleem. Om dit
mogelijk te maken, zorgen we ervoor dat onze gegevens accuraat,
volledig en actueel zijn. De kennis om goed te beheren en
onderhouden houden we op peil door regelmatig te scholen en met
collega-beheerders in de eigen organisatie en de regio kennis te delen
en gezamenlijk projecten uit te voeren.

4. DE OPGAVE VOOR KOMENDE PLANPERIODE
4.1 Algemeen
Met het hebben van duidelijke uitgangspunten die horen bij de
algemene doelen van de rioleringszorg én de evaluatie van de
afgelopen planperiode, is het mogelijk om speerpunten te bepalen die
een essentiële bijdrage leveren aan het behalen van de gestelde doelen.
Deze speerpunten moeten gezien worden als “specials”. Naast de
speerpunten werken wij ook aan het reguliere beheer en onderhoud,
dat ook onderdeel uitmaakt van de gestelde doelen.
Omstandigheden en voortschrijdend inzicht kunnen van invloed zijn.
Enige mate van flexibiliteit is daarom nodig.
4.2 Speerpunten in de komende periode
1. Implementatie risicogestuurd beheer;
2. Onderhouds- en verbetermaatregelen (afval-, hemel-, grondwater
én klimaatadaptatie) 100% uitgevoerd;
3. Uitvoeringsplan samenwerkingsverband Noordkop gereed;
4. Rioolgegevens op orde;
5. Verbeteren aandacht voor grondwaterproblemen van bewoners en
bedrijven.

Met name voor riolering is deze werkwijze interessant omdat het
enerzijds lastig is om aan te geven wanneer een slechte rioolbuis écht
niet meer functioneert, anderzijds omdat er situaties zijn waarbij de
effecten van een calamiteit (instorting of verstopt raken) heel groot
kunnen zijn. Een systematiek als risicogestuurd beheer helpt dan om
met objectieve argumenten te bepalen waar, wanneer en welk
onderhoud wordt uitgevoerd.

Figuur 9. ’vlinderdas’-beslisboom maatregelen vooraf of achteraf

4.2.1 Speerpunten nader toegelicht
Speerpunt 1: Implementatie risicogestuurd beheer
Risicogestuurd beheer is een professionele werkwijze om heel
kostenefficiënt om te gaan met maatschappelijk geld en tevens een
goede werkwijze om verdere besparingen te kunnen realiseren.
Risicogestuurd beheer focust zich op het inzichtelijk maken van
gevolgen, waar mogelijk vertaald naar financiële waarden, en deze
vervolgens te koppelen aan een beslisboom en risicomatrix.

Figuur 10. Risicomatrix met beschrijving van kansen en effecten
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Risicogestuurd beheer is als project opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma samenwerking Noordkop. Afronding staat
gepland in 2020.
Speerpunt 2: Onderhouds- en verbetermaatregelen 100% uitgevoerd.
De hoogte van vervangingsinvesteringen in de gemeente Den Helder
was in de afgelopen planperiode op zijn laagst. Dit is puur gebaseerd
op theoretische levensduur gekoppeld aan aanlegjaren (1942 – 1947).
De piek voor vervangingen wordt pas over 10 tot 15 jaar verwacht.
Het is daardoor wel belangrijk om in deze planperiode geen
achterstanden op te bouwen want die zullen dan als extra ballast op de
benodigde onderhoudsinspanning in de toekomst gaan rusten.
M.b.t. investeringen voor de hemelwater- en grondwaterzorgplicht, is
lokaal de behoefte vanuit de bewoners groot. Ook voor deze
investeringen helpt het de bewoners en bedrijven als planningen
gehaald worden. In deze planperiode gaan we de voorbereidende
werkzaamheden (teken- en rekenwerk) meer uitbesteden. Verder
volgen we het voorbeeld van andere onderhoudswerkzaamheden in de
openbare ruimte (oa. onderhoud asfalt, onderhoud
elementenverharding en onderhoud riolering) door het bulk aan
rioolvervangingen met behulp van een raamovereenkomst uit te
voeren. Door de schaalvergroting, besparen we op kosten en is het
mogelijk om de vervangings-werkzaamheden sneller uit te voeren.
Speerpunt 3: Uitvoeringsplan samenwerking Noordkop gereed
Sinds 2011 is het Bestuursakkoord Water van kracht. De gemeente
werkt, samen met de gemeenten Texel, Schagen, Hollands Kroon en
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, aan het behalen
van de doelstellingen die in het bestuursakkoord zijn gesteld:
verminderen kosten (12,5%), verbeteren kwaliteit en verkleinen
kwetsbaarheid van de organisaties. Met deze partners is een plan van

aanpak met tal van projecten opgesteld die bij moeten dragen aan deze
doelstellingen, die eind 2020 gehaald moeten zijn.
Speerpunt 4: Rioolgegevens op orde
Complete, accurate en actuele gegevens zijn je fundament voor een
professioneel en doelmatig rioolbeheer. Een vanzelfsprekendheid om
te bepalen hoe goed je rioolstelsels functioneren, wat de kwaliteit
hiervan is en om het huidige, hoge serviceniveau naar de bewoners in
de toekomst te kunnen waarborgen. Een van de belangrijkste projecten
uit het Uitvoeringsplan samenwerking Noordkop. Een groot aantal
activiteiten in het rioolbeheer worden namelijk gebaseerd op de
rioolgegevens, zoals berekeningen, financiële doorrekeningen of
informatie aan bewoners en projectontwikkelaars. Onvolledige of
inaccurate gegevens kunnen leiden tot ondoelmatige investeringen.
Dit willen we voorkomen.
Rioolgegevens op orde is als project opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma samenwerking Noordkop. Afronding staat
gepland in 2019.
Speerpunt 5: Verbeteren aandacht grondwaterproblemen bij
bewoners en bedrijven
Met de vaststelling van de concrete aanpak voor de zorgplicht
grondwater is gekozen voor het hoogste ambitieniveau “droge voeten
houden”. Met dit ambitieniveau geven wij niet alleen aan te investeren
in maatregelen maar ook in capaciteit om bewoners met klachten en
problemen beter te kunnen helpen en adviseren. Dit betekent dus dat
wij organisatorisch gezien deze ambitie ook willen waarmaken.

4.3 Onderzoek
Onder onderzoek verstaan we de werkzaamheden die nodig zijn om
inzicht te krijgen in het functioneren en de kwaliteit van ons areaal,
om ons te helpen bij het plannen en voorbereiden van werkzaamheden
én om de kennis en kwaliteit van ons rioolbeheer verder te verbeteren.
Onderzoek is zowel regulier (video-inspectie, bodemonderzoek) als
incidenteel. De kosten voor het verrichten van de onderzoeken zijn
opgenomen in de exploitatie onder de noemer “extern advies en
onderzoek”. Naast bovengenoemde onderzoeken wordt ook regulier
onderzoek uitgevoerd zoals bodemonderzoek of het uitvoeren van
bouwkundige vooropnames. Sommige onderzoeken zijn puur gericht
op een specifieke zorgplicht. De exploitatiebegroting kent daarom per
zorgplicht een onderzoeksbudget.

4.3.1 Onderzoeken nader toegelicht

Aan het eind van de planperiode willen we de volgende belangrijke
onderzoeken verricht hebben:

2. Opstellen van een basisrioleringsplan (BRP).
Afvalwater wordt door verschillende stelsels afgevoerd richting de
zuiveringsinstallatie van het hoogheemraadschap.
De verwerkingscapaciteit van het riool is bepalend voor het wel of niet
optreden van overlast op straat of in woningen. Omdat door de jaren
heen door onderhoud de grootte van buizen veranderd en gelijktijdig
het aantal aansluitingen in een woongebied toe- en afneemt, is het
nodig om het functioneren periodiek door te rekenen. Het is dan ook
mogelijk om de invloed van het veranderend klimaat (extremere
neerslag) in de berekeningen op te nemen. Inzicht in knelpunten blijft
door het opstellen van een BRP dan actueel en maakt het vervolgens
mogelijk om maatwerkoplossingen uit te voeren. Het
Hoogheemraadschap is een belangrijke partner bij het vertalen van
BRP naar maatwerkoplossingen. In het Afvalwaterakkoord hebben wij
hierover afspraken gemaakt. Uitgangspunt is om dit gezamenlijk met
de vier Noordkopgemeenten en HHNK op te pakken. Een voorwaarde
is dat het gegevensbeheer op orde is. Verwacht jaar van het laten
opstellen van een BRP is 2020.

1. al het vrijvervalriool is geïnspecteerd en niet ouder dan 15 jaar.
De inspecties zijn beoordeeld en vertaald in een
onderhoudsplanning voor de jaren 2023-2027;
2. een basisrioleringsplan (BRP) is opgesteld waarin de capaciteit
van het riool is doorberekend en het functioneren van het
rioolstelsel inzichtelijk is gemaakt;
3. gekoppeld aan het functioneren van het rioolstelsel hebben we
inzicht in knelpunten die ontstaan in het oppervlaktewater door
riooloverstorten;
4. alle ongesaneerde lozingen van huishoudens zijn in kaart gebracht
en vertaald in een plan van aanpak;
5. efficiencywinst van de capaciteit rioolgemalen is onderzocht en
vertaald in een plan van aanpak.

1. Al het riool geïnspecteerd en niet ouder dan 15 jaar.
Om voor de middellange termijn een realistisch overzicht te kunnen
maken waar onderhoud aan de riolering nodig is, dient van al het riool
de kwaliteitstoestand bekend te zijn. Het is hierdoor mogelijk om op
basis van risico’s prioriteiten te stellen en zo een betrouwbare
bouwsteen voor de gebiedsgerichte aanpak te kunnen zijn.
De belangrijkste winst zit in het maken van een lange termijn
kostendekkingsplan die gebaseerd is op inspectiegegevens en hieruit
bepaalde restlevensduur in plaats van een aanname van de theoretische
levensduur. Een riool dat in 1955 is aangelegd kan misschien nog 30
jaar langer mee.
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3. Inzicht in knelpunten bij overstorten.
Knelpunten die uit een BRP zichtbaar worden, zijn gebaseerd op
moduleren en simuleren van de werkelijkheid. De werkelijkheid kan
soms verschillen doordat onderdelen van het riool afwijkend kunnen
functioneren. Bijvoorbeeld door beschadiging, verkeerde
aansluitingen op het riool of onverwachte omstandigheden. Meten bij
overstorten is de enige manier om dit soort informatie te krijgen.
Meten alleen is niet genoeg. Alle verkregen informatie moet ook
geanalyseerd worden en vertaald worden in maatwerkoplossingen.
De afgelopen planperiode is wel gemeten maar ontbrak het aan
capaciteit om te analyseren. En dus is niet bekend waar, hoe vaak en
hoeveel rioolwater overstort in het oppervlaktewater. Een inhaalslag is
dus nodig. Uitvoering is het meest efficiënt als dit gelijktijdig met het
opstellen van een BRP wordt uitgevoerd. Verwacht jaar van
oplevering: 2020.
4. Plan van aanpak ongesaneerde lozingen.
Vanuit het verre verleden zijn er nog woningen die via een septic-tank
afvalwater lozen op het riool of op het oppervlaktewater. De belasting
voor het oppervlaktewater zal niet groot zijn door het verwachte,
geringe aantal (< 200 stuks). Omdat er tegenwoordig genoeg betere
alternatieven zijn of er inmiddels riolering op korte afstand aanwezig
is, ligt er een kans om deze woningen alsnog aan te sluiten of te
voorzien van een installatie die een groter zuiveringsrendement heeft.
Het plan van aanpak moet in 2022 gereed zijn zodat uitvoering in een
volgende planperiode kan plaatsvinden.
5. Plan van aanpak effectievere gemalen
Pompen en bijbehorende mechanische installaties ontwikkelen zich
voortdurend. Er zijn inmiddels producten die beter bestand zijn tegen
vervuiling, minder energie gebruiken en langer meegaan. We willen
hiermee ervaring gaan opdoen. Ook willen we alle gegevens van onze

gemalen digitaliseren en in een beheersoftwareprogramma opnemen.
Zodoende kunnen we beter planmatig onderhoud en beheer uitvoeren
en meer kansen benutten voor efficiëntere gemalen. Uiteindelijk moet
dit leiden tot structureel lagere vervangingskosten. In de
kostendekkingsberekening zijn daarom de vervangingskosten voor
gemalen lager aangenomen dan in voorgaand GRP. Als het plan van
aanpak gereed is, is er ook een realistischer inzicht in toekomstige
vervangingskosten van de gemalen. Gestreefd wordt om het plan van
aanpak eind 2019 gereed te hebben.
4.4 Aanleg voorzieningen
4.4.1. Aanleg bij nieuwbouw
Bij nieuwbouwontwikkelingen zit een vertegenwoordiging van de
afdelingen Ruimte & Economie en Stadsbeheer in een vroeg stadium
met de ontwikkelaar om tafel. Projectontwikkelaars hebben behoefte
aan duidelijke richtlijnen als het gaat om klimaatadaptief bouwen,
waarin de vrijheid aanwezig is om innovatieve oplossingen uit te
voeren. Veel meer wordt per nieuwbouwproject gekeken naar de
mogelijkheid om hemelwater op eigen terrein te verwerken of aan te
sluiten op nabij gelegen waterpartij. Het bepalen van een bouwpeil
krijgt meer aandacht i.v.m. de sterke relatie met klimaatbestendigheid.
Een ontwikkelaar moet zelf hierover nadenken. De gemeente is
terughoudend met zelf verstrekken van bouwpeilen. Een particulier
die een kleinschalig bouwplan heeft, gaan we adviseren en helpen met
het klimaatadaptief bouwen.
Concrete acties:
• Afdeling R&E en Stadsbeheer gaan in deze planperiode
richtlijnen opstellen waar een nieuwbouwplan aan moet
voldoen om toekomstige neerslag- en grondwaterproblemen te

•

voorkomen. Uitgangspunt hierbij is dat de ontwikkelaar wel de
ruimte krijgt om innovatieve oplossingen te verwerken.
Kruipruimteloos bouwen wordt gepromoot in gebieden die
zeer gevoelig zijn voor grondwateroverlast. Wanneer dit vanuit
de ontwikkelaar niet wenselijk of mogelijk wordt geacht, dient
de ontwikkelaar alternatieve maatregelen te treffen om te
kunnen voldoen aan een goede ontwateringsdiepte van 70 cm
onder de vloer.

De kosten voor ontwerp en 1e aanleg worden verrekend via de
grondexploitatie. Maatregelen die eventueel nodig zijn om het
bestaande stelsel geschikt te maken voor ontvangst van nieuw afval-,
hemel- of grondwater, komen voor rekening van de ontwikkelaar. De
gemeente beheert en onderhoud vervolgens het nieuw aangelegde
areaal.
4.4.2. Aanleg in bestaande gebieden
De gemeente investeert in bestaande gebieden met maatregelen die
een relatie hebben met de wettelijke zorgplichten. De uitgangspunten
en globale maatregelen voor de zorgplichten hemelwater en
grondwater, zijn op 7 november 2016 reeds vastgesteld en staan
hieronder beknopt benoemd:
-

Aanleg ca. 2 kilometer hemelwaterriolering;
Aanpassingen in het maaiveld om extreme neerslag beter te
verwerken;
Aanleg drainage in gevoelige gebieden en woonwijken met
gescheiden stelsel.

kunnen worden in oplossingen die na deze planperiode dan uitgevoerd
worden. Kleinschalige knelpunten die gelijktijdig met geplande
vervanging opgelost kunnen worden, voeren we wel uit.
De aanleg van nieuwe hemelwaterriolen heeft wel een gunstig
neveneffect voor het afvalwater (minder en meer geconcentreerd).
Omdat er niet in alle straten tegelijk gewerkt kan worden, is er een
voorkeursvolgorde voor de wijze waarop de maatregelen worden
aangepakt:
1. Als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak;
2. In combinatie met geplande rioolvervanging;
3. Vraag- en urgentiegericht vanuit de bewoners.
4.5 Onderhoud bestaande voorzieningen
4.5.1. Algemeen
Om te voldoen aan de doelen, functionele eisen en maatstaven die
gesteld zijn voor een goed werkend rioolstelsel, is het nodig om de
riolering op tijd te reinigen, repareren, te renoveren of te vervangen.
Het streven is om de levensduur van het riool zoveel mogelijk op te
rekken. Dit kan alleen op basis van regelmatig uitgevoerde inspecties.
De levensduur kan door reparaties of renovaties verlengd worden
zonder dat het zijn functie verliest. Dit betekent dus dat er minder dan
in het verleden, het riool standaard vervangen wordt. Van een
automatische vervangingscyclus op basis van leeftijd is geen sprake.
Op basis van praktijkervaring wordt als uitgangspunt aangenomen dat
30% van het benodigde grootschalig onderhoud, bestaat uit renovatie
(het relinen van een riool).

Voor de zorgplicht afvalwater zijn er de komende planperiode in
principe geen grootschalige verbetermaatregelen gepland. Eerst moet
uit onderzoek en metingen blijken waar er knelpunten zijn die vertaald
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4.5.2 Vrijvervalstelsel
Den Helder heeft een vrijvervalstelsel met een gemiddelde leeftijd van
circa 30 jaar en een totale lengte van 316 kilometer. De gemiddelde
levensduur die gehanteerd wordt is 70 jaar. Plaatselijke
omstandigheden of kenmerken van het stelsel kunnen zorgen voor een
kortere levensduur. Een snelle rekensom leert dat gemiddeld 4,5
kilometer per jaar vervangen en gerenoveerd moet worden om het
stelsel in stand te houden.
De wijken Nieuw Den Helder en De Schooten zijn met 50 tot 60 jaar
het oudst. In Julianadorp ligt een gescheiden stelsel. Door het
geconcentreerde afvalwater in het vuilwaterriool, is dit riool er
slechter aan toe en is een levensduur van 70 jaar onwaarschijnlijk.
Al met al betekent dit dat de komende twee decennia een flinke
vervangings- en renovatieopgave op stapel staat, voornamelijk in deze
drie wijken. De komende planperiode wordt daarom gebruikt om de
technische staat van het gehele stelsel inzichtelijk te krijgen waardoor
het ook beter mogelijk is om een vervangingsprognose en
bijbehorende meerjarenplannen te maken. Het is daarom belangrijk
om al het geplande onderhoud de komende vijf jaren, ook uit te voeren
zodat er geen verzwaring van de vervangingsopgave na deze
planperiode ontstaat.
Als uitgangspunt wordt daarom gehanteerd:
- 100% uitvoering van gepland onderhoud aan einde planperiode;
- rioleren worden gerenoveerd in plaats van vervangen als dit
mogelijk is.

Figuur 11. Breuk in riool Lekstraat (Grote rivierenbuurt)
Het reinigen gaat 1-op-1 mee met de inspecties. De komende
planperiode zal ongeveer 150 kilometer riolering gereinigd en
geïnspecteerd worden. Voor vervanging en renovatie is circa 10
kilometer gepland. Onderstaande grafiek laat, op basis van de kennis
en gegevens anno 1-6-2017, zien wat de vervangingsopgave voor de
korte, middellange en lange termijn zal zijn. Dit is een vrij vlakke
vervangingsgrafiek met gelijke aantallen in blokken van 5 of 10 jaar.
Een dergelijke planning heet een strategische vervangingsplanning en
biedt informatie om de kostendekking op lange termijn (60 jaar) te
kunnen berekenen.
Wanneer alle inspecties zijn uitgevoerd, kan er een ander beeld
ontstaan; een beeld met diverse piekmomenten op korte en
middellange termijn waarbij riolen in betere én slechtere toestand
verkeren dan nu wordt aangenomen.
De kolken en goten die hemelwater naar het vrijvervalriool afvoeren,
worden jaarlijks eenmaal schoongemaakt en op gebreken
geïnspecteerd. Langs hoofdwegen waar veel bladafval in kolken is te

verwachten, wordt tweemaal per jaar schoongemaakt. Dit
reinigingsregime heeft de afgelopen vijf jaar goed gefunctioneerd en
wordt daarom met gelijke inspanning voortgezet.
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Figuur 12. Overzicht vervangingsopgave korte en lange termijn.
Het onderhoud wordt in eerste instantie gepland op basis van
inspectiegegevens, eventueel nader constructief onderzoek en de
afweging op maatschappelijke risico’s of economische vervolgschade.
Het gezamenlijk uitvoeren met ander gepland onderhoud aan
infrastructuur (wegen, nutsleidingen) of ontwikkelingen in de
openbare ruimte (gebiedsgerichte aanpak) heeft vanuit kostenaspect en
efficiency de voorkeur.
Als uitgangspunt wordt daarom gehanteerd:
- Als onderdeel van integraal onderhoud of de gebiedsgerichte
aanpak mits er geen sprake is van noodzaak i.v.m.
maatschappelijke risico’s of economische schade;
- Vervangingsinvesteringen worden maximaal vier jaar vervroegd of
drie jaar vertraagd om mee te kunnen liften met integraal
onderhoud of de gebiedsgerichte aanpak;

- De vervangings- en renovatie-inspanning van totaal 10 kilometer is
strikt.
4.5.3 Drukriolering
Er is op dit moment nog geen goed zicht op de onderhoudsbehoefte
voor de komende planperiode en de tien jaar daarna. In 2017 is gestart
met een onderhoudsinspectie van alle hoofd- en minigemalen.
De komende planperiode worden alle elektrisch / mechanische
installaties van de gemalen jaarlijks gereinigd en geïnspecteerd.
De resultaten hiervan worden vertaald in een meerjarenonderhoudsplan die ook jaarlijks wordt geactualiseerd.
Verder is het nodig om kritisch te kijken naar de benodigde
capaciteiten van de gemalen en naar de noodzaak van diverse
gemalen. Gekeken wordt naar mogelijkheden om pompen met
onnodige overcapaciteit te vervangen en hiermee kosten te besparen.
Wanneer er sprake is van situaties waarbij de gemeente hemelwater
van particulier terrein verpompt, terwijl dit eenvoudig op eigen terrein
verwerkt kan worden of naar nabijgelegen oppervlaktewater kan
worden afgevoerd, dient overwogen te worden om desbetreffend
gemaal te verwijderen. Dit doen wij in nauw overleg met de eigenaar
van het perceel.
De persleidingen worden niet planmatig onderhouden. Deze worden
geacht zelfreinigend te zijn. Een klein aantal persleidingen worden
wel gereinigd en geïnspecteerd om hiermee ervaring op te doen én te
kunnen verifiëren of de aanname van zelfreinigend vermogen klopt.
De reiniging en inspectie wordt gezamenlijk met de
Noordkopgemeenten en HHNK opgepakt. Uitvoering staat gepland in
2018. In de kostendekking voor de lange termijn is wel gerekend met
incidenteel onderhoud of vervanging van persleidingen.
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In de kostenberekening zijn lagere kosten voor instandhouding van de
gemalen opgenomen vanwege de onzekerheden en
besparingsmogelijkheden die hierboven zijn beschreven. Het is
belangrijk om op korte termijn goed inzicht te krijgen in de
onderhoudsstaat en- behoefte én via een beheersoftwareprogramma
hier goed inzicht in te hebben. Gestreefd wordt om dit eind 2019 op
orde te hebben en de financiële effecten voor het onderhoud van de
drukriolering te hebben verwerkt in een geactualiseerde
kostendekkingsberekening.
4.5.4 Overige voorzieningen
In de gemeente Den Helder zijn, naast de vrijvervalriolering en
drukriolering, nauwelijks andere voorzieningen aanwezig. Er is één
lamellenafscheider, in het Duinpark liggen enkele greppels die
hemelwater afvoeren en we beheren een grondwatermeetnet van
ongeveer 100 peilbuizen. Deze systemen functioneren goed, zijn
recentelijk aangelegd of onderhouden. In de exploitatiebegroting is
geen rekening gehouden met onderhoud aan deze voorzieningen in de
komende planperiode.
Drainage van o.a. grasvelden of plantsoenen valt ook onder ‘overige
voorzieningen’. Het is onbekend hoeveel drainage exact in het
stedelijk gebied ligt. Onderhoud van drainage zal op ad-hoc basis
plaats vinden, op basis van meldingen. Het digitaal vastleggen van alle
drainage in een beheersysteem is daarom een eerste prioriteit. In de
exploitatiebegroting is een klein bedrag opgenomen voor onderhoud
aan drainage. Op basis van te verrichten onderhoud en ervaring kan dit
bij een actualisatie van het kostendekkingsplan halverwege de
planperiode, aangepast worden.

5. PROFESSIONEEL BEHEER VAN DE WATERKETEN
5.1 Algemeen
De riolering in de gemeente is een kapitaalgoed met een aanzienlijke
vervangingswaarde van ca. 100 miljoen euro. De bewoners en
bedrijven betalen een belasting (de rioolheffing) om dit kapitaalgoed
door de gemeente in goede staat te laten houden. Het spreekt voor zich
dat de belastingbetaler verwacht dat het riool als onderdeel van de
waterketen professioneel beheert en de financiële middelen doelmatig
besteedt.
In deze conclusie ligt ook de doelstelling van het Bestuursakkoord
Water uit 2011 die door Het Rijk, de Unie van Waterschappen, de
VNG en de drinkwaterbedrijven is ondertekend:
- Het reduceren van de kostenstijging (minder meer);
- De kwetsbaarheid van organisaties verminderen;
- De kwaliteit van de rioleringszorg vergroten.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het beheer van de waterketen
professioneel wordt uitgevoerd en wat gedaan wordt om invulling te
geven aan de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water.
5.2 Samenwerken
Om de hierboven genoemde drie doelstellingen te kunnen bereiken, is
als uitgangspunt gehanteerd dat er regionaal wordt samengewerkt.
Hieronder een citaat uit het Bestuursakkoord Water:

De doelmatigheid in de waterketen kunnen we nog aanzienlijk vergroten
door het beheer verder te professionaliseren en kennis en capaciteit te
bundelen. Een regionale aanpak, een sterkere focus op kennis en innovatie
en verbetering van de feitelijke werkprocessen staan hierbij centraal.
Kosteneffectievere investeringsbeslissingen en systematischer en
efficiënter uitvoeren van operationele taken moeten hier tot resultaten
leiden.

5.3 Afstemming en samenwerking regionaal
De Noordkop bestaande uit de gemeenten Schagen, Hollands Kroon,
Texel en Den Helder, werkten al sinds 2001 samen. Het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) was in deze
samenwerking ook een partner. Inmiddels is de samenwerking met het
waterschap wettelijk verankerd in de Waterwet (artikel 3.8).
Sinds enkele jaren wordt ook de samenwerking met drinkwaterbedrijf
PWN gezocht.
De Noordkop gemeenten en HHNK hebben in 2014 een
uitvoeringsplan opgesteld. In dit plan zijn projecten beschreven
waarvan een aantal inmiddels zijn uitgevoerd. Projecten die nog
uitgevoerd moeten worden, zijn opgenomen in de kostenberekening
van dit GRP. De samenwerking volgens het uitvoeringsplan stopt
formeel op 2 juli 2018. We gaan echter uit van de huidige wijze van
samenwerken tot aan het einde van de planperiode (2022).
De uitvoering van het projectplan inclusief bewaking van de
voortgang gebeurt via een structuur waarin beheerders,
leidinggevenden en bestuurders onderdeel van uitmaken.

Mede op basis van het Bestuursakkoord Waterketen (2007) zijn de
afgelopen jaren al goede resultaten bereikt in de samenwerking tussen
gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven.
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Figuur 13. Structuur samenwerking.
5.4 Afstemming en samenwerking intern
Voor een goede kwaliteit van de openbare ruimte en ruimtelijke
ordening, is onderlinge afstemming tussen de afdelingen VVH,
Stadsbeheer en Ruimte & Economie vereist. Kennis en informatie
over projecten en ontwikkelingen wisselen we continue uit om de
gewenste kwaliteit te kunnen waarborgen. De afgelopen jaren, onder
andere met het opstellen van het visiedocument Perspectief Openbare
Ruimte, heeft de onderlinge afstemming en kennisdeling een hoog
niveau bereikt. Met de komst van de Omgevingswet rond 2020 ligt de
uitdaging vooral bij het vasthouden van dit niveau en elkaar goed

meenemen in de vele belangen die kunnen spelen. Belangen die soms
met elkaar kunnen botsen. Bijvoorbeeld ontwikkelkosten versus
beheerkosten. De Regionale Uitvoeringsdienst Kop van NoordHolland (RUD) is een belangrijke partner in de vergunningverlening
en handhaving.
Aandachtspunt voor de komende periode is de ‘riool- en watercheck’
bij nieuwbouwontwikkelingen en vergunningverlening. Klimaat- en
grondwaterbestendigheid van nieuwe bebouwing wordt steeds
belangrijker terwijl het bewustzijn hiervan bij projectontwikkelaars
nog in de kinderschoenen staat. Om toekomstige problemen te
voorkomen zal de rioolbeheerder en het waterschap meer en eerder bij
nieuwbouwontwikkelingen betrokken moeten worden.
Een hulpmiddel die hiervoor op dit moment ontwikkeld wordt is de
Leidraad inrichting openbare ruimte.
5.5. Afstemming en samenwerking extern
Zelfredzaamheid verwachten we steeds meer van onze inwoners.
Dit vraagt om een goede onderlinge afstemming én samenwerking.
Vanuit de wetgeving heeft de particuliere perceeleigenaar, net als de
gemeente, ook een zorgplicht. De eigenaar mag geen handelingen
verrichten die het functioneren van het riool kunnen verstoren.
Verder heeft de particuliere perceeleigenaar ook een eigen
verantwoordelijkheid. Hij dient zelf maatregelen te treffen om de
waterdichtheid van bebouwing, boven én onder, te garanderen.
Ook is de perceeleigenaar primair zelf verantwoordelijk voor de
inzameling en afvoer van hemel- en grondwater. Pas als dit
redelijkerwijs niet van de perceeleigenaar verwacht kan of mag
worden, bijvoorbeeld doordat gemeentelijke infrastructuur ontbreekt
waar dit water naartoe gebracht kan worden, ligt er een taak voor de
gemeente of het hoogheemraadschap.

Deze rolverdeling is bij veel inwoners of bedrijven nog niet duidelijk.
Wij willen daarom de communicatie hierover frequenter uitvoeren.
Advisering over mogelijke oplossingen willen wij verbeteren.
Hiervoor is een intensievere aanpak van de gemeente nodig.
De benodigde capaciteit om dit waar te kunnen maken, is
doorberekend in de exploitatie.
Om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, werken we
onder de paraplu van Perspectief openbare ruimte aan een “Leidraad
inrichting openbare ruimte” (LIOR). Nieuw aan te leggen riolering of
voorzieningen, moeten voldoen aan de LIOR. De overdracht van
nieuwe riolering wordt pas uitgevoerd als opleveringsinspecties,
reparaties en revisies zijn goedgekeurd. Deze afspraak nemen wij op
in exploitatieovereenkomsten. Aanpassingen aan het bestaande
rioolstelsel die nodig blijken door nieuwbouwontwikkelingen, komen
ten laste van de exploitatie van de ontwikkeling.
Samen met de ontwikkelaars toetsen wij de ruimtelijke plannen met
behulp van de watertoets. We kijken naar eventuele watercompensatie
in het ontwikkelgebied met het oog op een veranderend klimaat.
We kijken verder naar waterhuishoudkundige criteria zoals het afval-,
regen- en grondwatersysteem in een plangebied. We hanteren hierbij
de voorkeursvolgorde ‘schoonhouden – scheiden – zuiveren”.
5.6 Kosteneffectiviteit
Besparen op toekomstige beheer- en onderhoudskosten is de
voornaamste doelstelling van het Bestuursakkoord Water.
In het Uitvoeringsprogramma samenwerking waterketen Noordkop
2017-2020, zijn diverse projecten opgenomen om kosteneffectiever
om te gaan met het beheer en onderhoud.

Een aantal belangrijke projecten staan hieronder beschreven:
•
•
•
•
•

Levensduurverlenging;
Risicogestuurd beheer;
Innovatief onderhoud;
Integrale aanpak;
Benchmark kosten.

Levensduurverlenging
Vervangingsinvesteringen vormen een groot aandeel van de lange
termijn kosten. Voor de prognose op lange termijn wordt nu nog
uitgegaan van een theoretische levensduur. Door de lange termijn
prognose te baseren op inspectiegegevens, ontstaat een realistischer
beeld die waarschijnlijk een kostenbesparing oplevert. Riolen die nu
circa 60 jaar oud zijn, hoeven op basis van inspecties nog lang niet
allemaal vervangen te worden. In de komende planperiode moeten de
inspecties gekoppeld worden aan het jaar van vervanging in de
beheersoftware. Om op de vraag “hoe lang gaat een riool mee”
antwoord te kunnen geven, is enige kennis van kwaliteitsdegradatie in
de tijd van belang. In Nederland staat dit nog in de kinderschoenen.
In de komende planperiode willen wij hier ervaring mee opdoen.
Vooralsnog hanteren we een hoge, gemiddelde leeftijd van 70 jaar.
Deze aanname is gelijk met voorgaand GRP.
Risicogestuurd beheer
De implementatie van risicogestuurd beheer als methodiek is
beschreven als speerpunt voor de komende planperiode.
Vooruitlopend hierop wordt het gegevensbeheer van de riolering al
uitgevoerd volgens het gedachtegoed van risicogestuurd beheer;
De bestaande riolen worden gecategoriseerd in risicoklassen en op
basis van de risicoklasse wordt een inspectie- en reinigingsstrategie
gehanteerd.
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Innovatief onderhoud
Het traditioneel vervangen van riolering werd tot op heden altijd
gebruikt als de bepalende kostencomponent. Vervangen van riolering
is duur en brengt enige mate van hinder of overlast met zich mee.
In de kostenberekening van dit GRP is uitgegaan van 30% onderhoud
door innovatieve methoden of bewezen alternatieven voor vervanging.
Tegenwoordig is renoveren door middel van het aanbrengen van een
kunststof kous aan de binnenzijde een goed en goedkoper alternatief.
Nieuwe, nog efficiëntere en goedkopere technieken zijn nu in
ontwikkeling en worden mondjesmaat door gemeenten uitgeprobeerd.
De gemeente Den Helder wil samen met de Noordkopgemeenten in de
komende planperiode kennis maken met nieuwere technieken en waar
mogelijk als proef uitproberen.
Traditioneel vervangen is in veel (70%) nog wel een optie.
Bij verzakkingen, geplande wegreconstructies en/of de noodzaak voor
afkoppelen, gaan we uit van het vernieuwen van het riool door een
nieuwe. We kiezen dan wel voor een materiaal dat langer meegaat.
Integrale aanpak
Onderhoud aan de openbare ruimte zien wij als een belangrijke
bouwsteen voor een gebiedsgerichte aanpak. Integraal uitvoeren van
onderhoud leidt tot een kostenbesparing en minder overlast voor
bewoners. Positieve aanbestedingsresultaten door een integrale aanpak
wordt naar rato verdeeld.
Onderhoud aan het bestaande riool zal niet altijd mogelijk zijn om via
een gebiedsgerichte aanpak te doen. Aanleg van nieuwe
hemelwaterriolering, klimaatadaptieve verbeteringen en maatregelen
om de grondwaterstand te beheersen zijn daarentegen wel zeer
geschikt om gebiedsgericht op te pakken. De komende planperiode
plannen we verbetermaatregelen daarom zoveel mogelijk via de
gebiedsgerichte aanpak. Daarmee verlaten we het uitgangspunt uit de

vastgestelde beleidsnotitie voor de zorgplicht hemel- en grondwater,
waarbij de focus komt te liggen op Julianadorp en Binnen de Linie.
Benchmark kosten
Kostenbesparing is verder nog te halen door te vergelijken met andere
gemeenten. Algemene kostenkentallen vergelijken geeft inzicht of
deze te hoog of te laag zijn. De afgelopen planperiode is gekeken naar
vervangingskosten. Deze zijn echter soms zeer sterk gekoppeld aan
lokale omstandigheden of gemeentespecifieke uitvoeringsmethoden.
Meer algemene uitgaven zoals reinigen, perceptiekosten of klein
onderhoud zijn beter onderling te vergelijken. We willen in de
Noordkop onze exploitatiebegroting meer uniform opzetten zodat
vergelijken ook goed mogelijk is.
5.7 Kennis en kunde
Met voldoende kennis en kunde is het eenvoudiger om het bestuur
goed te adviseren en regie te kunnen voeren op de diverse projecten.
Door regelmatig kennis te delen of op te halen, intern en extern,
kunnen we het beheer en nieuwe aanleg slimmer uitvoeren. Een mooi
voorbeeld was een gezamenlijke werksessie met de beheerders en
ontwerpers van de vier Noordkop gemeenten, in oktober 2016.
We willen jaarlijks onze beheerders en ontwerpers naar 1-daagse
cursussen en bijeenkomsten sturen om kennis te maken te maken met
nieuwe ontwikkelingen, technieken en ervaringen van andere
gemeenten. Op het niveau van de werkgroepen riolering willen we
kennisdeling met andere samenwerkingsregio’s verder uitbouwen.
De samenwerkingsregio’s kennen veel gelijke projecten die nu nog
veel op eigen kracht worden uitgevoerd.
Op basis van een kennisscan van Rioned is gebleken dat de kennis bij
de gemeente Den Helder gemiddeld genomen goed is.

Een verdiepingsslag moet gemaakt worden op het gebied van dataanalyse, en toetsing van hydraulische berekeningen. Samen met de
Noordkop gemeenten wordt de komende planperiode bekeken hoe we
dit het beste kunnen aanpakken.
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6. ORGANISATIE EN FINANCIËN
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de noodzakelijk financiële
en personele middelen voor de uitvoering van de gemeentelijke
watertaken. Aangegeven wordt op welke wijze de kosten voor de
gemeentelijke watertaken in de komende planperiode gedekt gaan
worden om de in dit plan gestelde doelen en strategie te kunnen
realiseren.
Alle in dit hoofdstuk genoemde geldbedragen zijn op prijspeil 1
januari 2017, inclusief bijkomende kosten en exclusief btw.
6.2 Personele middelen algemeen
In deze paragraaf is aandacht besteed aan de werkzaamheden die
uitgevoerd moeten worden om de gestelde doelen voor de
rioleringszorg te kunnen halen.
Het betreft de taken voor het beleid, plantoetsing, planvorming,
projectleiding, werkvoorbereiding, toezicht, gegevensbeheer,
regionale samenwerking en regulier onderhoud. Deze taken worden
uitgevoerd in een mix van uitbesteden en zelf doen. Specialistische
werkzaamheden besteedt de gemeente grotendeels uit. De overige
taken worden nu veel zelf gedaan.

Om een goed oordeel te kunnen geven, maken we gebruik van een
aantal bronnen voor de evaluatie:
-

Landelijke richtlijn Leidraad riolering module D2000;
Feitenonderzoek Bestuursakkoord Water;
Monitor Bestuursakkoord Water;
Branchestandaard Rioned.

De verschillende bronnen nader toegelicht:
Leidraad riolering
In de Leidraad Riolering zijn in module D2000 ‘Personele aspecten
van gemeentelijke rioleringszorg’ kengetallen opgenomen voor de
benodigde arbeidsinspanning. Dit betreft werkzaamheden
binnendienst! De berekening, op basis van de kengetallen, houdt
rekening met aantal inwoners, de hoeveelheid riolering in de
gemeente, de hoogte van investeringen & exploitatiekosten én de mate
waarin werkzaamheden zijn uitbesteed.
De benodigde personele capaciteit voor de gemeente Den Helder komt
op basis van de Leidraad Riolering op 9,3 fte.

Samenvatting tijdsbesteding

In het GRP van de afgelopen planperiode en die daarvoor is
aangegeven dat de formatie voor de rioleringszorg te klein is om de
voorgenomen activiteiten en doelstellingen te halen. In de praktijk is
dit ook gebleken, o.a. door structurele onderbestedingen op diverse
onderhoudstaken.
In deze paragraaf wordt de bestaande formatie binnendienst én
buitendienst geëvalueerd.

Planvorming, onderzoek en facilitair
Onderhoud
Maatregelen
Totaal

tijdsbesteding
dagen
700
437
496
1633

fte (175
dagen/jaar)

Figuur 14. Formatieberekening Gemeente Den Helder volgens de
Leidraad

4,0
2,5
2,8
9,3

Feitenonderzoek Bestuursakkoord Water
In 2014 is er in het kader van het Bestuursakkoord Water door
Ingenieursbureau Arcadis een feitenonderzoek opgesteld met
betrekking tot de rioleringszorg bij de gemeentes in de Noordkop.
Hierbij is gekeken naar de personele bezetting van de binnendienst
volgens het toen vigerende GRP.

Kostenbesparingen, het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen
van de duurzaamheid worden voor de afvalwaterketen in beeld
gebracht.
De rapportage geeft ook de stand van zaken weer met betrekking tot
het verminderen van de kwetsbaarheid van het gemeentelijk
rioleringsbeheer. Jaarlijks wordt aangegeven hoeveel uren globaal zijn
besteedt aan het rioolbeheer. Omdat de gemeente Den Helder een
systematiek kent van toerekening van percentages fte aan diverse
medewerkers, zal de werkelijke besteding altijd iets verschillen ten
opzichte van de formatie op papier. Uit de monitor blijkt dat de
gemeente Den Helder nog enigszins verwijderd is van het niveau wat
we willen bereiken.
Branchestandaard rioleringszorg
Vanuit de recent gehouden kennisscan volgens branchestandaard van
Rioned is gekeken naar de benodigde en beschikbare kennis bij de
Noordkop gemeenten. De kennis is getoetst op een twaalftal
specifieke onderdelen die betrekking hebben op de werkzaamheden
van de binnendienst.

Figuur 15. Formatieberekening Noordkop volgens feitenonderzoek

Het onderstaande overzicht geeft aan wat de maximale score was van
de medewerkers van op de diverse onderdelen. De minimale score is
0, de maximale score is 5.

BAW monitor
Een onderdeel van het Bestuursakkoord Water is dat gemeenten (en
regio’s) jaarlijks de stand van zaken rapporteren aan het Rijk. In de
rapportage ‘Monitor BAW Noordkop’, beschrijven wij in welke mate
de gemeenten in Noordkop en HHNK op koers zijn om de afspraken
uit het Bestuursakkoord Water te realiseren.
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•
•
Figuur 16. Kennisscan volgens de branchestandaard van Rioned
De gemeente Den Helder scoort gemiddeld gezien voldoende.
Het ontbreekt de gemeente Den Helder wel aan voldoende technische
kennis om rapporten en berekeningen van gespecialiseerde bureaus
goed te kunnen toetsen en te analyseren. Dit speelt in bijna alle
Noordkopgemeenten.
Voor de buitendienst is een eigen scan uitgevoerd naar taken en
benodigde uren. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat taken die nu
door de buitendienst zelf worden gedaan, ook bij de buitendienst
blijven. De kosten voor taken van de eigen buitendienst zijn namelijk
goedkoper dan bij uitbesteden. Uit berekening is gebleken dat de
benodigde formatie nagenoeg gelijk is aan de huidige bezetting.
De totale formatie buitendienst bedraagt 4,5 fte.
6.3 Personele middelen, benodigde formatie
Het werkpakket is de afgelopen planperiode flink veranderd:
• Om de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water te halen,
is capaciteit nodig voor de samenwerkingsprojecten.
Afgesproken is dat elke gemeente leden voor een werkgroep
levert die per gemeente 560 uur (Texel 440 uur) per jaar
besteden aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma

•

samenwerking Noordkop. Dit betreft inzet van medewerkers
binnendienst riolering;
De verbrede zorgplichten (hemel- en grondwater) vragen om
meer investeringen en dus ook meer planvorming, onderzoek,
voorbereiding, toezicht etc.).
Het ambitieniveau voor de zorgplicht grondwater geeft aan dat
de gemeente meer adviseert en communiceert naar de
bewoners.;
De gemeente wil werken met een gebiedsgerichte aanpak. Dit
vraagt om extra inzet voor voorbereiding, afstemming en
bewonersparticipatie.

Er is geen norm of richtlijn die bepaalt hoe de capaciteit berekend
moet worden en of een gemeente deze capaciteit dan per sé in huis
moet hebben. De berekening van de Leidraad riolering, waar de
verbrede zorgplichten ook in zijn verwerkt, geeft wel een gemiddelde
richting. De richting die vervolgens bijgesteld moet worden naar de
lokale omstandigheden.
De berekening van de Leidraad bestaat voor een deel ook uit
werkzaamheden buitendienst.
Conclusie
Binnen de binnendienst van de gemeente Den Helder zijn
mogelijkheden onderzocht om efficiënter en daadkrachtiger te werken;
meer bundeling van taken en meer uitbesteden van voorbereidende
werkzaamheden.
Samen met de gemeenten Texel, Schagen en Hollands Kroon wordt de
komende maanden de resultaten van de kennisscan van Rioned nader
uitgewerkt. De gestelde doelen en ambities (samenwerkingsverband
Noordkop, zorgplichten hemel- en grondwater en Perspectief
openbare ruimte met o.a. klimaatadaptatie en de gebiedsgerichte

aanpak) vragen eveneens om een nadere uitwerking van de personele
inzit.
Figuur 17 laat een formatieberekening zien waarbij, vooruitlopend op
de hierboven genoemde uitwerking, de benodigde formatie voor de
komende planperiode is ingeschat.
In de exploitatie riolering is rekening gehouden met kosten voor het
uitbesteden van taken zoals onderzoek, advies en teken- &
bestekswerkzaamheden. Tevens is in zowel de exploitatie als de
kostendekking voor de gehele beschouwde periode van 60 jaar alvast
een stelpost ter grootte van € 97.000,- opgenomen voor uitbreiding
van de taken voor de rioleringszorg.

Formatie binnendienst
Nodig in

Beschi kbaar Ingeschat

oud GRP

i n begroti ng ni euw GRP

Belei dsmedewerker

1

1

1

1

0,2

1

0

0,15

0,05

1,8

1,5

2

3,8

2,85

4,05

0,25

0,25

(o.a. pl anvormi ng, onderzoek, afstemming en fi n. controle)
Techni sch beheerder
(o.a. gemalenbeheer, grondwateronderzoek, techn. advi es, mel di ngen)
Facil itai re ondersteuning
Projectleiding
Werkvoorbereiding
Di rectievoerders
Totaal intern
Gegevensbeheerder*

-

Speci al ist Noordkop nader te bepalen

Totaal gezamenlijk

0,25

0,25

0,5

* in dienst bij de gemeente Den Helder

Figuur 17. Overzicht formatieberekening planperiode 2018-2022
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6.4.2. Kostendekking
Het kostenoverzicht bestaat uit twee voornaamste componenten;
exploitatielasten en kapitaallasten. De kapitaallasten bestaan uit rente
en aflossing en komen voort uit vervangingsinvesteringen die gedaan
zijn en in de toekomst uitgevoerd worden. De investeringsbedragen
staan niet in de begroting.
De exploitatielasten bestaan uit jaarlijkse, reguliere kosten die nodig
zijn voor een goed en doelmatig rioolbeheer.
Diverse gemeenten, waaronder Texel en Schagen, zijn de afgelopen
jaren overgestapt op een andere financieringsmethode; vooraf sparen.
De vervangingsinvesteringen worden direct betaald uit een
spaarvoorziening, gedekt door de rioolheffing. Er hoeft dan geen geld
geleend te worden.

Activeren
Voor

6.4.1 Inleiding
Voor de dekking van kosten voor beheer en onderhoud van riolering
inclusief verbetermaatregelen, onderzoek en personele capaciteit,
hanteren wij een rioolheffing. Bewoners en bedrijven profiteren direct
of indirect van de verschillende taken van de rioleringszorg en betalen
dus een rioolheffing.
We beschouwen bewust een periode van 60 jaar omdat hierin alle
benodigde activiteiten worden uitgevoerd en vooral om goed inzicht te
krijgen in het verloop van de kosten op lange termijn.
Verder is de algemene uitleg van kosten, kostendekking en
mogelijkheden uitgebreid beschreven in het Gezamenlijk
rioleringsplan Noordkop. In deze paragraaf is daarom alleen de
verfijning nog nader beschreven.

De methodieken ‘activeren’ en ‘vooraf sparen’ hebben allebei
kenmerken die als voor- en nadeel geïnterpreteerd kunnen worden.
Hieronder staan ze beknopt benoemd:

Spreiding van investeringskosten
over een langere periode
Lager tarief op korte en
middellange termijn
Hogere rentelasten

Vooraf sparen
Geen rentelasten toe te rekenen;
geen last van
renteontwikkelingen

Op langere termijn lager tarief
Burgers betalen voor onderhoud
dat pas over enkele jaren
uitgevoerd wordt
Gevoelig voor
Niet meer toerekenen van rente
renteontwikkelingen
aan de riolering is een nadeel
voor de gemeentebegroting
Figuur 18. Overzicht kenmerken financieringsmethoden.
Tegen

6.4 Financiën

In de gemeente Den Helder hanteren we op dit moment de systematiek
van activeren. Vanuit het oogpunt van samenwerking in de Noordkop,
is ook de methode ‘vooraf sparen’ doorgerekend om een goede
vergelijking te kunnen maken.
Bij beide methoden wordt gebruik gemaakt van de bestaande
egalisatievoorziening (voorziening beklemde middelen derden volgens
de richtlijn BBV). De heeft in de begroting 2018 een waarde van ruim
€ 7,2 miljoen. De egalisatievoorziening kan gebruikt worden om
toekomstige pieken in de rioolheffing te dempen. Omdat volgens de
recente berekeningen geen extreme pieken te verwachten zijn, wordt
voorgesteld om de egalisatievoorziening versneld af te bouwen.
Dit kan door enerzijds de extra investeringen voor de zorgplichten
hemelwater en grondwater in de exploitatie op te nemen in plaats van

te activeren. Anderzijds door het heffingstarief te verlagen waardoor
er een dekkingstekort ontstaat. Het dekkingstekort wordt dan
aangevuld met middelen uit de egalisatievoorziening.
6.4.3 Uitgangspunten
• de investeringen voor de zorgplicht hemelwater en grondwater
zijn alleen voor de periode 2018-2022 opgevoerd. Na een
grondige evaluatie aan het eind van deze planperiode kan besloten
worden om in een nieuwe planperiode opnieuw lasten en
investeringen voor deze zorgplichten op te nemen. De
vastgestelde ambitieniveaus met bijbehorende kostenramingen
zijn 1-op-1 overgenomen;
• het aantal heffingseenheden blijft over de gehele beschouwde
periode nagenoeg gelijk;
• kosten voor formatie-uitbreiding zijn opgenomen in de
exploitiebegroting;
• De exploitiebegroting krijgt een onderverdeling in hoofdstukken
om benchmarken beter mogelijk te maken;
• De hoogte van het tarief wordt niet jaarlijks met de inflatie
geïndexeerd. In de berekeningen is namelijk uitgegaan van
ongeïndexeerde budgetten voor de komende planperiode, voor
zowel de exploitatie als de investeringen. Indexering van het
tarief zal in principe leiden tot overdekking. Dit willen we
voorkomen.

doordat bijvoorbeeld de bijbehorende taak niet meer wordt uitgevoerd,
zijn komen te vervallen.
De grootste wijziging die is doorgevoerd is het indelen naar de drie
zorgplichten en de samenwerking in de Noordkop.
Met de verdeling naar de zorgplichten is het eenvoudiger om de
kosten per zorgplicht aan te tonen. Het is eenvoudiger om
doelstellingen te koppelen aan de begroting.

6.4.4 Exploitatie
De exploitatie in het nieuwe GRP is geheel opnieuw opgebouwd. In
bijlage 4 is een overzicht van de exploitatielasten opgenomen.
Zoveel mogelijk vereenvoudiging is toegepast waarbij diverse kleine
budgetten zijn gebundeld. Budgetten die niet meer werden benut
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7. BIJLAGEN

1. Overzicht risicocategorisering riolering
2. Overzicht streefwaarden voor overlast hemelwater en
grondwater
3. Tabel investeringsoverzicht beschouwde periode 2018-2077.
4. Tabel exploitatiekosten
5. Overzicht rioolaansluitingen

Bijlage 1

Overzicht risicocategorisering riolering

Locatie of functie:
Transportfunctie
Onder hoofdwegen / spoorbanen
Onder/nabij dijken
Parallel en vlak naast watertransport of gastransportleiding
Vlakbij bebouwing
In winkelgebieden/centra
Bij recreatieterreinen
In natuurgebieden
Ontvangststrengen beton persleidingen
Busroutes
Zinkers

Klasse
Hoog risico
Hoog risico
Hoog risico
Hoog risico
Bovengemiddeld
Bovengemiddeld
Bovengemiddeld
Bovengemiddeld
Bovengemiddeld
Bovengemiddeld
Bovengemiddeld

risico
risico
risico
risico
risico
risico
risico

Figuur 19. Overzicht risicocategorisering riolen
Overige locaties en functies hebben de categorie ‘gemiddeld risico’

Beheerplan riolering 2018-2022 gemeente Den Helder - 37

Bijlage 2

Overzicht streefwaarden voor overlast hemelwater en grondwater

Zorgplicht hemelwater:
“Af en toe wateroverlast mag”
Duur van overlast

Diepte als extra
voorwaarde

Theoretische
frequentie bui

Ondergelopen gebouwen, woningen, winkels en bedrijven

Direct verhelpen

-

1/20 jaar

Overlopende toiletten, doucheputjes e.d.

Direct verhelpen

-

1/20 jaar

Opdrijvende putdeksels

Max. 15 minuten

Max. 5 cm water

1/20 jaar

Ondergelopen souterrain/garage onder woningen

Max. 1 uur

Max. 10 cm water

1/20 jaar

Ondergelopen hoofdweg

Max. 3 uur

Max. 10 cm water

1/20 jaar

Ondergelopen winkelstraat

Max. 3 uur

Max. 10 cm water

1/20 jaar

Ondergelopen (deel van) bedrijventerrein

Max. 6 uur

Max. 10 cm water

1/10 jaar

Ondergelopen woonstraat gemengde riolering

Max. 6 uur

Max. 10 cm water

1/20 jaar

Ondergelopen woonstraat gescheiden riolering

Max. 6 uur

Max. 10 cm water

1/10 jaar

Ondergelopen parkeerterrein van winkelcentrum

Max. 6 uur

Max. 10 cm water

1/10 jaar

Ondergelopen woonerf

Max. 6 uur

Max. 5 cm water

1/20 jaar

Ondergelopen achterpad/steeg

Max. 6 uur

Max. 10 cm water

1/10 jaar

Ondergelopen fiets- en voetgangerstunnel

Max. 6 uur

Max. 10 cm water

1/20 jaar

Ondergelopen tuin

Max. 12 uur

Max. 10 cm water

1/10 jaar

Ondergelopen speelplaats

Max. 12 uur

Max. 10 cm water

1/5 jaar

Ondergelopen plantsoen/grasveld

Max. 24 uur

Max. 10 cm water

1/5 jaar

Figuur 20. Overzicht streefwaarden overlast voor de zorgplicht hemelwater

Zorgplicht grondwater:
“Droge voeten houden”; Maximaal acht weken per jaar is de gemeten grondwaterstand ‘matig’ (kleiner dan 70 cm onder het maaiveld). In de laaggelegen
gebieden geldt dat de gemeten opbolling maximaal vier weken per jaar meer dan 30 cm is. Het resultaat is een optimale situatie voor bomen en infrastructuur.
Wel bestaat er een kleine kans op aantasting van houten funderingspalen en verzilting van de bodem.

Functie

Woningen met kruipruimte
Tuinen / openbaar groen
Hoofdwegen
Overige infrastructuur

Minimale ontwatering
(meters t.o.v. gemiddeld hoog
grondwaterpeil)
0,7
0,5
1,0
0,7

Figuur 21. Overzicht streefwaarden grondwaterdiepte bij nieuwbouw
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Bijlage 3

Tabel investeringsoverzicht beschouwde periode 2018-2077
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Bijlage 4

Tabel exploitatiekosten planperiode 2018-2022
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Bijlage 5

Overzicht rioolaansluitingen en verantwoordelijkheden

De regelgeving voor de aanleg (inclusief vervanging) en aansluiting van gebouwriolering op de gemeentelijke riolering is via de Woningwet
vastgelegd in het Bouwbesluit. De voorschriften in het Bouwbesluit gaan over de aanwezigheid, de kwaliteit van de binnen- en buitenriolering én
over de aansluiting van die gebouwriolering op de openbare riolering.
De termen gebouwriolering en buitenriolering zijn als volgt gedefinieerd:
-gebouwriolering: het deel van de afvoerleidingen dat zich binnen en aan het gebouw bevindt;
- buitenriolering: het deel van de afvoerleidingen vanaf de gevel tot en met de aansluiting op het openbare riool en het openbare riool zelf.
De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de onderhoudsstaat van alle riolering die valt onder het Bouwbesluit 2012. De gemeente is
verantwoordelijk voor de overige leidingen.
In onderstaande figuren is dit verduidelijkt.

Figuur 22. Overzichten rioolaansluitingen Bouwbesluit 2012
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