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Onderwerp
Dit voorstel gaat over doelen, ambities, financiering en de klimaatbestendigheid van ons totale 
watersysteem.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021

besluit:

1. Het Programma Water gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022 t/m 2026, voor zover 
betrekking hebbend op Bloemendaal, vast te stellen;

2. Kennis te nemen van het Grondwaterbeleidsplan gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022- 
2026 en het bijbehorende Grondwaterbeheerplan gemeente Bloemendaal;

3. De financiële consequenties (Bijlage 1 uit het "Bijlagenrapport Bloemendaal" behorende bij het 
Programma Water gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022 t/m 2026) middels een 
begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2022 en de meerjarenbegroting (inclusief 
toepassing van de inflatiecorrectie conform kadernota);

4. Vanaf 2032 over te stappen op een nieuwe wijze van financieren volgens de Ideale Combinatie 
conform Scenario 3 uit de "Financiële onderbouwing" behorende bij het Programma Water 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022 t/m 2026;

5. Een spaarvoorziening riolering ex artikel 44, lid 1, sub d BBV in te stellen vanaf 2022;
6. Jaarlijks vanaf 2022 tot 2032 een spaarbedrag van C 210.000,- in de rioolexploitatie op te 

nemen en deze toe te voegen aan de spaarvoorziening riolering;
7. Het begrotingstekort dat door de spaarcomponent in de rioolexploitatie ontstaat te onttrekken

uit de bestaande egalisatievoorziening riolering ex artikel 44, lid 2 BBV eu-ééze daarmee in 10 
jaar af te bouwen tot een buffer van ongeveer C 90.000,-; ^
De rioolheffing gedurende de looptijd van het Programma Water jaarlijks met 1,896 bovenop de 
inflatiecorrectie te verhogen.

De raad voornoemd

de voorzitter, de griffier,
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Voorgesteld besluit
1. Het Programma Water gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022 t/m 2026, voor zover 

betrekking hebbend op Bloemendaal, vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het Grondwaterbeleidsplan gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022- 

2026 en het bijbehorende Grondwaterbeheerplan gemeente Bloemendaal;
3. De financiële consequenties (Bijlage 1 uit het "Bijlagenrapport Bloemendaal" behorende bij het 

Programma Water gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022 t/m 2026) middels een 
begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2022 en de meerjarenbegroting (inclusief 
toepassing van de inflatiecorrectie conform kadernota);

4. Vanaf 2032 over te stappen op een nieuwe wijze van financieren volgens de Ideale Combinatie 
conform Scenario 3 uit de "Financiële onderbouwing" behorende bij het Programma Water 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022 t/m 2026;

5. Een spaarvoorziening riolering ex artikel 44, lid 1, sub d BBV in te stellen vanaf 2022;
6. Jaarlijks vanaf 2022 tot 2032 een spaarbedrag van C 210.000,- in de rioolexploitatie op te 

nemen en deze toe te voegen aan de spaarvoorziening riolering;
7. Het begrotingstekort dat door de spaarcomponent in de rioolexploitatie ontstaat te onttrekken 

uit de bestaande egalisatievoorziening riolering ex artikel 44, lid 2 BBV en deze daarmee in 10 
jaar af te bouwen tot een buffer van ongeveer C 90.000,-;

8. De rioolheffing gedurende de looptijd van het Programma Water jaarlijks met 1,896 bovenop de 
inflatiecorrectie te verhogen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De zorg voor riolering draagt bij aan een gezonde leefomgeving en is uitgewerkt in zorgplichten. 
Volgens deze zorgplichten draagt de gemeente, vanuit het oogpunt van de volksgezondheid en 
veiligheid, zorg voor een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van 
stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater (regenwater) en grondwater.

De drie gemeentelijke zorgplichten zijn vertaald in een samenhangend maatregelenplan dat is 
afgestemd met het beheer van de openbare ruimte. Het vorige gemeentelijk rioleringsplan was een 
traditioneel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het voorliggende Programma Water (zie Bijlage A 
lt/mS) heeft vooral een andere opbouw dan het vertrouwde GRP maar bevat wel de wettelijke 
vereiste ínhoud. Met de vaststelling van het Programma Water wordt daardoor niet alleen 
aangesloten bij de brede maatschappelijke thema's, doelen en ambities van de Omgevingsvisie 
maar wordt ook nog steeds voldaan aan de verplichting tot het hebben van een geldig GRP.

Het Programma Water is een goed planinstrument om mee te kunnen bewegen met de 
veranderingen om ons heen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van verandering in wetgeving, meer 
neerslag of juist droogte door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid 
en burgers en meer focus op doelmatig beheer. In het Programma Water brengen we deze opgave 
voor de komende planperiode in beeld en laten we zien op welke strategische wijze we hier 
invulling aan geven.

Grondwaterbeleids- en grondwaterbeheerplan
Gemeenten hebben een zorgplicht voor het grondwater. Vijfjaar geleden hebben we hiertoe het 
grondwaterbeleid van de gemeente vastgelegd in een grondwaterbeleidsplan en de daaraan 
gekoppelde opgaven in een grondwaterbeheerplan. Beleid en opgaven zijn toen overgenomen in 
het Gemeentelijk rioleringsplan dat elke vijfjaar wordt geactualiseerd. Deze actualisatie, nu in de 
vorm van het Programma Water, was de aanleiding om ook ons grondwaterbeleid te actualiseren 
(zie Bijlage B en C).
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Beoogd effect
Met het Programma water geven wij invulling aan onze wettelijke zorgplichten afval-, hemel- en 
grondwater (de basisopgave). Dit doen wij met het uitgangspunt dat maatregelen doelmatig 
moeten zijn, dat geen extra's (gouden randjes) in het plan worden opgenomen en dat we zorg 
dragen voor een goed functionerend riool-, hemelwater- en grondwatersysteem. Dit alles tegen zo 
laag mogelijke lasten voor onze burgers.
In het verlengde hiervan richten we ons op het werken aan de toekomst. De uitdagingen van de 
toekomst zijn immers de opgaven van morgen en staan dus nu al op de agenda. Onderwerpen 
waarop wordt ingegaan zijn:
« Klimaatverandering en DPRA;
» Verduurzaming van het afvalwatersysteem;
» Een wijkgerichte aanpak;
« Omgevingsgericht werken;
* Samenwerking in de afvalwaterketen.

Politieke keuzeruimte
Gemeenten zijn volgens de Wet milieubeheer (artikel 4.22) verplicht een geldig, door de 
gemeenteraad vastgesteld, Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te hebben. Deze verplichting komt 
te vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vermoedelijk 1 juli 2022).
De zorg voor het beschermen van de volksgezondheid is wettelijk vastgelegd. Gemeenten hebben 
drie zorgplichten vanuit de Wet milieubeheer en de Waterwet:
« De zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
* De zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater 

(regenwater, hagel, sneeuw en dergelijke);
* De zorgplicht voor het grondwater.

Naast (zorg)plichten geeft water ook kansen, uitdagingen en randvoorwaarden voor de ruimtelijke 
inrichting. Deze zijn ook in het Programma Water opgenomen.

Gedachtegang

Het plan is compleet en weloverwogen
Het Programma Water is mede door de samenwerking met Heemstede en het hoogheemraadschap 
van Rijnland compleet. Er is veel aandacht besteed aan de ínhoud en de voorgestelde maatregelen.

Het voorgestelde beleid is toekomstgericht en klimaatproof
In dit Programma Water is veel aandacht voor klimaatadaptatie en voor de doelen die het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aan ons stelt om in 2050 een klimaatadaptief ingerichte gemeente 
te zijn.

De voorgestelde gewijzigde financieringsmethodiek is toekomstbestendig
Wij zijn van mening dat het blijvend activeren van rioleringsinvesteringen de totale schuldenpositie 
van de gemeente sterk beïnvloed. Uit het kostendekkingsplan blijkt dat bij het doorgaan met de 
huidige activeringsmethodiek de boekwaarde aan het einde van de beschouwde periode (2091) is 
verdubbeld tot C 49 miljoen.

Door over te stappen op een combinatie van lenen en sparen (de Ideale Combinatie) kan de 
boekwaarde geleidelijk dalen tot C 1 miljoen aan het einde van dezelfde beschouwde periode 
(Scenario 3 en 4). Hier tegenover staat wel dat de rioolheffing dan langer of sneller moet stijgen. 
Maar zelfs bij Scenario 2 waarbij de stijging van de rioolheffing gelijk is aan die van het doorgaan



-4-
met de huidige financieringsmethodiek daalt de boekwaarde licht tot C 47 miljoen alleen al door 
over te stappen op de methodiek conform de Ideale Combinatie.

Overwegingen van het college
Wij kiezen vooreen redelijke stijging van de rioolheffing conform Scenario 3. Dit betekent een 
jaarlijkse verhoging van de rioolheffing met l,80Zo bovenop de inflatiecorrectie over een periode 
van 28 jaar en heeft de volgende voordelen:
« Méér waar voor ie geld. Bij gelijkblijvende rioolheffing is méér geld beschikbaar door lagere 

rentelasten; inwoners krijgen daardoor méér waar voor hun geld.
» Minder schulden. Gunstige ontwikkeling voor de leningenportefeuille/schuldenpositie van de 

gemeente doordat de boekwaarde afneemt.
* Eerlijke financiering. Er worden minder lasten doorgeschoven naar volgende generaties.
» Onafhankelijke rioolheffing. De ontwikkeling van de rioolheffing is minder afhankelijk van de 

ontwikkeling van de bankrente.

De egalisatievoorziening riolering ex artikel 44, lid 2 BBV heeft een behoorlijke omvang van circa 
2,8 miljoen Euro die met een dekkende rioolheffing niet langer nodig is. Het is verstandig om deze 
voorziening langzaam af te bouwen.

Door een spaarvoorziening riolering ex artikel 44, lid 1, sub d BBV in te stellen en deze jaarlijks 
van 2022 tot 2032 met een spaarbedrag vanuit de rioolexploitatie te vullen kan in 2032 worden 
overgestapt op de nieuwe financieringsmethodiek volgens de Ideale Combinatie.
De begrotingstekorten die in de rioolexploitatie ontstaan door deze te storten spaarbedragen in de 
spaarvoorziening riolering worden onttrokken uit de egalisatievoorziening riolering.

Middelen
In het Programma Water is vastgelegd hoe wij ervoor zorgen dat wij aan de zorgplichten voldoen, 
hoe we inspelen op klimaatadaptatie, welke kosten ermee zijn gemoeid en welke inzet van 
financiële en personele middelen nodig is. Deze vormen de juridische basis voor de rioolheffing. De 
onderbouwing van de hoogte van de rioolheffing is een belangrijke uitkomst van het Programma 
Water.

In het Grondwaterbeheerplan vindt de uitwerking van het Grondwaterbeleidsplan plaats. Dit maakt 
het mogelijk om op planmatige wijze het grondwaterbeleid in de praktijk te brengen en hiervoor de 
benodigde budgetten beschikbaar te hebben. Deze zijn overgenomen in het Programma Water en 
worden van daaruit gefinancierd.

Financiële middelen
De kosten die we maken om aan de drie zorgplichten te voldoen en klimaat adaptief te worden, 
betalen we uit de rioolheffing. In het Programma Water is de financiële onderbouwing opgenomen 
om tot een kostendekkend heffingsverloop te komen over een beschouwde periode van 70 jaar.

Personele middelen
We hebben een aantal medewerkers in dienst om alle watertaken uit te voeren. De watertaken 
bestaan uit het voorbereiden, uitvoeren, coördineren en/of begeleiden van de werkzaamheden 
zoals beschreven in het Programma Water.

Bij de huidig gehanteerde verdeling tussen werk zelf doen en werk uitbesteden blijkt dat de 
gemeente Bloemendaal ongeveer 4,8 fte voor watertaken in dienst zou moeten hebben. Dit komt 
neer op een tekort van ongeveer 0,5 fte om alle taken goed uit te kunnen voeren. Dit kan in de 
komende planperiode worden opgelost door extra personeel in te huren.
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Participatie
Dit Programma Water beschrijft algemene uitgangspunten voor de invulling van de gemeentelijke 
zorgplichten. Burgerparticipatie, ofwel het betrekken van burgers/belanghebbenden bij de vorming 
van het beleid rond deze zorgplichten, hebben wij niet toegepast. Het abstractieniveau, de 
beperkte keuzevrijheid en de vele verschillende invalshoeken van het onderwerp maken de bij 
burgerparticipatie horende open verkenning naar problemen en oplossingen, naar onze mening niet 
goed haalbaar op beleidsniveau.

Bij de uitvoering van het beleid zien wij meer mogelijkheden voor burgerparticipatie, bijvoorbeeld 
door de bewoners van een wijk of straat te betrekken bij afkoppelprojecten, het bergen en 
afvoeren van water over het maaiveld e.d.
Overheidsparticipatie, ofwel als gemeente meedoen aan een initiatief van bewoners, is op dit 
Programma Water niet van toepassing.

Communicatie
Om te bereiken dat onze inwoners waterbewust gaan handelen (goed gebruik van de riolering, 
zuinig met water, meer groen in de tuin e.d.) wordt eerst geïnvesteerd in waterbewustzijn. Dit 
doen we met gebruikmaking van publiekscampagnes, een op te zetten waterloket op onze website 
en door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven.

Samenwerking (Heemstede)
Op het vlak van gemeentelijke watertaken werkt Bloemendaal al járen goed samen met 
Heemstede. Ons vorige Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 en het daaraan gekoppelde 
grondwaterbeleids- en grondwaterbeheerplan hebben wij gezamenlijk opgesteld. Ook nu is dit 
Programma Water, het grondwaterbeleids- en grondwaterbeheerplan weer gezamenlijk tot stand 
gekomen. Ook is samengewerkt met het hoogheemraadschap van Rijnland.

Op het gebied van rioolbeheer werken we al járen samen in het bredere samenwerkingsverband 
van Kennemerland (gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer; Heemstede; Hillegom; 
Velsen, Zandvoort en het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterleidingbedrijven PWN en 
Waternet). Dit betekent dat we elkaar binnen het vakdiscipline riolering goed kennen.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Het team Weg en Water zal de afzonderlijke werkzaamheden die uit het Programma Water 
voortvloeien op de gebruikelijke wijze voorbereiden en uitvoeren. Sommige projecten worden 
vanwege de specifieke benodigde kennis en/of beschikbare capaciteit extern voorbereid. Hiermee is 
in de ramingen rekening gehouden.

Evaluatie
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vermoedelijk 1 juli 2022) vervalt de verplichting 
uit de Wet milieubeheer voor gemeenten om een geldig, door de gemeenteraad vastgesteld, 
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) te hebben. Er blijven echter genoeg valide redenen over om een 
Programma Water vast te stellen waarin de gemeentelijke watertaken zijn vastgelegd en een 
onderbouwing van de rioolheffing plaatsvindt. Bloemendaal hanteert voor het Programma Water 
een looptijd van vijfjaar. In 2026 moet weer een nieuw Programma Water worden opgesteld.

Bijlagen
A. Programma Water gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022 t/m 2026:

1) Hoofdrapport (2021002830)
2) Bijlagenrapport Bloemendaal (2021002831)
3) Financiële onderbouwing Bloemendaal (2021002832)
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B. Grondwaterbeleidsplan gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022-2026 (2021002833)
C. Grondwaterbeheerplan gemeente Bloemendaal 2022-2026 (2021002834)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


