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De vragen betreffen het onderwerp
"Verbreed Rioleringsplan"
Steenbergen, 9 december 2013
Geachte heer Van den Berge
Eerder heeft u per mail onderstaande vragen aangekondigd. Tijdens d e c o m m i s s i e
vergadering waren geen gelegenheid om deze vragen te beantwoorden.
Onderstaand als nog mijn reactie op uw vragen.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Is de wethouder het eens met de stelling dat effectief milieubeheer wordt
bevorderd door uit te gaan van het principe dat de vervuiler betaald?
Is de wethouder het eens met de stelling dat de kosten voor de aanleg en
instandhouding van ons rioolstelsel in overwegende mate worden bepaald
door de dimensie die noodzakelijk is voor de tijdige afvoer van hemelwater op
het verharde oppervlak?
Indien dat niet het geval is kan de wethouder dan onderbouwd aangeven
waardoor de kosten van dit stelsel dan wel in overwegende mate worden
bepaald?
Gesteld dat de kosten daadwerkelijk in overwegende mate worden bepaald
door de afvoer van hemelwater, is de wethouder het dan eens met de stelling
dat het verharde oppervlak behorende bij een rioolaansluiting in belangrijke
mate maatgevend is voor de omvang van de watertoelevering op dat
aansluitpunt?
Kan de wethouder zich vinden in de stelling dat er een sterk verband bestaat
tussen de omvang van het verharde oppervlak en de WOZ-waarde van het
vastgoed dat behoord bij de rioolaansluiting?
Als gesteld kan worden dat de omvang van het verharde oppervlak inderdaad
bepalend is voor de omvang van de watertoelevering én er een sterk verband
bestaat tussen de WOZ-waarde en het verharde oppervlak, kan de wethouder
zich dan vinden in de stelling dat het redelijk is om de toedeling van de kosten
te baseren op een verhouding tot de WOZ-waarde?
Als de wethouder zich hier niet in kan vinden, kan de wethouder dan op grond
van inhoudelijke argumenten aangeven wat in zijn ogen dan een eerlijke en
evenwichtige toedeling van kosten tussen de aangeslotenen is?
Vindt de wethouder het reëel dat een bedrijf dat dagelijks vele liters vuil
afvalwater loost op het rioolsysteem en daarmee het systeem onevenredig
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belast evenveel aan rioolheffing betaalt als de alleenstaande bewoner van een
sociale huurwoning?
9. Is de wethouder op grond van deze inzichten bereid de grondslag van de
rioolheffing op een eerlijker verdeelsleutel te baseren en in de Waterkring West
deze eerlijker verdeling van de rioolheffing te bepleiten?
Wij beantwoorden deze als volgt:
1. Ja.
2.

Deels wel en deels niet.
In bepaalde gebieden (glastuinbouw) moet het op het oppervlakte water.

3. De kosten worden in hoofdzaak bepaald door de voorzieningen die nodig zijn
om het afvalwater te verzamelen en af te voeren naar de zuivering.
4.

De kosten worden in hoofdzaak niet bepaald door de afvoer van hemelwater.
Maar wel door vuilwater. En waar nodig koppelen we het hemelwater af.

5. Nee.
Bedrijven mogen geen hemelwater lozen.
6.

Nee
Er is geen direct relatie tussen de WOZ -waarde en de hoeveelheid
afvalwater.

7. Je mag geen hemelwater lozen in de afvalwaterriool als het technisch mogelijk
is om je hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlakte
water (vijver, waterloop enz.)
Belangrijk is om te beseffen dat misschien wel de grootste aanvoer van
hemelwater naar het rioolstelsel vanuit de openbare buitenruimte komt
(wegen). Hier maakt iedereen uiteindelijk gebruik van.
8. Wat ik ervan vind, is niet zo relevant. Dat is een bewuste keuze van de
gemeenteraad.
Raad heeft besluit genomen.
9. Vanuit de samenwerking en de gezamenlijkheid van het vGRP is een aantal
onderzoeksprojecten vastgesteld voor de komende planperiode welke
gezamenlijk worden uitgevoerd. Een van die projecten is het onderzoek naar
de uniforme wijze van toerekening kosten aan de riolering. Het project wordt in
2014 gestart. Zie vGRP Steenbergen pagina 38.
Hoogachtend,
De Wethouder van Steenbergen,
L.C.M. Heijmans
Wethouder

