
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

10 januari 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer J.W. van de 

Manakker en de heer P. Elbers en het door het college gegeven antwoord. 

 

 De burgemeester, 

 mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

Fractie SP. 
Jan van de Manakker, Pieter Elbers 
onderwerp:  
Scheiding van hemelwater en rioolwater nodig bij renovatie riool!  

 
Geacht College, 

Uit de informatie die u de raad stuurde, maken wij op dat een omvangrijke 
renovatie van het riool op stapel staat. Hiermee is een investering van vele 
miljoenen gemoeid. In uw informatie staat niets vermeld over de uitvoering 
van de sinds 1 januari 2005 bestaande verplichte basisinspanning om het 
regen en rioolwater te scheiden. Uit uw plannen blijkt ook niet dat u al 
rekening houdt met de spoedig verwachte wettelijke beleidsmaatregelen die 
voortvloeien uit de Europese kaderrichtlijn water. Deze maatregelen zullen 
gemeenten verplichten binnen afzienbare tijd over te gaan op de gewenste 
scheiding van regen en riool water. 

Volgens de SP fractie is het daarom, op termijn, zeer kostenbesparend, 
om meteen bij de nu noodzakelijke omvangrijke renovatie van rioleringen 
alvast te voldoen aan die verplichting tot scheiding van hemelwater en 
rioolwater. Dit kan ook, volgens ons, als de financiering, mede opgebracht 
zou worden door waterschap en provincie. De problematiek met de 
waterberging, de afvalwaterzuivering en de klimaatsverandering maken, 
met recht en reden, een bredere financiering dan een gemeentelijke 
noodzakelijk. 

.  .Wij willen u over dit onderwerp de volgende schriftelijke vragen 
stellen.ex artikel 38 van het reglement van de Gemeenteraad: 

 
1 Voldoet U als college  met de op stapel zijnde omvangrijke renovatie 

van het riool aan de sinds 1-1-2005  bovengenoemde verplichte 
“basisinspanning” van het gescheiden systeem van rioolwater  en 
hemelwater? 
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Beantwoording vragen van de heer J.W. van de Manakker en de heer 

P. Elbers inzake gescheiden riolering 
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2   Houdt u daarbij rekening met de, door het ministerie van VROM 
voorgestelde, datum van 2030 als invoeringsdatum voor het gescheiden 
systeem van riool en hemelwater? 

3  Is het college het met de SP eens dat, gezien het ontwerp van 
beleidsnota Water kwaliteitsspoor en de Europese Kaderrichtlijn Water, 
sprake zal zijn van een vorm van kapitaalvernietiging, als nu niet meteen, 
maar pas later, een begin gemaakt wordt met het gescheiden systeem? 

4 Wilt u ons een overzicht geven van uw inspanningen om 
medefinanciering te krijgen door het waterschap, de provincie en de 
rijksoverheid, in verband met het voldoen aan de verplichte basisinspanning 
en de invoering van het gescheiden systeem? 

5 Is het college het eens met de opstelling van de VNG over het 
vervangen van het rioolrecht voor een riool heffing waaruit ook het afvoeren 
van hemel en grondwater opgaven kunnen worden bekostigd? 
 
Met vriendelijke groet 

 
Jan van de Manakker.en Pieter Elbers, SP raadsleden te Haarlem 
 

 

 

 

 

Aan de heer J.W. van de Manakker 

lid van de gemeenteraad 

Stresemannlaan 98 

2037 TK  Haarlem 

 

De heer drs. P.G.M. Elbers 

Lid van de gemeenteraad 

Beveland 69 

2036 GP  Haarlem 

 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake scheiding van hemelwater 10 januari 2007 

en rioolwater nodig bij renovatie riool! 

 

 

Geachter heer Van de Mannaker en heer Elbers, 

 

Op 16 januari 2007 ontvingen wij van u vijf vragen over de komende investeringen 

aan de riolering (B&W nota “meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2010”, 

BOR2006/2801, d.d. 19-12-2006) en het daarbij betrekken van de aanleg van 

gescheiden riolering. Hierbij ontvangt u de antwoorden. 

 

1. Voldoet U als college met de op stapel zijnde omvangrijke renovatie van het 

riool aan de sinds 1-1-2005 bovengenoemde verplichte “basisinspanning”van 

het gescheiden systeem van rioolwater en hemelwater? 
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Antwoord 

Ja, met het ingediende meerjarenprogramma (nota BOR2006/2801) wordt conform 

het Gemeentelijk Rioleringsplan (raadsbesluit 113/2003, d.d. 30 mei 2003)   

invulling gegeven aan de verbeteringsplannen van de Haarlemse riolering en 

daarmee de “basisinspanning”. In de bijlage wordt één en ander nader toegelicht. 

 

2. Houdt u daarbij rekening met de, door het ministerie van VROM voorgestelde, 

datum van 2030 als invoeringsdatum voor het gescheiden systeem van riool en 

hemelwater? 

 

Antwoord 

We houden rekening met alle wettelijke verplichtingen en (toekomstig)beleid van 

het waterschap, provincie en rijk. In de bijlage volgt een toelichting. 

 

3. Is het college het met de SP eens dat, gezien het ontwerp van beleidsnota Water 

kwaliteitsspoor en de Europese Kaderrichtlijn Water, sprake zal zijn van een 

vorm van kapitaalsvernietiging, als nu niet meteen, maar pas later, een begin 

gemaakt wordt met het gescheiden systeem?  

 

Antwoord 

Nee, daar zijn we het niet mee eens. Invoering van het gescheiden systeem 

(afkoppelen) wordt als één van de mogelijke maatregelen beschouwd om te voldoen 

aan de eisen die vanuit de waterkwaliteitsdoelstellingen worden gesteld. Bij de 

verschillende projecten in de stad worden de verschillende mogelijkheden van 

verbeteringsmaatregelen (waaronder afkoppelen) steeds tegen elkaar afgewogen. 

Hierbij wordt met name gekeken naar de haalbaarheid (is er bijvoorbeeld 

oppervlaktewater in de buurt), rendement (kan bijvoorbeeld voldoende oppervlak 

worden afgekoppeld en wat is de inspanning van de bewoners), beheer- en 

onderhoudsaspecten (van bijvoorbeeld zuiveringsvoorzieningen) en 

investeringskosten. 

 

4. Wilt u ons een overzicht geven van uw inspanning om medefinanciering te 

krijgen door het waterschap, de provincie en de rijksoverheid, in verband met 

het voldoen aan de verplichte basisinspanning en de invoering van het 

gescheiden systeem? 

 

Antwoord 

De basisinspanning (zie hierboven) is een inspanningsverplichting van alle 

gemeenten in Nederland. De kosten van de basisinspanning worden dan ook 

volledig gedragen door de gemeenten en gedekt uit de rioolbelasting. Voor het 

afkoppelen kan beperkt subsidie worden verkregen van Rijnland (zo’n 10% van de 

kosten). Deze subsidie wordt echter alleen verstrekt indien het afkoppelen bovenop 

de basisinspanning geschiedt. In bestaand stedelijk gebied als Haarlem wordt 

afkoppelen voornamelijk ingezet als onderdeel van de basisinspanning en is dit dus 

niet subsidiabel. 
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5. Is het college het eens met de opstelling van de VNG over het vervangen van 

het rioolrecht voor een rioolheffing waaruit ook het afvoeren van hemel en 

grondwater opgaven kunnen worden bekostigd? 

 

Antwoord 

Ja, wij staan achter het standpunt van het VNG. Momenteel is een wetswijziging in 

de maak om de gemeentelijke watertaken te verhelderen en te verankeren. Tevens 

wordt de financieringsbron voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken 

vastgelegd. De taakwijzigingen betreffen het grondwater en het regenwater. In de 

bijlage wordt één en ander nader toegelicht. 

 

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee naar tevredenheid beantwoord te hebben. 

 
 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,      de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering     mr. J.J.H. Pop 
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