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Aan de gemeenteraad,

Het college heeft aan u toegezegd dat zij bij de partners binnen de waterketen in de
Leidse Regio zal voorstellen om de haalbaarheid van het koppelen van rioolheffing
en verstening van de tuin te onderzoeken.

ln het bestuurlijk overleg van de Leidse Regio van 12 oktober en 23 november jl. is
dit verzoek door wethouder Gardeniers naar voren gebracht. Tijdens het overleg
van 23 november jl. is afgesproken dit onderwerp op de agenda van het bestuurlijk
overleg van maart 2019 te plaatsen.

Dit betekent dat het college u pas na het bestuurlijk overleg van maart 20L9 een
nadere inhoudelijke terugkoppeling kan geven vanuit de Leidse Regio.

Recent heeft de VNG de notitie "Rioolheffing als instrument om
duurzaamheidsdoelen te realiseren" (https://vng.nllfiles/vne/rioolheffine-als-
instrument 20180911.pdf ) uitgebracht.

ln deze notitie worden drie duurzaamheidsvarianten besproken waarlangs de
rioolheffing vormgegeven kan worden. Deze staan ¡n zeer verkorte vorm hieronder
overgenomen.

. Waterbesparing
Om waterbesparing te stimuleren wordt de belasting afhankelijk gesteld van
de hoeveelheid water die wordt afgevoerd. Omdat de hoeveelheid
afgevoerd water niet praktisch te meten valt, sluiten veel gemeenten aan bij
de hoeveelheid water die wordt toegevoerd.
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Schoon water
De bijdrage die de gemeente kan leveren aan schoon water is voorkomen
dat vuil afualwater mengt met grote hoeveelheden relatief schoon
hemelwater. ln gebieden met een gemengd rioolstelsel moet dan het water
vanaf het verharde oppervlak van een perceel niet afuoeren op het
buizenstelsel. Een zinvolle financiële prikkel wordt daarom bereikt door de
eigenaarvan een perceel in de heffing te betrekken. De heffing wordt
vervolgens gekoppeld aan de omvang van het afiioerend oppervlak.

Wateroverlast
vasthouden, bergen, afuoeren is de voorkeursvorgorde om watè'roverlast
door piekbuien te voorkomen. om het hemelwater vast te houden moet het
infiltreren in de bodem of worden geabsorbeerd in de begroeiing (groen
dak). om dat te stimuleren kan een financiële prikkel worden ingebouwd.
Afuoerend oppervlak wordt extra belast. Het afvoerend oppervlak ziet
uitsluitend op verharding en bebouwing waarvan het water naar de :

riolering, de straat of de sloot stroomt. Het aanleggen van bebouwd verhard
oppervlak is een zaak waarin de eigenaar van het perceel veelal het laatste
woord heeft. Bij de verharding van de tuin ligt dat genuanceerder, maar
kunnen hierover afspraken worden gemaakt tussen eigenaar en huurder,
Regelmatig zijn eigenaar en gebruiker dezelfde personen. Een zinvolle
financiële prikkel wordt bereikt door de eigenaar in de heffing te betrekken.
De heffing wordt vervolgens gekoppeld aan de hoeveelheid afuoerend
oppervlak.

Bovenstaand genoemde notitie van de VNG geeft belangrijke
achtergrondinformatie en vormt de basís voor de bespreking tijdens het bestuurlijk
regio-overleg van maart 201_9.

Hoogachtend,
bu m wethouders,

secreta

c.c.: Griffie
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