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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
122535 

Raadsvoorstel: 
123028 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
ONDERWERP 
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013 
 
Geadviseerde beslissing: 

· de Verordening rioolheffing 2013 vast te stellen;  
· de Verordening rioolheffing 2012 in te trekken.  

 
INLEIDING 
Ieder jaar moeten de belastingverordeningen opnieuw worden vastgesteld door de gemeenteraad. De 
nieuwe tarieven gelden dan voor het komende jaar. 
De afdeling Beheer Openbare Ruimte heeft de verordening rioolheffing 2013 aangepast en in 
overeenstemmig gebracht met het vGRP 2013-2017.  
Daarnaast is het tarief geïndexeerd volgens de kaders uit de Voorjaarsnota.  
 
ONDERWERP 
De afdeling Openbare Ruimte heeft dit jaar het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 (vGRP 
2013-2017), opgesteld. Dit plan vervangt het vorige GRP uit 2008. Ten opzicht van het vorige GRP is 
dit plan conform wetgeving uitgebreid met de nieuwe zorgplichten voor hemelwater en grondwater. 
Daarnaast is het plan geactualiseerd op basis van de meest recente kennis van het beheerareaal aan 
riolering in Albrandswaard. In dit plan zijn de beleidsuitgangspunten, de beheeractiviteiten en de 
financiële aspecten van de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater vastgelegd. Voor 
de burger is, naast baten zoals een betrouwbare afvoer van huishoudelijk afvalwater en een gezonde 
en droge leefomgeving, een belangrijk aspect van deze zorgplichten de jaarlijks op te leggen 
rioolheffing. In het plan is de rioolheffing dermate afgestemd op de uitgaven voor de zorgplichten dat 
deze kostendekkend is. 
De rioolheffing in deze verordening is opgesteld conform de financiële paragraaf uit dit vGRP. 
 
FINANCIËN 
Om de rioleringsuitgaven te kunnen bekostigen wordt een rioolheffing opgelegd 
Deze rioolheffing bedraagt per eigendom van waaruit afvalwater op de 
gemeentelijke riolering wordt afgevoerd: 
 

a. tot en met 500 m³ per jaar met dien verstande dat aan een volgens de 
gemeentelijke basisadministratie alleenwonende gebruiker van een 
eigendom van waaruit afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt 
afgevoerd vermindering wordt verleend van25% van het in dit lid 
genoemde tarief en dat deze vermindering beperkt blijft over het aantal 
volle maanden dat men alleenwonend is; 

€ 250,29 

b. per m³ boven de  500 m³ tot en met 1500 m³; € 1,46 
c. per m³ boven de 1500 m³ tot en met 2500 m³; € 1,36 
d. per m³ boven de 2500 m³ tot en met 5000 m³ en € 1,27 
e. per m³ boven de 5000 m³. € 1,14 
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COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
Dit raadsbesluit word gezamenlijk met de aankondiging voor ter inzage legging van het vGRP 2013-
2017 gepubliceerd via de gemeentepagina in De Schakel.   
Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling ontvangt afschriften van 
de verordening welke zij voor ons uitvoert. 
 
BIJLAGEN 
Verordening rioolheffing 2013 
 
 

  122558: Verordening rioolheffing 2013  
 

 
Poortugaal, 18 december 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,         De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

 
   
Hans Cats         Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


