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Kennisnemen van 
toelichting op de uitvoering van de motie Verordening rioolheffing van 16 december 2020  
 
Inleiding 
Op 16 december 2020 is de motie verordening rioolheffing van ProActief Goirle aangenomen. Met 
deze motie spreekt u de wens uit om te komen met een verordening rioolheffing 2022 met een 
aantal kenmerken. U verzoekt het college om een discussienotitie voor de raad voor te bereiden met 
de voor- en nadelen en kengetallen van keuzes die de raad kan maken ten aanzien van de punten 
onder A t/m G (zie motie), alsmede de mogelijkheden en gevolgen van het invoeren van een subsidie 
op het afkoppelen van hemelwater. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van 
zaken rondom de uitvoering van deze motie. 
 
Informatie 
 
Wat hebben we al bereikt?  
 
Afkoppelsubsidie  
Een van de uitvoeringsactiviteiten uit het Programma Water en Riolering is de afkoppelsubsidie voor 
regenwater. Het college heeft 10 augustus 2021 de “Subsidieregel afkoppelen regenwater” 
vastgesteld.  Meer informatie over de afkoppelsubsidie is te vinden op www.goirle.nl/in-de-
gemeente-goirle/subsidies/ 
 
Wat is er in voorbereiding? 
In het afgelopen jaar zijn kengetallen verzameld. Ook zijn onze vragen voorgelegd aan het 
inwonerpanel. Samen met een externe adviseur, is gewerkt aan de concept-discussienotitie.  
 
Begin september 2021 kwam de VNG met een nieuwe modelverordening Riool- en Waterzorgheffing.  
De komst van deze modelverordening, maakt dat we opnieuw naar de discussienotitie willen kijken. 
We doen opnieuw onderzoek naar de verschillende mogelijkheden en kijken daarbij naar het totale 
plaatje. Belangrijk daarbij is om goed in beeld te brengen welke (financiële) gevolgen bepaalde 
beleidskeuzes hebben voor onze inwoners en ondernemers. Dit betekent dat de uitvoering van de 
motie en de invoering van de nieuwe modelverordening daarom uitgesteld wordt tot volgend jaar. 
Vóór de zomer van 2022 komen we met een voorstel naar uw raad.  We begrijpen dat hiermee uw 
wens om te komen tot een aanpassing op de huidige verordening vertraging oploopt, maar we 
constateren ook dat alle gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant de nieuwe 
modelverordening in de loop van 2022 invoeren. Goirle loopt daarmee in de pas met de andere 
gemeenten in onze regio.  
 

https://www.goirle.nl/in-de-gemeente-goirle/subsidies/
https://www.goirle.nl/in-de-gemeente-goirle/subsidies/


 
 
Bladnummer Datum 

2 6 augustus 2021 
 

 

Op weg naar een duurzame leefomgeving 
 
 
Genomen besluiten periode december 2020 – september 2021  
In aansluiting op uw overwegingen die u aanhaalt in uw motie zijn er in het afgelopen jaar meerdere 
stappen gezet. Deze stappen raken meerdere beleidsstukken.  
 
Programma Water en Riolering, Programma Groen en Omgevingsvisie 
Op woensdag 16 december 2020 is het Programma Water en Riolering vastgesteld door uw raad. Het 
afgelopen jaar is ook de REKS en de Omgevingsvisie behandeld, en heeft u op 5 oktober 2021 het 
programma Groen vastgesteld. Klimaatadaptatie en duurzame doelstellingen komen terug in alle 
genoemde beleidsstukken en geven handvatten om te komen tot een duurzame leefomgeving.  
 
Hemel- en grondwaterverordening 2021 
Uw raad heeft inmiddels de Hemel- en grondwaterverordening Goirle 2021 ontvangen. Dit stuk is op 
5 oktober 2021 door uw raad vastgesteld. In deze verordening leggen we de regels vast voor de 
verwerking van hemelwater bij nieuwbouw. Hemelwater moet zoveel mogelijk op eigen perceel 
opgevangen en verwerkt worden. Dit zien we als een belangrijk middel tegen droogtebestrijding en 
het voorkomen van wateroverlast.  
 
De afkoppelsubsidie (ingevoerd in augustus 2021) en de Verordening hemel- en grondwater zijn 
samen met de differentiatie van de rioolheffing positieve en negatieve prikkels, die inwoners en 
bedrijven stimuleren om duurzaam om te gaan met het regenwater. 
 
Maatregelen buiten 
Daarnaast hebben we diverse maatregelen genomen in de openbare ruimte op het gebied van 
waterbestrijding. Enkele voorbeelden: Klimaatboog, Bergstraat, aanleg wadi’s Boschkens Oost en 
gaan we in de wijk ’t Ven het hemelwater afkoppelen, verminderen van nodeloze verharding, 
aanvullende infiltratie in groenstroken, vergroten boomspiegels etc. 
 
Vervolg 
We leggen uw raad in december 2021 het voorstel verordening rioolheffing 2022 voor ter 
besluitvorming. De tarieven zijn op dezelfde manier berekend als vorig jaar. Uw raad heeft deze 
stukken al ontvangen. Vóór de zomer van 2022 ontvangt u een voorstel en discussienota over de 
nieuwe modelverordening volgens uw opdracht uit uw motie.   
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
Motie tariefdifferentiatie Rioolheffing 
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