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Kennisnemen van 
Uitvoering motie verordening rioolheffing van ProActief Goirle  
 
Inleiding 
Op 16 december 2020 is de motie verordening rioolheffing van ProActief Goirle aangenomen (zie 
bijlage). Met de RIB van 30 november 2021 informeerden we uw raad over de stand van zaken. 
Daarnaast is toegezegd om u verder te informeren voor de zomer van 2022. Deze 
raadsinformatiebrief geeft hier invulling aan.  
  
Informatie 
In de raadsinformatiebrief van 30-11-2021 gaven we aan dat de Vereniging Nederlandse Gemeente 
(VNG) in september 2021 de nieuwe modelverordening Riool- en Waterzorgheffing heeft opgesteld.  
We moesten onderzoeken of deze verordening ingevoerd kon worden, afhankelijk van de (financiële) 
gevolgen van bepaalde beleidskeuzes voor onze inwoners en ondernemers. Daarnaast maakte we 
melding van bepaalde activiteiten uit het Programma Water en Riolering die we al ingevoerd hebben, 
zoals de “subsidieregeling afkoppelen Regenwater”. 
 
Samenvatting 
In de motie wordt de wens uitgesproken om te komen tot een verordening op de heffing en 
invordering van rioolheffing voor belastingjaar 2022 met een aantal kenmerken (1a t/m g). Daarnaast 
vraagt de motie naar de mogelijkheden en gevolgen voor het invoeren van een subsidie op het 
afkoppelen van het hemelwater. Tenslotte wordt onder punt 2 van de motie het college verzocht een 
discussienota voor de raad voor te bereiden met de voor en nadelen en kengetallen van keuzes die 
de raad zou kunnen maken ten aanzien van de punten 1a t/m g. 
 
Verder in deze RIB wordt op ieder individueel punt nader ingegaan op mogelijke uitvoering. 
Het college geeft geen uitvoering aan de punten a, b, c, en d van de motie. Het college geeft gepaste 
uitvoering aan de punten e, f en g. Voor punt g wordt bekeken in GHO verband of (en hoe) we de 
tarieven kunnen aanpassen. De afkoppelsubsidie op hemelwater is mogelijk sinds augustus 2021. Op 
grond van de informatie in deze RIB wordt een discussienota niet meer noodzakelijk geacht. 
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In het algemeen 
 
Kosten en belastingdruk 
In de motie worden een aantal punten genoemd die financiële gevolgen hebben. Zo stelt de motie 
dat het overbodig maken van de aanleg hemelwaterriool kosten bespaart. Uiteindelijk wel, maar pas 
op langere termijn. De aanleg van riool in het verleden, geeft kosten voor de toekomst. Wanneer we 
de hoofdriolering in een straat vervangen, geeft dit (in Goirle) 50 jaar rentekosten en afschrijving op 
onze begroting. Deze kosten moeten uit de bestaande rioolheffingen worden gedekt. Rioolstelsels 
zijn ook aangelegd voor de afvoer van hemelwater vanuit openbare ruimten (straten, pleinen, etc.) 
waar iedereen gebruik van maakt en daarom ook zal moeten bijdragen in de kosten en onderhoud 
hiervan. Niet elke inwoner heeft de keuze om hemelwater zelfstandig af te voeren. Minder 
aansluitingen leidt voor deze groep inwoners tot hogere heffingen, zonder dat ze hier keuzevrijheid 
hebben. 
 
Belasting volgt beleid 
Het “water- en droogtebewust” maken van onze inwoners en ondernemers, bereik je niet door 
alleen een korting aan te bieden vanuit de rioolheffing, of de tarieven te differentiëren. Dit is een 
samenspel tussen beleid, activiteiten, maatregelen én belastingen. Anders gezegd: eerst beleid, dan 
belastingen aanpassen. Op het gebied van beleid zetten we stappen. 
  
Motie 
De voorliggende motie voeren we slechts voor een deel uit. Na evaluatie van de beschikbare 
informatie stellen we de onderstaande uitvoeringsvariant voor. Dat heeft een aantal oorzaken, die 
punt voor punt worden benoemd:  
 
a. De motie spreekt de wens uit tot het splitsen van de rioolheffing over twee delen: een vuilwaterdeel 
en een hemelwaterdeel. 
De directe gevolgen van het splitsen over twee delen betekent, dat we een complexe administratie 
moeten invoeren en bijhouden. De ambtelijke capaciteit voor de invulling van deze administratie 
ontbreekt. Delen van de gemeente hebben een hemelwaterriool en een vuilwaterriool, delen hebben 
een gemengd riool. De aanleg van separate riolen over de gehele gemeente worden vanwege 
kostenaspecten niet pro-actief opgestart, maar meegenomen in combinatie met bestrating 
werkzaamheden. Het niet gebruiken van het hemelwaterriool betekent niet dat we deze niet meer 
hoeven aan te leggen en onderhouden. Een en ander zou leiden tot ongelijkheid in heffingen voor 
inwoners van de gemeente, waar zij zelf geen invloed over uit kunnen oefenen. 
 
b. De motie spreekt de wens uit het hemelwaterdeel te baseren op het dakoppervlak van de 
aangesloten percelen met een vaste prijs per vierkante meter. 
In deze optie wordt voorbij gegaan dat naast het dakoppervlak ook particuliere terrassen en de 
openbare weg afstromen naar de gemeentelijke rioolstelsels. Daarnaast heeft de gemeente geen 
specifieke registratie van dakoppervlakten in haar belastingadministratie. Registratie vraagt jaarlijks 
om extra onderzoek en controle. Hiervoor moeten extra kosten worden gemaakt, die uiteindelijk 
leiden tot hogere tarieven rioolheffing voor onze inwoners en ondernemers.  
 
c. De motie spreekt de wens uit het hemelwaterdeel te laten vervallen bij volledige afkoppeling van 
het hemelwater riool. 
Ook in deze optie wordt voorbij gegaan aan het feit dat bij volledige afkoppeling nog steeds 
hemelwater wordt afgevoerd vanuit de openbare ruimten (straten, terrassen etc.) waar inwoners 
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gebruik van maken. Kosten voor aanleg en onderhoud van de hemelwater riolen moeten daarom  
ook op hen verhaald kunnen worden. Indien uitvoering wordt gegeven aan dit punt van de motie zal 
het aantal aansluitingen verminderen. De kosten van de investeringen en afschrijvingen van het 
rioleringssysteem lopen echter door. Deze kosten kunnen we in voorkomend geval over minder 
aansluitingen verdelen. Voor de inwoners die niet willen of kunnen afkoppelen, leidt dit tot een 
verhoging van de belastingdruk. 
 
d. De motie spreekt de wens uit om in het vuilwaterdeel onderscheid te maken tussen woningen en 
niet-woningen 
De vraag is hier waarom onderscheid gemaakt moet worden tussen woningen en niet woningen. De  
vervuiler betaalt voor het aantal kubieke meter vuilwater. Wie meer kubieke meters verbruikt,  
betaalt nu ook meer. 
 
e. De motie spreekt de wens uit voor woningen rekening te houden met het aantal bewoners dat op 
het adres staat ingeschreven 
Hier verwijzen we naar de reactie onder punt d. Wie zuinig is in het verbruik, betaalt minder. Het 
aantal bewoners is hier niet leidend, maar het verbruik van de bewoners. 
 
f. De motie spreekt de wens uit per persoon een vaste heffing aan te houden, die gelijk staat aan een 
normaal, gemiddeld waterverbruik. Extra waterverbruik daarboven wordt zwaarder en sterk 
progressief belast 
Op dit punt stellen we voor om hieraan beperkt uitvoering te geven. De tariefindeling kan worden 
aangepast waardoor een kleine vorm van tariefdifferentiatie wordt toegepast. Dit is in lijn met de 
motie. Een extra voordeel is dat hierdoor aansluiting wordt gevonden in de indeling van onze 
buurgemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek. Dat maakt de uitvoering voor het team eenvoudiger. De 
aanpassing zal worden verwerkt in de verordening rioolheffing 2023. 
 
Hoe ziet de aanpassing eruit?  
Op dit moment betaalt elk adres in onze gemeente tot 250 m3 waterverbruik hetzelfde tarief, 
ongeacht het aantal bewoners (of je nu alleen woont of een gezin met 4 kinderen hebt). Met de 
aanpassing wordt een splitsing gemaakt in een categorie verbruik tot 130 m3 (omgerekend 1 à 2 
personen) en een categorie verbruik 131 m3 tot 250 m3 (gezin met kinderen). 
 
We verwerken de aanpassing in de verordening rioolheffing 2023. We leggen het voorstel 
“verordening rioolheffing 2023” uiterlijk 20 december 2022 voor aan uw raad ter besluitvorming.  
 
Ter vergelijking wordt in de bijlage de actuele situatie van de tarieven rioolheffing in Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk in beeld gebracht. De voorgestelde splitsing is in Hilvarenbeek en 
Oisterwijk al beleid. 
 
Invoering nieuwe verordening 
De VNG kwam begin september 2021 met de nieuwe modelverordening Riool- en Waterzorgheffing. 
Op basis van de bijbehorende ledenbrief en het nieuwsbericht van de VNG, dachten we in deze 
verordening aanknopingspunten te vinden voor het uitvoeren van de motie. Bij bestudering van het 
document bleek het opstellen van een kostendekkende tariefberekening alleen mogelijk na 
zorgvuldig gedetailleerd onderzoek. Daarom wordt de nieuwe verordening voorlopig niet ingevoerd. 
We kunnen de huidige verordening vooralsnog gewoon gebruiken. In GHO verband bekijken we hoe 
en wanneer we eventueel over stappen.  
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Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
Vergelijking van de actuele situatie van de tarieven rioolheffing in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 
Motie verordening rioolheffing 
RIB 30-11-2021 
Ledenbrief VNG 
__________________________________________________________________________________ 


